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Prefácio

Gustavo Tenónio

O resgate histórico das conquistas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os embates entre o público e o privado na 
saúde, a participação popular na gestão do SUS, a história 
e os desafios da política de saúde mental, são os temas de 
extrema relevância deste livro.

Para entender, ao menos em parte, os problemas que 
vivemos é preciso compreender a história, entender quais 
desafios estavam sendo enfrentados na criação do SUS e 
quais forças sustentavam e lucravam com o modelo anterior 
a ele. Da mesma forma, compreender o que existia antes da 
Reforma Psiquiátrica, quando se buscou superar a atenção 
manicomial. Também podemos entender que os mecanismos 
de participação popular do SUS foram criados supondo um 
desejo de participar, uma vontade de se desviar da tutela do 
Estado e de condições passivas e infatilizantes vividas durante 
a ditadura militar. Esse era o espírito que predominava na 
Constituinte de 1988. As propostas institucionais e clínicas 
que agora vivenciamos nasceram de embates entre atores 
sociais, e carregam desejos e paradigmas, que permeiam a 
valorização e desvalorização das conquistas da Constituinte 
de 1988.

O prof. João Leite Ferreira Neto nos traz a história do SUS 
e a ideia fecunda de um sistema de saúde inacabado, em 
construção. Compreendemos que o esforço dos movimentos 
sociais para escrever na letra da Lei o direito à Saúde foi 
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imenso e que, se herdamos enormes conquistas diante do que havia 
antes do SUS, herdamos também problemas da sua incompletude. 
Olhando para trás podemos perceber, enquanto movimento social 
em luta pelo direito à saúde, que não estamos em situação pior do 
que estavam os movimentos sociais ao fim da ditadura. Ao contrário. 
Temos muito mais recursos para lutar por direitos e enfrentar interesses 
menores na construção das políticas públicas. Porém, um dos nossos 
problemas, muitas vezes, é confundir a incompletude do SUS e seus 
limites – reflexos de uma correlação de forças conjunturais à época 
da Constituinte – com o fracasso, com o erro. Somos tomados por 
um certo tipo de idealismo niilista que desqualifica e desinveste o 
real, porque enxerga no SUS  apenas incongruência com os desejos e 
sonhos prometidos, ou seja, desqualifica o real porque é incongruente 
com o ideal. Esquecemos que a letra da lei guarda derrotas, guarda 
equívocos e que, além disto, a lei não se desdobra automaticamente em 
realidade. Da lei para a gestão e para as práticas clínicas atualizam-se 
todas as forças sociais em conflito. Deste ponto de vista, nos cabe antes 
de tudo merecer as conquistas do SUS assumindo a responsabilidade 
de enfrentar os limites e as dificuldades existentes, aprendendo com a 
história a fazer a História na luta política.

Focalizando na saúde mental, a profª Ana Marta Lobosque, 
ilumina as forças que engendraram o manicômio: ele era uma 
“solução” historicamente constituída para aqueles que, por diversos 
motivos, desejavam excluir as pessoas com sofrimento mental do 
convívio social. O texto nos convoca a pensar em que se transformou 
e como atua este desejo de soluções simplistas e excludentes para 
o sofrimento mental. Existia antes e existe hoje alguma dificuldade 
de pensar o sofrimento mental também como expressão coletiva 
do nosso modo de vida: violências, miséria, competição, trabalho 
alienado e sem sentido, consumismo, religiões, entre outros problemas 
agravados e co-produzidos por nossas políticas públicas e um modo 
de viver no mundo capitalista contemporâneo. A individualização 
dos problemas, excluindo os determinantes coletivos, contribui 
para o fortalecimento deste tipo de perspectiva que alimenta um 
certo pensamento “mágico” centrado em tratamentos simples de 
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doenças ontologizadas. Podemos nos perguntar como se expressam 
hoje, nas diversas formas de resistência à Reforma Psiquiátrica, estas 
mesmas forças que engendraram os manicômios. Por exemplo, o 
quanto estariam presentes nas propostas de internação compulsória 
e exclusão social através de “comunidades terapêuticas” (no caso de 
dependentes químicos). Nas propostas de medicalização da vida, com 
abuso de psicotrópicos prescritos cotidianamente, agora em poderosa 
aliança de parte da corporação médica com a indústria farmacêutica. 
Nas propostas de substituição dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) por ambulatórios de psiquiatria, entre outras.

Com a profa. Maria Cecília de Souza Minayo podemos também 
reconhecer o caminho percorrido. Ela nos lembra que o SUS nasceu 
articulado com a pretensão de outras políticas sociais públicas de 
maior alcance, que possibilitassem mudanças em condicionantes 
e determinantes sociais. Políticas que estavam bastante distantes 
na década de 1990, a década neoliberal. Nas quais houve avanços 
recentes, principalmente em relação ao combate à miséria e ao acesso 
a renda mínima. Porém, ainda há muito o que avançar, como nos 
apontaram as manifestações de junho de 2013. A recente destruição de 
políticas públicas nos outrora chamados de welfare state, também nos 
adverte que as conquistas podem ser perdidas, pode haver retrocesso.

As manifestações de junho reforçam a importância e atualidade do 
tema “controle social”, não somente na área da saúde. Com todas as 
dificuldades do tema, o SUS é um exemplo neste campo. Deparamo-
nos com os problemas das nossas soluções para democratizar o sistema 
de saúde. E se não são poucos nem pequenos estes problemas, como 
aborda o prof. Valdir de Castro Oliveira, são problemas de um setor 
do Estado que buscou e busca caminhos para aumentar o controle 
da máquina pública por parte da população. Ou seja, o SUS está à 
frente de outras políticas públicas e setores do Estado brasileiro na 
construção da democracia. A experiência acumulada, aponta o prof. 
Valdir, permite que se olhe para os desafios, munido de importantes 
aprendizados e possibilidades de caminhos.





Introdução

Walter Melo1

Danilo Rodrigues de Matos2

Filippe de Mello Lopes3

O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa 
e Intervenção em Saúde (NEPIS), junto ao Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) de São João del-Rei, entre os anos de 2008 e 
2011, passou por diferentes processos, que podemos resumir 
com as palavras observação, capacitação e diálogo aberto.

Em 2008, foram efetuadas observações das assembleias do 
CMS e elaborados relatórios mensais a partir das anotações nos 
diários de campo. Ao final daquele ano, foram entrevistados 
doze conselheiros, sobre temas básicos acerca do sistema 
de saúde e do controle social. A partir das observações e da 
análise de conteúdo das entrevistas, pudemos concluir que o 
CMS era bastante atuante, mas estava pautado na ideia de 
fiscalização, sendo que o caráter consultivo e, principalmente, 
o deliberativo eram relegados ao segundo plano. 

1 Professor Adjunto IV do Departamento de Psicologia da UFSJ; Docente do Mes-
trado de Psicologia da UFSJ; Coordenador do NEPIS/UFSJ; Doutor em Psicologia 
Social pela UERJ; Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Rio; Sócio fundador do 
Espaço Artaud.

2 Mestrando em Psicologia pela UFSJ; Psicólogo formado pela UFSJ.

3 Mestrando em Psicologia pela UFSJ; Psicólogo formado pela UFSJ; Sócio Colabo-
rador do Espaço Artaud.
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Tal constatação, feita juntamente com os conselheiros, possibilitou 
verificar uma não elucidação acerca do envolvimento político do 
CMS na luta pela legitimidade de um espaço público que traduza 
os anseios do meio social que representa. No caráter consultivo de 
sua prática, falamos de um mecanismo democrático fundamental 
para o fortalecimento do controle social, pois é através dele que a 
participação popular é colocada como aquela que evidencia ao 
CMS elementos constitutivos da realidade de um povo. Já o papel 
deliberativo seria aquele que tem por objetivo promover políticas 
públicas que sejam mais próximas desta realidade social advinda da 
participação popular, sanando suas principais demandas. É relevante 
reafirmar que a atuação de um CMS depende também do público 
que representa e o constitui, e que não pode estar desvinculado dos 
debates e formulação das políticas públicas.

Em 2009, foi efetuada a entrevista devolutiva em assembleia do 
CMS. Nessa reunião foi levantada a demanda por uma capacitação 
dos conselheiros. A partir de então, foi montada uma comissão com 
representantes da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) e 
do CMS, para pensar uma estrutura para a capacitação. A proposta 
levantada por este grupo foi levada à assembleia do CMS, sendo 
aprovada. Em 2010, demos início à capacitação. Inicialmente, foi 
pensado em se trabalhar em dois níveis: palestras e rodas de conversa. 
As palestras foram realizadas em 2010 e as rodas de conversa em 2011.

O presente livro é formado por quatro das cinco palestras da 
capacitação, mantendo o tom coloquial das falas. Esperamos que 
o rico conteúdo deste livro possibilite a continuidade do diálogo 
sobre os conselhos de saúde, ampliando o público alcançado e, 
consequentemente, o fortalecimento do controle social.



Comunicação e Controle Público

Valdir de Castro Oliveira

O tema de Comunicação e Controle Público é muito 
importante para mim e o analiso a partir de várias perspectivas. 
Uma delas é como um ex-conselheiro municipal de saúde; na 
minha cidade fui conselheiro por um tempo e trabalhei com 
Comunicação no Conselho local, trabalhei com programas 
de rádio, jornais e também como assessor de Conselhos 
em vários municípios de Minas Gerais, entre eles o de Belo 
Horizonte. Uma outra perspectiva ainda é a de professor, pois 
leciono atualmente aulas de Comunicação na pós-graduação 
da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e um dos temas de 
pesquisa que tenho é sobre Comunicação, Conselhos de 
Saúde e Organização Popular. Portanto, é através destas 
perspectivas que estarei aqui discursando para vocês.

Obviamente, quando vamos realizar um processo de 
comunicação, nunca sabemos ao certo o que as outras pessoas 
estão esperando de nós, como também não sabemos o que é 
mais importante dizer. Pressupomos alguns assuntos e os que 
irei abordar aqui creio ser do interesse de vocês.

Iniciando então nossa palestra, a minha questão básica 
é: comunicação. Antes de abordar as principais questões 
acerca do tema, chamo a atenção de vocês no sentido de 
compreender que qualquer coisa que vamos fazer, seja 
em família, no nosso bairro, comunidade, relação com as 
autoridades, discussões e brigas, tudo está permeado por algo 
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chamado comunicação. Não é possível fazer nada sem a existência 
da comunicação. Partindo do princípio de que a comunicação é 
fundamental nas relações humanas é que passo a discutir aqui o que 
chamamos de Controle Público.

Alguém já poderia estar se perguntando: mas, não é Controle 
Social? Sim, pode-se também usar o termo “social”, pois neste contexto 
as expressões são entendidas enquanto sinônimas. Mas prefiro utilizar 
o termo “público”, pois a ideia que temos quando falamos de controle 
social implica em questões públicas, de interesse público. E pergunto: 
como a sociedade faz o seu controle público?

A questão central desta palestra é o desafio do controle público. 
Por que utilizo a palavra desafio? Porque estou partindo do pressuposto 
de que o controle público ou controle social não são coisas prontas, 
não temos receitas prontas. É um desafio, e como aprendemos através 
de nossas experiências de vida, desafio está relacionado com a luta, 
disposição, disponibilidade das pessoas, vontade, garra, sensibilidade. 
Por essas razões eu utilizo a palavra desafio. Quem aqui é conselheiro 
e já possui esta experiência sabe que, apesar de as pessoas dizerem 
que este papel é tolo, ele não o é. É um papel muito importante, difícil 
de ser exercido e exige muito da pessoa. Por isso, digo que o controle 
público é um desafio.

Bom, mas o que é Controle Público? Controle Público pode ser 
entendido como sendo a capacidade da sociedade de interferir na 
gestão pública, ações do Estado, prefeituras, secretarias, no mercado; 
existe uma ideia de que o Controle Público apenas é feito com as 
questões relativas ao Estado, mas ele também pode ser feito em relação 
às questões econômicas, de mercado. Deve ser feito, por exemplo, nas 
empresas que poluem o meio ambiente e utilizam de maneira ilegal os 
seus produtos, enfim, o Controle Público deve também ser exercido 
sobre o mercado e nas organizações a favor do interesse público, 
coletivo. O que são essas organizações sociais? Quando falamos no 
Controle Público, ele não é apenas do Estado nem do mercado, mas 
falamos também de maneiras em que podemos estar controlando, 
fiscalizando e debatendo as questões das entidades da sociedade civil; 
por exemplo, numa associação comunitária, existe o direito do cidadão 
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de ser um associado e deste querer saber como estão as contas, para 
onde foram os recursos aplicados. Isto é um direito. Então, o Controle 
Público não é apenas em relação ao Estado, mas também do mercado 
e das instituições da sociedade civil.

Sobre os princípios básicos do Controle Público: primeiramente, 
peço que vocês se imaginem numa gangorra, em que o Controle 
Público é por um lado poder e por outro contra poder. Que gangorra 
é esta? E estamos gangorreando para quê? Por quê? Porque nenhum 
poder pode ser absoluto. Nem mesmo na família. O pai não pode 
ser o dono da verdade e do todo, como não o pode o governo, o 
patrão, o policial, pois, se estes têm poder em demasia, eles podem 
agir de maneira inadequada, oprimir e em geral agir contra os outros. 
O contra poder aparece justamente para estabelecer uma relação de 
equilíbrio e é baseado no princípio republicano, na ideia de República. 
E o que é uma República? República é aquilo em que as coisas são 
tidas como públicas e não particulares. E sendo públicas, por quem 
são controladas? Normalmente achamos que aquilo que é público 
não tem nada haver conosco e não tomamos partido, não temos 
uma postura em frente estas questões. Mas, enquanto República, 
diz necessariamente das questões públicas. Toda base de governo 
tem que levar em consideração o interesse público, assim como os 
cidadãos têm de levar em conta que eles também devem trabalhar de 
acordo com os princípios republicanos.

Temos então duas palavras para colocarmos em questão: 
visibilidade e invisibilidade. Se existe poder, contra poder e princípios 
republicanos, nós temos que vê-los, saber de sua existência. Mas, muitas 
vezes, ele também é invisível. O Controle Público age no contrário 
da invisibilidade, devendo clarear, visibilizar. É como se estivéssemos 
dirigindo um carro e aparecesse uma neblina que não nos permite 
enxergar nada. O poder muitas vezes é assim. E se o cidadão não pode 
ver o poder, o poder faz o que quer. Deve-se, então, metaforicamente, 
jogar uma água no pára-brisa do carro para que assim haja alguma 
visibilidade. Portanto, se falarmos de Controle Público, a primeira 
coisa a ser feita é refletir sobre como é a visibilidade do poder, como 
podemos ver o poder.
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Outra questão é a da pessoalidade e impessoalidade. Num princípio 
republicano e democrático de poder, no artigo 37 da Constituição 
Federal isto é muito claro: as coisas não podem ser pessoais. Se eu for 
presidente do Conselho, secretário de saúde, presidente de associação 
comunitária, todas as decisões que eu tomar devem levar em conta a 
impessoalidade. É por isso que em época de eleições o prefeito de uma 
cidade não pode contratar as pessoas; estas ficam bravas e dizem “pô 
prefeito, nós precisamos de emprego!” Mas ele não pode contratar, 
pois pressupomos que este irá usar o seu poder pessoal, vai contratar 
por apadrinhamento. Portanto, para que as eleições sejam mais justas, 
ele não pode fazer contratações neste período. Da mesma forma que 
existe a lei contra o nepotismo, embora burlada por este Brasil todo, 
o princípio republicano é da impessoalidade. E obviamente quando as 
pessoas burlam este princípio, deve-se ao fato da existência de uma 
justiça fraca e cidadãos que não têm a visibilidade necessária diante 
destes princípios.

Ainda falando destes princípios básicos para o Controle Público, e 
este é um dado fundamental, é a da possibilidade de um cidadão ou 
conjunto de cidadãos, de organizações sociais ou pessoas ligadas com 
o contra poder de interpelar o outro. No caso do Conselho de Saúde, 
ele pode interpelar o secretário de saúde. Dizer “olha, não gostamos 
disso”, “olha, queremos saber onde foi aplicado este dinheiro” e claro, 
fazer também elogios quando as ações são corretas. Então, é este 
um princípio fundamental, o de podermos interpelar aquele que é 
detentor do poder, ou via justiça, pessoalmente ou ainda através dos 
mecanismos competentes para esta finalidade.

Contextos do controle público: tudo o que eu falei anteriormente 
está ligados a contextos em que isto pode funcionar ou proliferar, 
se multiplicar. Sem estes contextos, dificilmente conseguimos fazer 
Controle Público. Primeiro, práticas sociais de reconhecimento 
de direitos sociais, ambientais e humanos; práticas sociais de 
reconhecimento e de direitos: implica que na nossa sociedade tem 
que haver um Estado de Direito que reconheça o próprio direito 
das pessoas. Por exemplo, hoje o consumidor compra algo que está 
estragado, ele vai ao PROCON, este por sua vez vai à imprensa e 
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posteriormente entra com uma ação na justiça. Por que isto acontece? 
Porque existe um contexto legal, uma legislação que reconhece o 
direito do cidadão. Da mesma forma que no Conselho de Saúde há 
uma lei e um sistema de saúde que reconhece o direito da população 
de fazer o Controle Público. Exemplificando, em 1970 um cidadão 
poderia dizer “a saúde aqui está muito ruim”. Em contrapartida, foi 
preso por sua reclamação, punido por afrontar a autoridade, coisa 
que não poderia ser feita. Em 1974, foi criada uma comissão em São 
Paulo que implementou o Conselho de Saúde. Diziam “nós vamos 
lutar, temos o direito de interferir na política de saúde”. Depois, veio a 
Reforma Sanitária, a Constituição Federal de 1988 e os Conselhos de 
Saúde foram consagrados nela. Vemos então a interpelação ter o seu 
reconhecimento.

O reconhecimento de que concentrações de poder ou correlações 
de forças quando destituídas de controle, tendem a ser corruptas, 
autoritárias e contrárias ao interesse público: numa ditadura, o ditador 
concentra o poder em suas mãos. Pode ser que este faça muita coisa 
boa, mas também muita coisa ruim. Agora, totalizar o poder nas 
mãos de uma única pessoa é algo muito perigoso. Tem que haver 
um equilíbrio; a democracia é o jogo do equilíbrio. Democracia é, 
inclusive, o que permite ao mais fraco ter acesso às mesmas coisas 
que o mais forte possui. Pode perder esta luta, mas existem para ele 
condições de lutar. Há de ser dito que as forças ditatoriais não são 
a favor da democracia porque ficam desconfortáveis neste jogo de 
cobranças a todo o momento. E nenhum poder, seja de um ditador 
ou de um governo democrático, gosta de ser cobrado. No campo 
da política, por exemplo, vereador nenhum gosta de ser pego no 
flagrante, mas a mídia, apesar de ter diversos aspectos ruins, mostra 
aquelas questões onde o cidadão por sua vez pode se indignar, 
contribuindo diretamente para a questão da visibilidade.

O Controle Público só é possível na sociedade democrática e só é 
viável se esta for consciente e organizada: numa sociedade fechada, 
como foi o Brasil ditatorial até 1985, não é possível pensarmos em 
Controle Público, pois o poder não é descentralizado. Apenas em 
uma sociedade democrática podemos pensar no Controle Público.                             
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E por que só é viável na sociedade consciente e organizada? Porque a 
sociedade republicana aberta e democrática pressupõe cidadãos que 
possuem o mínimo de interesse nas questões públicas, que exercem 
seus direitos de cidadãos e que querem lutar pelo bem comum. Se 
vocês me perguntarem “nossa, que bacana! A sociedade brasileira é 
assim?” Eu digo que não, há muito que caminhar, pois não adianta ter 
boas ideias se a população não acompanha, se ela tem dificuldades. 
Ainda há um outro elemento que também é complicado, que seria a 
dependência do Controle Público de cidadãos bem formados. Para 
ser bem formado, é necessária uma boa educação. Numa sociedade 
igual a nossa, onde a maioria tem dificuldades de acesso a uma boa 
educação, isto se torna ainda mais complicado. Mas, apesar desta 
dificuldade, a população brasileira vem se organizando e a experiência 
dos Conselhos de Saúde reflete como a sociedade tem pessoas 
demonstrando participação no contexto público.

Outra questão crucial desta palestra é que não existe controle 
social sem processos de comunicação e informação: quem falar que 
faz Controle Público sem processo de comunicação e informação está 
brincando de fazer Controle Público. E o que significa esta informação? 
Significa a circulação de informação, a recepção desta informação, na 
conversa respeitosa que tenho com o outro, ou até mesmo no choque 
que as pessoas têm umas com as outras quando expõem ideias 
diferentes. Isso é processo de comunicação. Quando estou falando 
de Conselhos de Saúde, costumo brincar: pergunto se o Conselho 
em que o sujeito atua se comunica bem com a sociedade, com as 
pessoas que giram em torno dele. Se, caso este Conselho acabasse, a 
população sentiria falta? Normalmente, respondem que não. Mas por 
quê? “Eles nem sabem que nós existimos”, dizem. Mas isto porque o 
Conselho de Saúde não se comunica com a sociedade, o que é um 
problema sério.

No conjunto, estas questões devem ser percebidas como valores 
pelos atores sociais, ou seja, conselheiros, secretários, trabalhadores, 
população etc. Quais valores? Os valores relativos às práticas sociais, 
de direito ao reconhecimento das concentrações de poder, que só é 
possível na sociedade democrática, ressaltando que não existe controle 
social sem processo de comunicação e informação.
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Quem tem muitos anos de prática como conselheiro deve ter 
acompanhado os relatórios das Conferências Nacionais, Estaduais 
e, com certeza, as Municipais de Saúde. Em todas elas, os itens 
comunicação e informação aparecem de forma clara, inequívoca. 
Se vocês analisarem, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde 
até a mais atual, de 2008, vocês perceberão como o conceito de 
comunicação, de informação e sua necessidade estão explicitadas 
como as recomendações para as Secretarias de Saúde, os Conselhos 
Estaduais e Municipais: “Usem jornais, boletins, rádios comunitárias, 
passem a informação”, recomendam. Pois há de existir os processos de 
informação, visto que nas Conferências foi constatado que não havia 
comunicação e informação dos Conselhos para com a sociedade, o 
que impedia e dificultava o exercício do Controle Público. Isto está 
previsto com certeza nas Conferências de Saúde, onde vocês, ao 
consultarem os relatórios, inclusive o municipal, têm a garantia de 
que esta questão está lá. Mas é uma questão que ainda tem ficado 
muito no informal, quero dizer, fala-se o que deve ser feito, mas não 
são promovidas ações efetivas para isso.

Faço então a pergunta: como se dá a comunicação entre os 
Conselhos de Saúde, as instituições e a sociedade? Esta é a questão 
chave do Controle Público. O Conselho Municipal de Saúde exige um 
gasto de energia muito grande das pessoas, um tempo muito grande, 
esforço extraordinário, onde discutem e debatem várias questões 
que a sociedade deve ter ciência. Informar aquelas pessoas as quais 
representa, os trabalhadores, população, os próprios setores da gestão.

E como o Conselho comunica as decisões que tomou? Como 
os Conselhos escutam a população e comunicam seus anseios à 
Secretaria Municipal de Saúde? Deixo esta questão como reflexão 
para o Conselho Municipal de Saúde de São João del-Rei, no sentido 
de entender como este tem se comunicado com a sociedade, as 
instituições ou com seus representados.

Eu estava dizendo sobre a questão do reconhecimento de valores 
e direitos. Relembro que o Controle Público não é apenas uma 
invenção da saúde. Ele é uma necessidade da sociedade democrática 
moderna e isto está previsto na Constituição Federal de 1988.
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No artigo 5°, está claro para nós que todo o cidadão tem direito à 
comunicação e, obviamente, isso se dá em cada circunstância, em cada 
situação da vida social. No Conselho, isso também deve acontecer. 
Hoje, temos muitos conflitos na sociedade, pois nem sempre este 
direito à comunicação e à informação é respeitado. Mas, se existe 
uma sociedade organizada a favor disso, dificilmente esse direito seria 
desrespeitado.

O direito de informar e ser informado: o funcionário público, 
como o conselheiro, deve conhecer o artigo 37 da Constituição 
Federal. É um artigo brilhante que contém vários itens que falam sobre 
a administração pública e, ao falar desta administração, ele regula o 
direito à informação do cidadão. Inclusive, todo cidadão tem direito 
à informação, embora as tentativas dos governos não tenham sido 
sempre no sentido de facilitar a mesma. Nós temos informações de 
movimentos sociais na época da ditadura militar que, de acordo com 
a legislação, só daqui a 50 anos poderemos ter acesso. Neste caso, o 
direito à informação acaba sendo atravessado em nome da segurança 
nacional.

Não pensem que o Controle Público é feito apenas pelos 
conselheiros de saúde. Ele é feito, inclusive, com outros sistemas de 
articulação de informação, sendo que o Conselho deve ser empenhado 
em estabelecer vínculos positivos e construtivos com os diversos 
setores da comunicação. Para isso, temos a legitimidade do sistema 
informacional, independente e profissional, que está no artigo 220 da 
Constituição Federal e que garante o direito de sigilo da fonte. Isso é 
o que nos permite ter ousadia no jornalismo; mesmo que o jornalista 
cometa abuso em relação a este direito, ele será julgado de acordo 
com a lei. Falamos aqui no uso positivo desse direito, que propicia a 
expressão livre da comunicação em prol da sociedade sem a exposição 
de uma pessoa, caso esta opte por não se identificar. A função do 
jornalista é de comunicar as questões que uma minoria quer manter 
veladas. O Controle Público é luz, clareza, transparência. Toda vez que 
contrariamos o poder dominante, estamos em risco de sofrer sansões 
deste mesmo poder.

Após refletirmos sobre todas estas questões, quando observamos 
o Sistema Único de Saúde (SUS), podemos dizer que, em comparação 
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a outros sistemas de saúde que tenho estudado, é um dos melhores 
do mundo, apesar de todas as dificuldades e maldades, inclusive da 
imprensa. Não é por sua capacidade técnica, mas por aquilo que ele 
enfatiza como importante que é o seguinte: se sou um profissional da 
saúde, médico ou qualquer outro, não sou eu o dono da verdade. A 
população também sabe muito sobre a saúde. Então, o sistema diz 
de uma ajuda da população na construção dele próprio e, para isso, 
o artigo 196 da Constituição esclarece que saúde é um direito do 
cidadão e um dever do Estado, sem deixar de enfatizar a participação 
da sociedade. E nós participamos onde? Nos Conselhos Municipais de 
Saúde, nas Conferências de Saúde e em reuniões gerais sobre saúde. 
Nos Conselhos, vemos que 50% dos representantes são de usuários, 
por lei. No jogo de votação, basta englobar 1% dos trabalhadores 
ou gestores que o usuário ganha todas as discussões ali realizadas. 
Claro que falando dessa maneira parece fácil e que na prática acontece 
algo diferente, mas está evidenciado o potencial que nós temos em 
nossas mãos. Mesmo que não saibamos utilizá-lo ou não o tenhamos 
percebido.

Quando mencionei que o Controle Público é algo da maior 
importância para a sociedade moderna, sendo vital para o SUS, 
reafirmo que ele pode ser expresso de várias maneiras. Algumas delas 
são: 1) Responsabilidade Social: seria a análise no sentido de identificar 
se as instituições trabalham de maneira ética, fazendo avaliações em 
relação aos padrões éticos necessários para o seu funcionamento na 
sociedade. Conferir um crédito, dar credibilidade às empresas que 
trabalham dentro de princípios éticos seria uma forma de controle 
social. 2) Corregedorias: creio que quase todos aqui já devem ter 
ouvido falar nesta expressão. Também é uma forma de controle dentro 
de algumas instituições, por exemplo, da polícia militar. 3) Ouvidorias: 
atualmente, seu uso é muito comum e esta expressão normalmente está 
ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Seria algo paralelo ao Conselho 
de Saúde, que possui também o papel de escuta. 4) Empoderamento: 
expressão muito utilizada por movimentos sociais. Parte do princípio 
de que não há um equilíbrio de poder entre as pessoas. Seria uma 
forma de estar trabalhando com as pessoas no sentido de aumentar 
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o seu poder para que, enquanto cidadãos, possam estar agindo em 
melhores condições de disputa com aquele que é o detentor de uma 
parcela maior de poder. A propósito, este curso de capacitação de 
conselheiros municipais de saúde é uma forma de empoderamento, 
visando aumentar o poder dos conselheiros e, por sua vez, o do 
Conselho, para que ele possa agir melhor e cumprir as suas funções, 
atendendo assim o bem comum. 5) Contability: refere-se à prestação 
de contas, à transparência das ações. Um dever da Secretaria de Saúde, 
do Conselho de Saúde, da Prefeitura, de todas as instituições públicas 
ou vinculadas às questões que dizem respeito à coletividade.

Então, retomando a questão do Controle Público, quem o faz? 
Relembro que não é apenas o Conselho de Saúde o responsável por 
este papel. O Ministério Público, por exemplo, também é responsável 
por ele. É um órgão responsável pelo cumprimento da legislação. 
A mídia, que já mencionei anteriormente, também faz o Controle 
Público; Organizações Empresariais, Instituições Públicas e a chamada 
Opinião Pública. Já ouviram aquela expressão que diz que “a voz do 
povo é a voz de Deus”? Essa é uma forma importantíssima de Controle 
Público, baseada no apelo popular; as Associações Comunitárias 
podem cobrar do poder público a sua atuação, inclusive do Conselho, 
caso percebam que ele não está agindo como deveria, relatando as 
precariedades encontradas no espaço público e exigindo do Conselho 
um posicionamento frente a estas questões. O Conselho Municipal 
de Saúde também é objeto de controle da sociedade; ONGS também 
podem ser aliadas importantes para o Controle Público, pois são 
capazes de dar transparência às questões sociais; Conselho de Auto-
regulamentação Publicitária (CONAR), um órgão das entidades 
de publicidade que evita o uso excessivo e abusivo da propaganda 
enganosa. Este órgão analisa e discute estas propagandas quando há 
uma representação contra elas, onde contatam a empresa responsável 
podendo até solicitar a retirada da propaganda dos veículos midiáticos; 
Comissões de Ética do Sindicato dos Jornalistas; o Observatório da 
Imprensa, que acompanha e faz críticas às ações da própria imprensa. 
O Observatório faz uma radiografia da imprensa, fazendo críticas 
positivas e negativas. Na medida em que esta discussão se torna 
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pública, retirada do âmbito privado, ela permite que as pessoas 
possam exercer o seu direito de cidadania diante da imprensa. Outro 
ponto seria o uso da internet, porém não irei aprofundar muito na 
discussão acerca dela. Certamente, hoje a internet é uma ferramenta 
fundamental para o Controle Público, porém temos o problema da 
exclusão digital no Brasil. A internet pode promover a informação, 
criando intercâmbios entre as organizações e a sociedade em espaços 
locais e globais, permite integrar Conselhos para atuarem em rede, 
conferências eletrônicas sobre saúde e mobilização popular com 
ampla possibilidade de livre opinião. Entre os conselheiros, pode ser 
interessante como maneira de marcar reuniões, fazer consultas online 
e se informar sobre as questões de saúde a nível global.

Por incrível que pareça, a velha comunicação verbal é fundamental 
para o Controle Público. Às vezes, as pessoas desejam exacerbadamente 
a TV, rádio, internet e se esquecessem de falar uma com as outras. E, 
no fundo, esta é a melhor forma de comunicação que temos, pois, 
quando me comunico com alguém, eu o vejo e o outro me vê, eu o 
sinto e ele me sente. Podemos perceber uns aos outros. No telefone e 
na internet esta comunicação é mais fria. Mesmo você tendo a imagem 
no monitor ou o celular possuir câmeras para visualização, não é a 
mesma coisa, pois sentir o calor do outro é importante. Então, não 
podemos nos descuidar desta forma de comunicação. Infelizmente, 
ela é hoje muito pouco cuidada. Ilustrando com um exemplo, na 
Grécia Antiga onde já existia uma ideia de democracia, há 2000 anos, 
as pessoas tinham que ir para as assembleias, que naquela época 
eles chamavam de ágora. Lá, tomavam decisões sobre políticas do 
Estado, destituição de pessoas do poder. Os cidadãos se organizavam 
e também ensinavam uns aos outros a defender as suas causas, a falar 
em público, inclusive questionando o outro, ou seja, era um exercício 
de conversação. Era ensinada a retórica, pois os gregos sabiam que, 
se o sujeito não sabe argumentar, não sente a malícia da conversa do 
outro, não percebe o jogo das palavras, ele é enrolado, ludibriado. 
Se um técnico de saúde que fala sobre gastos, recursos utilizados 
e onde foram utilizados, o que vocês entendem por isso? Quando 
pergunta se um plano vai ser aprovado ou não, o que respondem?                                                                                                                



Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do conhecimento24

Se o sujeito não entende a questão, não é esclarecido para ele o 
conteúdo explicitado, aparecem problemas graves, como a aprovação 
por ideologia, por alienação, o “aprovar por aprovar”. Estou 
acostumado a presenciar isto nos Conselhos: sempre que chega um 
relatório de gestão, o pessoal dorme na reunião, acontecem conversas 
paralelas, são exibidos gráficos pouco esclarecedores e, no fim, a 
pergunta se os conselheiros são a favor ou contra o relatório, e os 
mesmo dando um parecer positivo sem o devido conhecimento em 
relação ao que foi apresentado. Há casos em que aprovam por não 
entender, por postura de humildade, por não saber argumentar. Aqui 
não temos uma comunicação e sim uma imposição, pois comunicação 
implica em troca.

Outra coisa é a disponibilidade e o acesso às informações, rela-
tórios, documentos e atas dos Conselhos: de que maneira estas 
informações estão disponíveis para a sociedade? Se elas estão 
disponíveis, facilitam o Controle Público. Se nos organizamos numa 
reunião com o objetivo de discutir sobre um relatório, temos que 
lê-lo antes. São comuns as reclamações sobre falta de tempo, mas 
sem o devido conhecimento não haverá uma discussão proveitosa. 
Em relação a estes documentos, relatórios e atas dos Conselhos, é 
fundamental que eles sejam publicados. Isso não significa que devam 
ser publicados em jornais, mas em lugares visíveis, de fácil acesso 
para que qualquer cidadão possa ler o que o Conselho discutiu e suas 
decisões foram tomadas. É o famoso mural, que nas escolas de ensino 
fundamental muitas professoras utilizam, o que é barato e também 
muito eficaz, pois qualquer um pode ter acesso, fazer a leitura. Se 
rasgarem as folhas em sinal de boicote, retirarem as informações ali 
anexadas, sejam persistentes e anexem novamente, pois elas são 
importantes, precisam ser veiculadas. É importante o esclarecimento 
de que toda vez que publicamos uma informação pode acontecer 
de, apesar de nem sempre, contrariarmos algumas pessoas, sejam 
políticos, secretários ou até mesmo conselheiros. A gangorra do 
controle social não existe sem conflitos e temos de ter maturidade 
para saber enfrentá-los de maneira esclarecedora, pacífica e eficaz, na 
medida em que conhecemos também as razões de estarmos sofrendo 



25

o boicote, dialogamos a fim de chegarmos a um esclarecimento do 
que está acontecendo e porque acontece.

Boletins e informativos do Conselho: pessoalmente acho um 
absurdo um Conselho não ter um boletim informativo, que circule 
na população através da comunidade, associações entre outras 
instituições para que tenham acesso ao que o Conselho faz e está 
discutindo. Falando de minha própria experiência, que tive em 
minha cidade, lá criei um jornal e fazíamos debates. Apoiávamos 
quando devíamos apoiar as ações construtivas da Secretaria de Saúde 
e, também, criticávamos enfaticamente as incorretas, mas sempre 
prezando pelo direito de resposta da própria Secretaria para que assim 
pudesse existir diálogo. Depois, também tive um programa de rádio 
chamado “De Olho na Saúde”, em que discutíamos sobre as políticas 
públicas de saúde com a participação dos conselheiros, secretários, 
técnicos de saúde, lideranças comunitárias. Abríamos espaço para a 
participação das pessoas por telefone e as linhas ficavam quase sempre 
congestionadas, tamanha era a participação popular.

Uso das rádios comunitárias locais, rádios convencionais e TV: cito-
as aqui porque rádio é um instrumento fantástico.                                       A 
mídia impressa é muito legal, mas ela forma opinião lentamente. 
Nem sempre percebemos esta formação. Já o rádio, ao contrário, 
apresenta resultados mais imediatos; por exemplo, se o secretário 
de saúde está dando entrevista e afirma que faz determinadas ações, 
como o comparecimento em determinado local, um ouvinte pode 
imediatamente fazer o contato com a rádio e desmenti-lo se a 
informação não tiver procedência. Mas, apesar deste dinamismo da 
rádio, temos de ter o cuidado para que ela seja sempre democrática 
e não burocrática, realizando programas calorosos, que transmitam 
emoção para as pessoas e que elas assim possam compartilhar 
destas emoções. Mesmo que alguém telefone de maneira exaltada, 
verbalmente agressiva, o ouvinte pode entrar em diálogo com o 
convidado, por exemplo, um médico, e os dois debaterem, ouvirem 
e se dirigirem um ao outro promovendo esclarecimentos. Devemos 
deixar que as falas fluam, o programa deve promover movimento e não 
calar as vozes. Além das rádios comunitárias, as rádios convencionais 



Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do conhecimento26

também podem ser utilizadas, devendo o Conselho ter a iniciativa de 
entrar em contato com estas rádios e solicitar o espaço, comunicando 
a importância dele para a sociedade, sempre prezando em levar as 
informações que são verdadeiramente de interesse da população, 
condizentes com a realidade dela. Programas “baba ovo”, para exaltar 
a figura de outrem ou da própria pessoa, como por exemplo um 
programa sobre “a história da minha vida” não são pertinentes e não 
tratam das questões fundamentais e de real interesse da sociedade. 
Quando não conseguimos facilmente ter acesso às rádios e meios 
de comunicação, o Conselho deve trabalhar, refletir e construir 
criativamente maneiras de se comunicar, o que nem sempre é fácil.

Lembram de quando mencionei para vocês a palavra desafio, que 
expliquei que o controle público trata-se de um desafio? Ter esta noção 
é importante, pois há de se ter o reconhecimento de que o Controle 
Público enfrenta resistências e fazê-lo de maneira eficaz não é uma 
tarefa fácil. Por isso, o conselheiro deve ter disposição, reconhecimento 
do seu papel de cidadão para superar estas adversidades.

Enumero agora algumas dificuldades dos Conselhos de Saúde e 
farei apontamentos em relação aos desafios para os conselheiros de 
saúde: 

1) Divergências sociais e políticas quanto à ideia de Controle 
Público: muitas vezes, há conselheiros que entendem por Controle 
Público como simplesmente comparecer às reuniões e aprovar tudo. 
Tem gestores que acreditam no Controle Público como o Conselho 
participar e aprovar tudo o que ele pede. Então, há muitas divergências 
e estas nem sempre são entendidas como parte do Controle Público. 

2) A obsessão fiscalizatória sobre o varejo da saúde: conselheiros 
tendem a ficar presos com questões como atraso de médicos, maus 
tratos aos pacientes, o que também é importante, mas não é o 
ponto central de preocupação de um Conselho de Saúde. A questão 
principal é ser representante da população e discutir as políticas 
públicas de saúde. Para isso, os conselheiros têm de ter paciência para 
fazer relatórios, para entender e discutir, ouvir o que não quer, pois 
senão ficarão na pureza do varejo que não ajuda em nada à saúde. 
Exemplifico: o Conselho do qual fiz parte passou um ano brigando para 
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ter ortopedista no hospital. Por outro lado, tínhamos um município 
vizinho com excelência em ortopedia e que tinha convênio com o 
nosso. Devido aos enormes gastos com a contratação de não um, 
mas de vários ortopedistas para o município, era preferível transferir os 
pacientes e, com o dinheiro da saúde, contratar mais pediatras que eram 
muito mais essenciais naquele momento, revelava-se uma demanda 
maior desta especialidade. Brigavam para que as contratações fossem 
feitas, sendo que os poucos ortopedistas que havia no município 
ficavam “matando mosquito” por falta de demanda de serviço. Como 
resultado, gastou-se uma fortuna e eu fiz críticas no jornal a este 
respeito. Tendo feito isso, os conselheiros finalmente conseguiram 
compreender que o seu papel é também de estabelecimento do bom 
senso, de enxergar o que é essencial dentro daquele meio em que 
atua. Tem que criticar, colocar as coisas em dúvida, inclusive as que ele 
mesmo pensa e solicita. Deve sempre dialogar com as outras pessoas. 

3) Distanciamento dos conselheiros em relação aos usuários da 
comunidade: o conselheiro é um representante, que está no lugar do 
outro exercendo esta representatividade através de um papel político. 
Quando estou no Conselho, no papel de representar estas pessoas, 
qual é o compromisso que tenho com elas? Levamos a informação 
até elas, trazemos a informação delas para o Conselho? Em geral, 
o que acontece é a eleição de um conselheiro por um determinado 
grupo, porém depois de eleito esquece-se do compromisso que 
tem com aquele grupo, com as pessoas que o elegeram. Então, há 
o distanciamento do conselheiro em relação à comunidade que este 
representa. 

4) Fraca alternância de lideranças populares nos cargos de 
conselheiro por falta de candidato ou apelo popular: há conselheiros 
que ocupam este cargo desde o surgimento da ideia de Conselho 
de Saúde. Não deixa a cadeira de conselheiro de forma alguma. Por 
outro lado, existem casos em que não há o aparecimento de novos 
candidatos. Na nossa sociedade, infelizmente, quando falado sobre 
questões públicas e estas não rendem dinheiro, não assalariam, 
ninguém quer. E alguns conselheiros realmente demonstram ter dor 
de cabeça por não serem assalariados e, muitas vezes, não aparecem 
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candidatos para exercer este papel público em virtude disso. Alguns 
se apegam àquele espaço para outros fins, como fazer alianças, ser 
candidato a vereador de 4 em 4 anos e acabam por transformar o 
Conselho em um trampolim, esquecendo de discutir os assuntos 
relacionados ao campo da saúde. Assim, militantes partidários criam 
disputas com outros militantes de partidos distintos e os que não são da 
militância ficam entre estas disputas, perdidos. Quando achamos que 
o sujeito está discutindo questões referentes à saúde, na verdade este 
está discutindo questões de interesse político-partidária, de interesse 
privado, resultando no problema da partidarização dos Conselhos de 
Saúde. Não há problema em uma pessoa ser filiada a um partido, 
mas no Conselho o papel dever ser outro, de defesa dos interesses da 
comunidade e não de militância. 

5) Investimento acanhado ou duro nos canais de comunicação: 
pergunto a vocês se a comunidade de São João del-Rei conhece ou 
já ouviu falar no Conselho Municipal de Saúde. Se caso jogássemos 
uma bomba, acabássemos com ele, a população sentiria falta? A partir 
da constatação deste não conhecimento, posso afirmar então que 
o investimento nos canais de comunicação tem sido insuficiente e 
ineficaz. 

6) Dependência administrativa e financeira dos Conselhos às 
Secretarias Municipais de Saúde: há um problema sério em relação 
aos Conselhos não serem um ente jurídico. Não adianta o Conselho de 
Saúde enviar um representante ao Ministério Público e solicitar uma 
ação. Quem pode assim proceder é o conselheiro de saúde, como 
pessoa física. Aí, lanço a pergunta: como o Conselho de Saúde, sendo 
dependente da Secretaria de Saúde pode vigiá-la? Vocês já viram a 
raposa vigiar o galinheiro? Não tem jeito. O Conselho, se solicitar um 
investimento, estará dependendo da verba que é gerida pela Secretaria. 
Em Belo Horizonte, tínhamos um jornal. Um dia em que o secretário 
de saúde desagradou-se com o que estava sendo emitido no jornal, 
por ter uma crítica a ele, este cortou a verba e assim acabou o jornal. 
O Conselho é totalmente impedido de administrar qualquer verba, 
inclusive se contemplada na proposta orçamentária do município, por 
não ser um ente jurídico. Onde o Conselho de Saúde pode conseguir 
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uma boa interlocução com a Secretaria, em que percebemos uma 
convergência de interesses e propostas políticas, talvez isto possa ser 
facilitado. Mas, do ponto de vista da estrutura, este é o “pepino” que 
os sanitaristas deixaram para os Conselhos. Hoje, existem discussões 
sobre como mudar este panorama, pois se o Conselho tenta controlar 
a Secretaria, esta por sua vez controla o Conselho através do dinheiro. 

7) Pouco debate ou negligência com a política de saúde e sobre 
o cumprimento das proposições dos planos de saúde: o documento 
que deveria acompanhar o conselheiro durante os seus dois anos de 
mandato é o relatório da Conferência de Saúde, que é a instância 
maior que define o rumo da saúde no município. O conselheiro 
deveria andar com este documento debaixo do braço, a fim de que 
possam ser analisadas as ações e se elas são condizentes com o que 
foi proposto. O relatório da Conferência de Saúde deveria ser a Bíblia 
do conselheiro. 

8) Fragilidade operacional na tomada de decisões: as decisões nem 
sempre são cumpridas. Não sei se já perceberam, mas as decisões que 
mais interessam ao gestor são normalmente cumpridas, ao contrário 
daquelas que não permeiam os seus interesses. O Conselho deve 
sempre se mobilizar para garantir o cumprimento de tais decisões. 
Em muitas Conferências de Saúde e Conselhos os quais tenho ido, 
as pessoas têm relatado que as decisões do gestor têm sido acatadas 
e as dos conselheiros não. Respondo sempre que, ao se verificar este 
acontecimento, o Conselho deve se mobilizar em torno disso. 

9) Falta de memória das ações e decisões: muitas vezes os 
conselheiros se esquecem, tem pouca memória sobre o que aconteceu 
anteriormente nas Conferências. Dá um parecer positivo em relação 
a um assunto em uma reunião e na seguinte um negativo, não por 
mudar de opinião, mas por não se lembrar de ter discutido o assunto 
e como discutiu. Isto atrapalha, dificulta e se torna um desafio para 
o Controle Público e, neste ponto, um boletim ou jornalzinho é uma 
memória do Conselho. Por exemplo, quando fui conselheiro, nós 
publicamos oito edições do jornal, que era mensal. Se pegarmos este 
jornal hoje, mais de 10 anos depois, vamos ter uma ideia clara de tudo 
o que foi decidido, todos os impasses, todas as leis e desafios, pois 



Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do conhecimento30

tudo está registrado no jornal. Infelizmente, depois que eu saí nenhum 
conselheiro quis continuar com o jornal e a Secretaria também cortou 
a verba que era destinada para as publicações. 

10) A predominância discursiva do gestor sobre os outros 
segmentos: verificamos uma dificuldade, na medida em que os 
conselheiros têm uma formação, os gestores têm outra e também 
os técnicos. Há um desnível e as partes não se preocupam em 
facilitar o acesso ao discurso o qual estão se referindo e utilizando. 
Comunicativamente, a Secretaria deveria trabalhar esta questão 
juntamente com o Conselho para diminuir a distância entre os 
discursos existentes. Não se pode deixar de tomar conhecimento e 
compreender aquilo que os documentos informam, como também o 
que verbalmente é dito pelos outros. 

11) A fraca expectativa com a ética e a coisa pública: o conselheiro 
deve ser sempre muito ético, ainda mais do que os outros cidadãos, 
pois é claramente um dever dele, inclusive trabalhar para que os 
demais colegas conselheiros o sejam, não deixando que estes façam do 
Conselho um lugar de “maracutaia”. Quando falo do conselheiro, não 
estou dizendo apenas dos representantes dos usuários, mas também 
dos trabalhadores, como também o próprio gestor. 

12) Evitar o simulacro na participação: muitas secretarias, vocês 
sabem disso, só convivem com o Conselho por ser lei a existência 
deles nos municípios. Mas, na realidade, elas estão pouco se 
importando com o Conselho, criando simulações, fazendo elogios 
aos conselheiros, dizendo de sua ampla participação, quando isso não 
ocorreu verdadeiramente. Então, por isso falo de um simulacro, de um 
fingimento e do seu grau de nocividade. 

13) Investir na capacitação dos 3 segmentos do Conselho: 
não vamos pensar que capacitar conselheiro só diz respeito aos 
representantes dos usuários. Os representantes dos trabalhadores e 
o gestor, principalmente, devem ser capacitados também, pois o que 
vemos na prática é um gestor preparado apenas para gerir, longe de 
preocupar-se com os princípios éticos do SUS. Este deve ser também 
preparado, inclusive conhecendo os princípios e diretrizes do SUS, e 
aqueles que regulam o funcionamento do Conselho de Saúde. 
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14) Entender a ética da coisa pública como um valor: o que 
discutimos nos Conselhos de Saúde são valores e, sendo um valor, não 
podemos nos comportar de forma antagônica em relação a ele. Se o 
dinheiro que deveria ser aplicado no combate contra a tuberculose 
foi aplicado na compra de filtros de água, por melhores que sejam 
as intenções, devemos nos perguntar se eticamente esta ação foi 
correta. Não se trata apenas de boa ou má intenção, mas se aquilo 
atende a valores éticos. Ser ético em todas as situações é algo difícil, 
o que merece ser dito, pois a nossa tendência é “dar um jeitinho”. 
Quantas vezes não escutamos relatos de pessoas que enfrentam 
filas para atendimento e, por conhecer ou ter amizade com alguém 
influente, consegue obter privilégios de furar esta fila? O princípio 
ético da igualdade, da impessoalidade deve predominar na atitude do 
conselheiro como do gestor. 

15) Tornar o Conselho um espaço deliberativo de questões 
relevantes para a saúde pública: o Conselho só tem sentido para 
a população se lá for um lugar de debate, e um debate onde os 
anseios da população estejam representados. Eu não sei se vocês se 
lembram quando houve a grande briga sobre os planos de saúde e 
seu funcionamento no Brasil. Os donos das empresas pretendiam 
agir da maneira que queriam. O Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), na ocasião, interveio na discussão. Solicitou a presença dos 
representantes dos planos de saúde e da população em geral, onde 
promoveu um amplo debate para verificar o que seria feito com os 
planos de saúde. No final, os donos das empresas tiveram de baixar 
a cabeça, a sociedade teve de ceder em algumas coisas, mas foram 
debatidas ali as questões que eram de interesse da população. O 
CNS teve a sensibilidade de promover este grande debate nacional, o 
que foi muito importante. No nosso caso, como estamos discutindo 
sobre o tema da democratização da informação seria, por exemplo, 
interessante ao Conselho local convidar os representantes de outras 
esferas da comunicação para discutir como poderia ser viabilizada esta 
democratização. 

16) Tornar o Conselho um espaço de ressonância dos anseios da 
população a qual ele representa: a população tem de entender que o 
Conselho está falando em nome dela. 
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17) Profissionalização do exercício da informação e da 
comunicação de forma independente da Secretaria Municipal de 
Saúde: se possível, vocês teriam de criar novas vias de informação, 
através da disponibilidade de pessoas ou órgãos interessados no 
processo de comunicação, articulando com a internet e outros canais. 
Não podemos esperar que o conselheiro faça tudo, pois ele não está 
apenas por conta do Conselho. 

18) Formar conselheiros para práticas discursivas mais efetivas 
no Controle Público: recordam-se do que falei com vocês a respeito 
da conversação? Um curso de oratória, de retórica, não no sentido 
da persuasão, mas de conhecer os mecanismos do jogo das palavras 
seria muito importante, pois ajudaria a aumentar a capacidade do 
conselheiro de intervir no debate político. 

19) Tornar o Conselho importante para a sociedade na qual está 
inserido: para o Conselho ser importante, vocês devem mostrar que 
ele existe. 

20) Criar projetos e canais de comunicação e informação entre 
conselheiros e destes com a população. 

21) Avaliar periodicamente o papel do Conselho no âmbito de sua 
atuação junto com a população: a população conhece o Conselho? 
O que ele faz e como faz? Como são eleitos os conselheiros? O 
que acham dos conselheiros? Então, o Conselho deve estar sentido 
o termômetro da população com relação a ele. Se ele investir em 
comunicação, provavelmente algumas pessoas vão passar a conhecê-
lo, vai aumentar progressivamente o número destas pessoas e, quem 
sabe, no esforço de se mostrar o que faz o Conselho, daqui a 5 ou 10 
anos as pessoas irão dizer “deixe-me ir até ao Conselho porque lá é um 
lugar importante” ou “opa! Estão querendo acabar com o Conselho, 
vamos defendê-lo!”.

Então, é disso que trata o Controle Público. Para finalizar, relembro 
outra vez da gangorra, da relação de poder: balança, balança; poder, 
contra poder. Esta é a essência do jogo democrático e do Controle 
Público. Se nós sabemos nos equilibrar nesta gangorra, nenhum 
poder será violento demais e nós não seremos também transformados 
em capachos dele.



Saúde Mental no Âmbito do SUS

Ana Marta Lobosque

Estou muito feliz por estar aqui, por se tratar de uma 
iniciativa tão interessante como a parceria da Universidade 
Federal de São João Del-Rei com o Conselho Municipal de 
Saúde. Geralmente, vemos as universidades muito distantes 
do controle social. Certamente, essa aproximação vai ajudar 
na formação dos conselheiros e, sobretudo, a universidade a 
se repensar, ao participar de forma efetiva da vida social. 

O tema sobre o qual vou refletir aqui é a “Saúde Mental 
no Âmbito do SUS”. Começarei abordando a experiência 
do sofrimento psíquico. Prefiro dizer “sofrimento psíquico” 
ou “sofrimento mental”; outros dizem  “doença mental” 
ou “transtorno mental”. Por que prefiro dizer “sofrimento 
psíquico” ou “sofrimento mental”? Porque quando falamos 
“loucura” ou “doença mental”, parece ser  algo que só acontece 
ao outro, que não está na gente, que não conhecemos. Mas 
pela experiência do sofrimento psíquico ou sofrimento mental, 
todo mundo já passou.  Quem nunca teve uma ansiedade 
intensa, uma tristeza muito grande, uma inquietação, uma 
preocupação obsessiva? Quem nunca passou por esse tipo de 
experiência? Faz parte da condição e da vida humana. Para 
algumas pessoas, porém, essa experiência se torna muito 
difícil, muito intensa. Torna-se insuportável. 

       Se todos nós conhecemos essa experiência em algum 
grau, poucos passaram pelo sofrimento mental intenso, 
insuportável. Como, por exemplo, ficar deitado na cama 
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sem querer tomar banho, sem querer comer, sem querer fazer nada, 
senão morrer. Ou, então, ficar ouvindo vozes, achando que está sendo 
perseguido, que a televisão está lendo os seus pensamentos. Ou, ainda, 
usar de forma nociva uma substância psicoativa, qualquer que seja, a 
ponto de perder os vínculos com o trabalho, com a família, passar a 
viver na rua. O sofrimento mental nesse nível não acontece com todos 
nós, mas apenas com alguns de nós. E, desde que o mundo é mundo, 
isso sempre aconteceu. 

Podemos perceber, ao longo da historia, que cada sociedade 
cria um jeito de lidar com essa experiência. Algumas sociedades 
criam formas mais interessantes, e outras, formas mais penosas, mais 
pesadas. Mas esta é uma questão que perpassa todas as organizações 
sociais. Em relação à história ocidental, ocorreu, no final do século 
XVIII, mais ou menos na época da Revolução Francesa, segundo 
Michael Foucault, o predomínio de uma forma única, hegemônica, 
de lidar com o sofrimento mental: colocar os loucos nos asilos, nos 
manicômios, que nós chamamos hoje de hospitais psiquiátricos. Esta 
pareceu ser uma ótima solução. As intenções, aparentemente, eram 
boas. Dizia-se que, ali, eles teriam chance de se curar e depois voltar 
para a vida lá fora. Então, parecia uma solução muito humana. 

 Sob certo aspecto, o hospital psiquiátrico é uma boa solução, 
pois necessita de pouco investimento financeiro e tecnológico para se 
manter. É só fazer o asilo e colocar as pessoas lá dentro. É muito “eficaz”. 
Agora, que tipo de eficácia? A “eficácia” de poupar a sociedade das 
dificuldades de conviver com as pessoas que estão com esse problema. 
Ou seja, se a minha mãe tem um problema mental, se o meu amigo 
ou meu vizinho tem problema mental, não preciso me preocupar com 
isso, não preciso conviver com isso. Eu os levo num lugar onde se 
encontram pessoas supostamente especializadas em tratar daquilo, 
sem que eu, minha vizinha, minha comadre, minha amiga, minha 
mãe precisemos nos preocupar. Nós não precisamos sequer pensar 
a respeito do que está acontecendo na família, na vizinhança, no 
trabalho, na cidade, que está agravando o sofrimento daquela pessoa. 
Então, é este o tipo de eficácia que o hospital psiquiátrico pode 
oferecer. 
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E essa suposta eficiência pressupõe que só os especialistas podem 
resolver os problemas que fazem parte da vida. Começam a surgir 
conversas do seguinte tipo: o menino brigou na escola, leva para a 
psicóloga; a mulher brigou com o marido, leva para o psicólogo; a 
filha adolescente está com problemas, leva para o psiquiatra. À medida 
que o tempo passa, essa grande solução, do hospital psiquiátrico, da 
instituição psiquiátrica, e outras aparentadas a ela – tomar remédio 
sem real necessidade, procurar um “especialista” para qualquer 
situação difícil na vida – tornam-se cada vez mais duvidosas. As pessoas 
começam a observar que essa solução talvez não seja tão boa como se 
pensava a princípio. Depois, percebem que, ao invés de uma solução, 
o hospital psiquiátrico é um problema, pois cria situações ainda mais 
graves que a própria loucura. 

O maior problema, é claro, é para quem se encontra dentro 
do hospital psiquiátrico. Podemos ver que as grandes instituições 
psiquiátricas, como o Juquery ou o hospital de Barbacena, passam a 
povoar o imaginário social. O que acontecia nessas grandes instituições 
era algo sem lei (e é ainda, em muitos hospícios que ainda existem no 
Brasil). No hospital psiquiátrico, temos pessoas que ficam praticamente 
num regime de prisão, todo mundo vestindo igual, comendo igual, 
acordando na mesma hora, dormindo na mesma hora. O psiquiatra 
só fica ali duas horas por dia, porque aquele é um lugar onde ninguém 
gosta de ficar; os auxiliares de enfermagem, que também não gostam 
dali, embora sejam obrigados, têm que administrar o convívio entre 
pessoas presas, acuadas, solitárias, que não querem estar ali. Nesse 
contexto, é claro que vão acontecer situações de violência. Não se 
pode esperar outra coisa. Quando trancamos várias pessoas que 
não estão bem, amontoamos estas pessoas numa ala psiquiátrica 
e encarregamos outras de serem seus carcereiros, toda espécie de 
violação aos direitos humanos começa a acontecer. 

Quantas famílias perderam o laço com pessoas muito queridas, 
por que essas pessoas foram praticamente sequestradas pela boca 
sem fundo que é o hospital psiquiátrico!  Então, o que víamos nesses 
hospitais – ou melhor, o que não víamos, pois isso não aparecia 
para a sociedade – eram pessoas famintas, pessoas que morriam.                          
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Vocês sabem que o hospital de Barbacena era o grande fornecedor 
de cadáveres para as faculdades de medicina?  E era uma fartura de 
cadáveres. 

Vou falar um pouco mais sobre essa situação de horrores. Era 
infernal para quem estava lá dentro, para as pessoas que não tinham 
mais esperança de sair, que não tinham mais esperança de andar na 
rua, de sentir o cheiro bom de uma comida gostosa ou de um dia livre, 
de tudo o que gostamos na vida. O que estava escrito na porta do 
inferno de Dante, no seu poema famoso, A Divina Comédia? “Deixai 
aqui toda esperança, vós que entrais”. O inferno é a perda de toda a 
esperança. E o hospital psiquiátrico era exatamente isso: entrou na 
garganta da máquina, não se saía mais.

Isso não era ruim apenas para quem entrava, mas também para 
a sociedade. Essa solução que parecia tão cômoda para nós “do lado 
de fora”  foi nos tornando cada vez mais impotentes para lidar com 
as nossas diferenças, nossas características pessoais, nossas tristezas, 
nossos sofrimentos. Frente a situações que, antes, resolveríamos com 
facilidade, passamos a chamar a polícia, a chamar o psiquiatra.  E, ao 
mesmo tempo, éramos afastados para sempre dos nossos pais, dos 
nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, quando eles eram 
tragados por esse lugar.

Será que o hospital psiquiátrico poderia funcionar somente 
dessa forma? Não se poderia fazer dele um lugar diferente, melhor? 
Uma expectativa de reforma é nutrida no início do século XX. Nesse 
contexto, os pacientes que ficavam à toa passaram a fazer atividades 
de terapia ocupacional, de laborterapia. Mas, sobretudo depois da 
Segunda Guerra Mundial é que a situação piora a ponto de ficar 
insuportável até mesmo para aqueles que trabalham lá dentro. Se 
a situação das cidades europeias durante a guerra já era de miséria, 
imaginem nos hospitais psiquiátricos. E essa situação se tornou tão 
escandalosa, tão flagrante, que tentaram iniciar processos de reforma. 

Mas todas essas tentativas de reformar o hospital fracassaram. O 
hospital psiquiátrico sempre continuou sendo um lugar de exclusão. 
É claro que uma mãe pode querer ficar com o seu filho, mas se dizem 
para ela que ele está muito doente e tem de ser internado, ela o deixa 
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no hospital psiquiátrico. E, lá, ele deixa de ter laços afetivos, sociais 
e familiares. O hospital continua sendo um lugar de solidão, de uma 
solidão imensa. A família não quer excluir, pelo menos não no início, 
mas fica desorientada, perplexa, sem saber o que fazer, sem saber o 
que pensar. E depois acaba se acomodando com esta falsa solução.

Um exemplo claro é o hospital de Barbacena nos anos 1970. 
Pensava-se que, com o avanço da ciência, o hospital iria melhorar. 
Mas, parece que este avanço nunca beneficiou as pessoas internadas 
ali. Parece que dentro do hospital psiquiátrico não entra nada de novo, 
nem o avanço da ciência.

Algumas experiências de transformação do hospital psiquiátrico 
começaram a ocorrer na Inglaterra e na Itália. A princípio não deram 
tão certo, apesar do empenho das pessoas que procuravam melhorá-lo. 
Então, começaram a surgir alguns questionamentos. Por que sempre 
que tentamos melhorar o hospital psiquiátrico, ele acaba reproduzindo 
o mesmo abandono, a mesma solidão, a mesma ociosidade e a 
mesma violência? E se tentarmos outra abordagem? Se colocarmos 
a questão em outros termos? O hospital psiquiátrico é realmente 
necessário para a sociedade e para as pessoas em sofrimento mental? 
Será que poderíamos pensar numa outra forma de cuidar dessas 
pessoas, de ajudá-las e ajudar suas famílias, sem precisar retirá-las do 
convívio social? Essas foram perguntas importantes e que renderam 
muito. Essas perguntas, nascidas em outros países, começam a circular 
pelo mundo e chegam ao Brasil em meados dos anos 1970, justo no 
período de redemocratização do país,  abrindo espaço para a Reforma 
Psiquiátrica brasileira. 

Durante a ditadura militar, tínhamos o predomínio absoluto da 
iniciativa privada, através dos hospitais psiquiátricos conveniados 
com o Ministério da Saúde. Esse tipo de convênio não faz bem para 
a sociedade e conselheiros de saúde precisam estar atentos para 
denunciar. Aquele modelo significou um grande gasto com internações 
hospitalares. Gastávamos mais com internação psiquiátrica do que 
com pediatria, câncer e infarto. Não havia outro tipo de tratamento, 
só havia o hospital; isso era o mais grave. A opção era internar ou 
internar. O número de internações de longa permanência era altíssimo. 
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Uma grande parte desses 80 mil leitos era de longa permanência, ou 
seja, internava-se para a vida inteira. As pessoas ficavam no hospital 
psiquiátrico por 20, 30, 40 anos. A pessoa chegava nova no hospital, 
envelhecia e morria lá dentro. Isso era muito comum. 

Se o poder público pagava por aqueles leitos, é claro que ele tinha 
que fiscalizar. Mas não havia nenhum tipo de fiscalização. A situação 
era realmente escandalosa. Nesse contexto, algumas fotos do hospital 
de Barbacena e do Juqueri começaram a circular na imprensa, o que 
gerou uma indignação muito grande por parte da sociedade. Nesse 
período, terminando a ditadura militar, começávamos novamente 
a poder falar, reclamar e denunciar a violação dos nossos direitos. 
Então, a partir dessas denúncias foi sendo construído o Movimento 
dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM). 

Não foram os cientistas que fizeram essas denúncias e iniciaram 
esse movimento, mas sim algumas pessoas que trabalhavam no 
hospital psiquiátrico e não aguentavam mais, pois entendiam que 
se tornariam desumanas se continuassem lá. Alguns trabalhadores – 
médicos, psicólogos e enfermeiros – é que fizeram essas denúncias. 
Posteriormente, alguns usuários, ex-internos, começaram a fazer coro 
a essas denúncias, começaram a falar publicamente dos maus tratos 
que sofriam. Essas denúncias, como eu disse, apareceram na mídia com 
grande repercussão. Somou-se a isso a vinda ao Brasil de importantes 
profissionais de outros países, como Michel Foucault, Franco Basaglia 
e Robert Castel. 

Nesse período, pensávamos que o problema é que só havia 
o hospital psiquiátrico, e que, se abríssemos alguns ambulatórios, 
as pessoas teriam outra opção e nem todo mundo precisaria ser 
internado. Mas vimos que isso não dava certo, pois partia do princípio 
de que algumas pessoas não precisavam ser internadas, mas outras 
sim. Então, retomamos às seguintes perguntas: será que alguma 
pessoa, qualquer pessoa, precisa ser internada? Será que precisamos 
do hospital psiquiátrico? Será que não teríamos outra maneira de 
tratar essas pessoas?

Nunca se tratou de propormos abrir os hospícios e deixar os 
doidos na rua. Não é isso. Isso não é liberdade. Abrir o portão do 
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hospício e deixá-los na rua é abandono do mesmo jeito. Precisávamos 
criar uma forma cuidadosa, delicada e eficaz de promover a cidadania 
que elas perderam. Assim, o MTSM se afirma como movimento 
social. Não é o movimento dos trabalhadores de Barbacena, do Raul 
Soares, do Juqueri. É o movimento de trabalhadores de Saúde Mental, 
independente das instituições a que pertencem. 

No final dos anos 1980, esse movimento social passa a defender a 
bandeira por uma sociedade sem manicômios, que afirma a convivência 
com a diferença, com as singularidades, com as excentricidades das 
pessoas. Passamos, então, a nos denominar de Movimento de Luta 
Antimanicomial. Nos anos 1990, o Movimento de Luta Antimanicomial 
disse a que veio. Será que ele ia ficar só na denúncia, só falando que se 
tratava de um escândalo? Começam, então, a surgir as primeiras redes 
substitutivas ao hospital psiquiátrico. A primeira experiência ocorreu 
em Santos. O que essas redes faziam? Por um lado, eram fechados 
leitos no hospital; por outro, eram abertos outros serviços, outros 
dispositivos, outras iniciativas que substituíam esses leitos fechados 
por algo bem melhor. Assim, surgem os primeiros CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial), para o atendimento de crise e casos graves. 

Considero o controle social de grande importância, porque essas 
redes só se implantavam nos municípios que tinham o Movimento 
Antimanicomial forte, ou seja, que contavam com o movimento social 
realmente efetivo. Nessa época, os usuários começam a se organizar 
em instituições, em associações de usuários e de familiares. Hoje, 
temos a atuação de muitos desses grupos. Esse tipo de movimento é 
muito bonito de se acompanhar, pois as pessoas vão se libertando e 
começam a falar por si mesmas. Trata-se de pessoas diferentes, com 
suas dificuldades, seus limites, mas que hoje convivem conosco. 

Se o município não tiver o controle social para pressionar, nada 
caminha. Os Conselhos são atores muito importantes, não apenas em 
relação à saúde mental, mas na saúde como um todo.

Qual a relação disso tudo com a Reforma Sanitária e com o 
movimento de criação do SUS? É uma relação visceral. Por quê? Mais 
ou menos no final dos anos 1980, a Reforma Sanitária começa a se 
consolidar no país, legitimada pela Constituição de 1988, que diz ser 
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a saúde um dever do Estado e direito do cidadão. Podemos dizer que 
todos os trabalhadores do Movimento Antimanicomial são, ao mesmo 
tempo, militantes da Reforma Sanitária e do SUS. A atenção à saúde 
mental faz parte da atenção à saúde como um todo. Isso é o SUS. Os 
novos serviços de saúde mental fazem parte do SUS, são públicos, e 
funcionam na sua lógica. 

A universalidade é o compromisso que temos em atender a 
todos, não só a um pedaço da cidade. A equidade diz que temos que 
tratar todos da mesma maneira, a  respeitar igualmente os direitos 
dos diferentes. A integralidade é oferecer o tipo de cuidado que o 
usuário precisa. O mesmo doente e a mesma doença necessitam de 
cuidados diferentes em momentos diferentes. O que preconiza o SUS 
é que as redes possam oferecer cuidados adequados nesses diferentes 
momentos. Vocês vão me dizer que nós estamos muito longe disso e 
é claro que estamos. Mas, pelo menos, sabemos o que queremos, o 
norte do que procuramos construir. E o hospital psiquiátrico é o avesso 
do SUS.

Quando pensamos numa rede substitutiva ao hospital psiquiátrico, 
segundo os princípios do SUS, pensamos em uma universalidade, uma 
equidade e uma integralidade verdadeiras, em que todos devem ser 
bem atendidos, segundo suas necessidades, isto é, que devem ser 
igualmente bem tratados nos diferentes momentos do seu percurso. 

Além das diretrizes, temos também os princípios organizativos do 
SUS: descentralização, hierarquização e regionalização, que também 
devem ser seguidos pela rede de Saúde Mental. O manicômio é 
muito centralizador. Podemos nos perguntar: de onde vinham os 
pacientes que eram internados no hospital de Barbacena? Eles vinham 
de todo o estado de Minas Gerais. Essa lógica é contrária ao SUS, 
que prevê que as pessoas sejam tratadas perto do lugar onde moram. 
A descentralização também diz respeito ao financiamento, pois o 
dinheiro é repassado pelo Governo Federal aos municípios, para que 
sejam reconhecidas suas necessidades específicas e, a partir disso, o 
dinheiro é aplicado. Então, desde o financiamento até a lógica da 
atenção, a descentralização é um aspecto fundamental de toda rede 
de Saúde e de Saúde Mental. Mas para que isso aconteça, gostaria de 
reafirmar que a rede de Saúde Mental se constrói e se legitima através 
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da participação popular. 
O que deve ser oferecido em toda a rede de Saúde Mental? 

Acolhimento, vínculo e responsabilização de cuidados. A rede de 
Saúde Mental tem, também, que oferecer suporte para as situações de 
crise. Se afirmamos que não precisamos do hospital psiquiátrico para 
cuidar dessas pessoas, temos, então, de oferecer algum espaço para 
recebê-las, onde possam dormir e, se for necessário, passar alguns 
dias, algumas semanas – os CAPS, sobretudo os CAPS tipo III, que 
funcionam 24 horas, de segunda a segunda.           

Na prática, como montamos essa rede? Para isso são necessários 
alguns pontos de atenção à saúde: atenção básica; CAPS; Centro de 
Convivência; grupos de economia solidária; e Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT). É importante dizer que nem todos os municípios 
precisam de todos esses pontos de atenção. Por exemplo, apenas 
cidades com mais de 20 mil habitantes podem receber financiamento 
para implementar o CAPS. As cidades menores podem fazer um 
Consórcio na microrregião. Uma cidade pequena pode criar formas 
mais interessantes de lidar com seus “doidos” que uma cidade grande. 
Então, nem todo município precisa de um CAPS, mas, com certeza, 
todo município precisa de uma atenção básica bem organizada.

O bom funcionamento da atenção básica é fundamental. Temos 
de ter uma boa cobertura feita pela Estratégia Saúde da Família (ESF), 
inclusive para atender as necessidades do portador de sofrimento 
mental. Em primeiro lugar, porque esta pessoa também pode sofrer 
de pressão alta, pode ter diabetes, engravidar, morrer, quer dizer, essas 
pessoas necessitam de cuidado à saúde e deve ir ao centro de saúde 
mais próximo de sua casa quando precisar. Em segundo lugar, porque, 
na atenção básica, podemos tratar essas pessoas com o apoio de uma 
boa equipe de saúde mental. 

Em alguns casos, quando os cuidados oferecidos na atenção básica 
não são suficientes, podemos encaminhá-lo ao CAPS. Mas temos de 
ter em mente que a referência para o tratamento dele continua a ser 
a ESF. Infelizmente acontece, em muitos municípios, que qualquer 
problema relativo à saúde mental seja meramente encaminhado ao 
CAPS. Isso não pode ser assim. O que se deve fazer? Nos casos em 
que há a necessidade de encaminhamento, devemos enfatizar, para a 
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equipe do CAPS, que, quando ele tiver alta, a equipe da ESF e o usuário 
devem ser avisados para continuar o tratamento na unidade básica. É 
assim que tem que ser. Se, ao contrário, encaminharmos todos os 
problemas de saúde mental para o CAPS, ele vira um hospício. Essa 
era ideia do hospício. O que esperamos é que a atenção básica ofereça 
acolhimento para o usuário de saúde mental. 

E quando é necessário se encaminhar para o CAPS? O CAPS é 
um serviço aberto que, muitas vezes, funciona em casas. São serviços 
relativamente simples, baratos e de grande importância. Por que 
eles foram criados? Para atender aquelas situações de crise ou de 
sofrimento mental muito grave que a atenção básica tentou atender, 
mas não conseguiu. Ou seja, quando se necessita de mais cuidados. 
Então, o CAPS oferece o que chamamos de cuidado intensivo. 

Gostaria de reiterar que os CAPS não são dispositivos isolados. 
Simplesmente abrir um CAPS não significa que exista qualidade 
na atenção à saúde mental. O CAPS ainda encaminha casos para o 
hospital psiquiátrico? A atenção básica ainda está mandando todo 
mundo para se tratar no CAPS? Se for assim, não vale a pena. Quer 
dizer, o CAPS não é um dispositivo isolado:  ele é um ponto na rede de 
atenção na qual os usuários transitam e não um final de linha, como 
eram os hospitais psiquiátricos. Os CAPS são lugares de passagem, 
onde se deve ficar por um tempo, até que se melhore. 

Outro ponto a ser destacado são os Centro de Convivência, que 
são locais específicos para oficinas, para atividades culturais, de lazer 
etc. Neles, os portadores de sofrimento mental que já estão bem, que 
não precisam mais do CAPS, ou não precisam de ir lá diariamente,  
frequentam diversas atividades sem a necessidade de serem atendidos 
por enfermeiros ou por psicólogos. Lá, os trabalhadores são artistas e 
artesãos. 

Outro equipamento especial, principalmente onde existiam 
hospitais psiquiátricos, são os SRT. Eles são necessários para os pacien-
tes que se encontravam internados por muitos anos em hospitais 
psiquiátricos e perderam os laços com a família, com a comunidade. 
Essas moradias constituem um importante passo para a autonomia.
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Gostaria de concluir reiterando que é necessário estimular e 
apoiar a organização política e social dos usuários. Para isso, temos 
que fazer reuniões com os familiares, com os usuários, e estimular a 
criação de associações, apoiar o usuário na luta pelos seus direitos para 
que ele próprio possa denunciar o que não está funcionando bem. 
Usuários e familiares são parceiros indispensáveis para que essa rede 
seja construída, cresça e avance. Os Conselhos de Saúde são muito 
bem vindos e muito necessários. Então, convidamos vocês a participar 
dessa parceria!





SUS: história e desafios

João Leite Ferreira Neto

É um prazer estar aqui com vocês para explorar um pouco 
este tema da história da construção do SUS (Sistema Único de 
Saúde). Pela manhã, participamos de uma banca de qualificação 
de Mestrado na UFSJ e uma das questões que exploramos foi 
que, para entendermos o SUS, temos que entender a forma 
como ele foi construído; o quanto de mobilização popular 
ocorreu na época, o quanto o movimento social foi um 
componente importante no desenho desse sistema de saúde. 
Na verdade, não se estuda história pelo simples objetivo de 
conhecer a história, mas para compreendermos melhor como 
foi construído nosso presente. Compreender as condições 
em que vivemos, tentando entender como o que vivemos 
hoje foi produzido, foi construído e desenvolvido no decorrer 
de uma história um pouco mais ampla. Portanto, fiz uma 
ligeira ampliação no tema sobre a história do SUS e resolvi 
intitular a minha participação aqui “SUS: história e desafios”. 
Para realizar este percurso, tentaremos responder a algumas 
perguntas: Como construímos o SUS? Onde chegamos até 
agora? E o que nos falta alcançar? 

Vou trabalhar, fundamentalmente, com a ideia de que 
o SUS é um projeto inacabado. Inacabado não no sentido 
de que é uma proposta que tem que ser sempre reciclada, 
que tem que ser sempre atualizada, mas no sentido de que 
o desenho do SUS, como foi estabelecido na Constituição de 
1988 e nas leis que se seguiram, ainda não se tornou realidade. 
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Poderíamos falar de um SUS legal e de um SUS real, e precisamos saber 
que entre eles há diferenças (Trevisan & Junqueira, 2007). Existe um 
belo desenho do SUS projetado, legalmente previsto, mas ainda não 
realizado. Então, vou me dedicar a falar dessa história do SUS, mas a 
intenção principal é levantar alguns elementos vitais para a realização 
plena do projeto do SUS. 

Existe um filme do Ministério da Saúde sobre a história do SUS, que 
combina arquivo de telejornal com esquetes teatrais feitas por atores 
discutindo diferentes elementos da história do SUS1. Então, fiz uma 
cópia e vou deixar aqui com o Vice-Presidente do Conselho Municipal 
de Saúde de São João del-Rei. Esse filme possui muita imagem de 
arquivo e seria um bom complemento para nossa discussão.

Entre o público e o privado: modelos de atenção à saúde

Para entendermos o sentido de um Sistema Único de Saúde, é 
necessário entender o modo de funcionamento dos dois principais 
modelos de organização da atenção à saúde. Em geral, eles não 
existem isoladamente na maior parte dos países, mas se hibridizam, se 
misturam em diferentes proporções em cada lugar. No caso brasileiro, 
encontramos uma mistura desses dois modelos e podemos considerá-
la como um pouco perversa. Vou explicar o porquê disso. 

As duas grandes tradições de organização do cuidado da saúde são 
os sistemas públicos de saúde e os modelos de cunho liberal, privados 
(Campos, 2007). Esses últimos são financiados pelo próprio paciente 
ou pela família do paciente. Sabemos que, no Brasil, temos um pouco 
dos dois. Há um sistema público de saúde, mas que é complementado 
por uma organização privada da saúde, que tem, inclusive, crescido. 
Esse é um paradoxo: organizamos um sistema público de saúde e 
a prestação privada de atenção à saúde cresceu. Isso deve sinalizar 
alguma coisa. 

O SUS tinha embutido no seu projeto a superação desse modo 
liberal, esse modo privado de prestação de serviço de saúde. Inclusive, 
quando houve a Assembleia Nacional Constituinte, grande parte do 
1 POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL: Um século de luta pelo direito à saúde. Roteiro e direção: 
Renato Tapajós. Brasil. Ministério da Saúde / Organização Pan-Americana da Saúde / UFF / 
Fundação Euclides da Cunha. Brasília: Tapiri Cinematográfica; s.d., DVD (60 min.).
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movimento sanitário queria extinguir a assistência privada em saúde, 
queria estabelecer o SUS completamente (Paim, 2008; Mattos, 2009). 
Isso, evidentemente, não foi possível. Não foi possível por várias 
razões, uma das quais é que a política pública, herdada do período 
autoritário, era de fortalecimento da iniciativa privada. No período 
militar a opção política foi de compra de serviços da iniciativa privada 
e, portanto, não se investiu no aumento dos serviços próprios. 

Assim, foram se construindo as diferenças entre o SUS legal e o SUS 
real. Mas o projeto do SUS tem um horizonte desejável à superação 
desse modelo liberal privado. A implementação do SUS se deu na 
década de 1990, quando o país inicia uma abertura econômica com 
forte influência neoliberal. As conjunturas nacional e internacional não 
se mostravam favoráveis e as forças sociais que se congregaram na 
Constituinte para a aprovação do sistema de saúde, já iniciam uma 
dispersão na direção de outros interesses. Apesar das Leis Orgânicas da 
Saúde, nº 8.080 e nº 8.142, que regulamentam o texto constitucional, 
terem sido aprovadas em 1990, vários setores dentro e fora do governo 
eram contrários a ela, retardando o início de sua operacionalização 
em dois anos (Menicucci, 2007). A unidade do movimento sanitário 
manifestou suas diferenças e uma série de atores sociais importantes 
que lutaram pela reforma sanitária passaram a ter outra pauta 
de demandas. Este foi o caso dos sindicatos que paulatinamente 
incorporam em suas lutas a busca de assistência médica privada na 
modalidade de planos de saúde. Apesar de a reforma brasileira ter uma 
clara inspiração solidarista, esses “valores não estavam generalizados 
tanto na elite governante como na sociedade organizada” (Menicucci, 
2007, p. 308). Após lutas com alianças mais amplas na década de 1980, 
o processo de implementação do SUS na década seguinte encontrou 
diferentes forças sociais segmentadas por bandeiras divididas. A in-
fluência neoliberal privatista e individualizante, disputa espaço com 
uma política de saúde de cunho universal e solidário. Assim, temos 
ainda um grande caminho a percorrer.

Se olharmos para outros países, por exemplo, com outros 
sistemas unificados de saúde, talvez um bom exemplo seja a Inglaterra 
que foi o país que construiu o primeiro sistema unificado de saúde.                                 



Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do conhecimento48

Não se chama SUS, mas é o sistema de saúde inglês, organizado 
em 1948 e que influenciou uma série de experiências nacionais de 
construção de sistemas públicos de saúde, inclusive a nossa (Campos, 
2011). Para se construir um sistema universal de saúde são necessárias 
condições históricas muito especiais e o esforço para tanto não é 
pequeno. 

Por exemplo, o Presidente dos EUA, país mais rico e poderoso do 
planeta, Barack Obama, está com um projeto de construção de um 
sistema de saúde. Um dos problemas dos Estados Unidos é exatamente 
a assistência à saúde. Porque até então o governo só provia saúde 
para idosos e crianças. O restante da população não possuía nenhuma 
alternativa pública de serviço de assistência à saúde. 

Apenas como ilustração, existe um filme americano chamado 
Crash, premiado com o Oscar de melhor filme em 2006, no qual um 
policial norte americano tem um plano de saúde corporativo familiar. 
Há que se ressaltar que nos Estados Unidos a polícia é profissão que 
tem boa remuneração, ao contrário do policial brasileiro, que ganha 
mal. Então, ele tem um plano de saúde e o pai está com um quadro 
aparentemente de tumor de próstata, mas faz um exame preliminar 
que não apresenta nada, mas ele fala: “olha, minha senhora, tá 
sangrando, tem que fazer outro exame”. Aí a resposta da mulher é a 
seguinte: “Olha, o plano não cobre esse exame”. Agora você imagina: 
um policial militar norte americano, com um bom salário, não tem 
condições de conseguir um exame especializado para o pai. Para 
vocês verem a condição dramática que o cidadão da maior nação do 
planeta vive, num regime onde a saúde é tomada como mercadoria e 
não como direito social. 

Estou contando esta vinheta para salientar que organizar um 
sistema de saúde nacional não é uma tarefa simples. Os Estados 
Unidos conseguiram agora apenas de modo parcial. O que o Obama 
aprovou foi, na verdade, um arranjo que alguns países fazem. Em 
vez de o sistema de saúde ser organizado a partir do imposto que 
é recolhido, as empresas ficam obrigadas a terem planos de saúde 
para os seus empregados. Quer dizer, não é o que a Inglaterra e 
o Brasil, por exemplo, possuem. Para eles já é um grande avanço.                                          
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Aí o governo ficaria responsável por uma parcela menor da população. 
E, mesmo assim, havia muita gente contra. Eu não sei se vocês 
chegaram a assistir reportagens sobre isso, mas me lembro de uma 
que filmava pessoas se manifestando contra a proposta do Obama e 
tinha um rapaz carregando um cartaz que dizia o seguinte: “Eu quero 
ter o direito de escolher o meu médico”. Olha que coisa interessante. 
Na Inglaterra e no Canadá, que são talvez os dois países de primeiro 
mundo que tem os sistemas mais bem organizados, vocês imaginam 
que o paciente tem o direito de escolher seu médico? Não. E aí temos 
que prestar atenção, pois queremos o SUS, mas estamos acostumados 
à saúde vendida como mercadoria, em que o usuário é o cliente que 
escolhe. Isso não é possível num sistema público de saúde. 

Na Inglaterra, o que você tem é um médico na sua região, um 
médico de família, e todas as questões de saúde passam por aquele 
profissional. Então, precisamos ter muita clareza do que é um sistema 
único de saúde organizado pelo Estado, reconhecendo o direito à 
saúde como um direito social. É interessante, porque se você tem um 
plano de saúde e vai marcar uma consulta, você entra numa lista e 
escolhe o profissional que vai lhe atender. Vou denominar esse modelo 
de “lógica de supermercado”, diferente de uma lógica organizadora 
de um sistema público de saúde. 

Então, se apostamos no SUS, temos que entender que não é 
possível oferecê-lo em condições ultra-ideais. Vou lhes dar um segundo 
exemplo, sugerido por um de meus alunos: o de José de Alencar, 
mineiro, vice-presidente da República. Vocês conhecem a história 
dele. Ele estava com um quadro de câncer. Sendo vice-presidente 
e um grande empresário, se tratou com os maiores cirurgiões do 
planeta. Agora, qual o sistema único de saúde que pode oferecer para 
todo cidadão o que o José de Alencar teve? Nenhum. Então, estou 
apresentando um choque de realidade para que, se apostarmos no 
SUS, termos que entender que aposta é essa. Não significa tornar o 
SUS igual à assistência privada. 

Gostaria de fazer uma comparação entre os planos privados e o 
SUS, porque é muito curiosa. Eu não sei como que é aqui em São João 
del-Rei, mas em Belo Horizonte se você tenta marcar uma consulta 
através de plano de saúde, por exemplo, com um dermatologista, 
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o atendimento pode levar de três a quatro meses. Agora, o sujeito 
que vai à Unidade Básica de Saúde, se espera entre uma e duas horas 
para ser atendido, fica enfurecido e fala: “isso é porque não é pago, 
porque se fosse pago eu já tinha sido atendido”. Fala-se mal do SUS 
e o comparam com os planos de saúde que, muitas vezes, são piores. 
Parte-se do pressuposto de que tudo que é público é ruim. É uma 
mentalidade que carregamos de o que é público é ruim e, então, não 
avaliamos as experiências e criamos uma série de desculpas para os 
planos de saúde. Mas os planos de saúde estão entre as instituições 
com mais reclamações no PROCON (Coordenadoria de Proteção e 
Defesa do Consumidor), perdendo apenas para a telefonia celular e os 
cartões de crédito. 

O quadro abaixo pode nos ajudar na compreensão da diferença 
entre os dois modelos de atenção à saúde:

ATENÇÃO À SAÚDE MODELO 
LIBERAL SUS

Enfoque Doença e seu 
tratamento Saúde e integralidade

Procedimentos Tratamento, atenção 
por episódio

Integralidade e atenção 
continuada

Base Médicos Equipe multiprofissional

Responsabilidade Profissional Co-responsabilização 
coletiva

Fluxo Demanda espontânea Planejamento de ações e 
população adscrita

Núcleo Hospital Unidade básica

Intervenção Tecnologias duras, 
leve-duras e leves

Tecnologias leves, 
leve-duras e duras

Concepção Mercadoria Direito social
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Enquanto o modelo liberal tem, por foco, a doença; o modelo da 
saúde pública tem por foco a integralidade do cuidado. Isto significa 
que devemos tratar a pessoa quando esta adoece, mas, mesmo 
quando não se está doente, devemos cuidar para que não se adoeça, 
quer dizer, trabalhar com prevenção e promoção da saúde. Temos, aí, 
uma diferença absolutamente radical. O modelo liberal tem seu centro 
no médico; o modelo da saúde pública tem seu centro na atenção 
multiprofissional, ou seja, com vários profissionais envolvidos na 
prática do cuidado. A responsabilidade da atenção, no modelo liberal, 
é do profissional médico. Ele sabe o que faz e você obedece se tiver 
juízo. Por isso, o “bom paciente” é o que “adere” ao tratamento, se 
submetendo ao saber-poder médico.

No SUS, há a convocação de uma participação coletiva. A ideia de 
participação popular, associada a controle social, é uma ideia crucial no 
SUS. O modelo de gestão do SUS é diretamente ligado à perspectiva 
democrática de atuação. As pessoas podem opinar, as pessoas podem 
e devem participar, as pessoas podem e devem se corresponsabilizar 
na construção do sistema de saúde. Por que, às vezes, se pensa no 
Conselho de Saúde como um lugar de fazer denúncia contra o SUS? 
Essa não é a principal tarefa, é uma das tarefas. Mas a principal tarefa 
é construir esse sistema de saúde, cuja gestão não está somente nas 
mãos do Estado, nem só dos governantes, mas também está nas mãos 
da população. E está constitucionalmente nas mãos da população, 
na medida em que as Conferências e os Conselhos estão instituciona-
lizados. A corresponsabilização aponta tanto para o controle social 
quanto para o cuidado com a própria saúde, acentuando aí a 
autonomia como elemento desejável na relação entre profissionais de 
saúde e usuários.

O fluxo da atenção privada é a demanda espontânea. A pessoa 
está doente, liga e marca a consulta, não é isso? O fluxo no sistema 
de saúde pública é o planejamento de ações e a população adscrita. 
Durante muito tempo, foi efetuado um intenso trabalho para que o SUS 
concedesse acesso à população, acesso ao serviço. Mas o modo de se 
trabalhar continuava igual ao do sistema privado, centrado na atenção 
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à demanda espontânea. Até o ano de 2000, o SUS era uma prática 
privada de assistência com o profissional assalariado. Ou seja, a pessoa 
que adoecia se dirigia ao posto de saúde e lá se consultava. Somente 
com a criação, em 1994, do PSF (Programa Saúde da Família) e com sua 
transformação, nos anos 2000, em uma estratégia de reorientação do 
SUS, que passou a se organizar o cuidado a partir de uma vinculação de 
um determinado contingente da comunidade, o número de famílias, 
com equipes específicas que ficam responsáveis não só por atender 
na hora que se precisa, mas também por acompanhar a condição de 
vida e de saúde dessa população, oferecendo tratamento, prevenção, 
promoção e reabilitação. Então, o SUS modificou, pela primeira 
vez, a lógica da atenção. Isso que o SUS faz, a iniciativa privada não 
enfatiza. Esse monitoramento, esse acompanhamento independente 
da presença no momento da doença ou do agravo. 

Vamos a outro exemplo simples: uma pessoa com dengue que 
se dirige ao médico particular vai ser tratada. O médico do plano 
de saúde faz o diagnóstico e oferece tratamento, mas o mosquito 
continua rondando a sua casa. O plano de saúde faz alguma coisa 
com isso? Essa tarefa fica por conta da Vigilância Sanitária. 

Os planos de saúde estão incorporando a ideia de promoção da 
saúde, retirando do SUS essa bandeira. É ótimo que isso aconteça, só 
que se trata de uma promoção da saúde que não leva em consideração 
as condições de vida, por exemplo, o saneamento básico. Como 
que um plano de saúde pode intervir nesse sentido? Como que um 
plano de saúde pode intervir num prédio que tem seis apartamentos, 
seis famílias, mas só um tem plano de saúde? Como é que ele vai 
operar essa lógica? Não tem como. Agora, curiosamente, não sei 
se vocês sabem disso, as empresas de seguro de saúde contratam 
frequentemente profissionais que já trabalharam no SUS, para pensar 
um pouco a organização dos próprios serviços. O núcleo do modelo 
liberal é o hospital, ou seja, o espaço privilegiado para o tratamento. 
Além disso, a “porta de entrada” para o cuidado é sempre o médico 
especialista. Por exemplo, se você tem um plano de saúde e está 
com uma irritação na pele, você não vai a um médico de família. 
Vai direto ao dermatologista. Se a sua garganta está incomodando, 
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está inflamada, você não vai a um médico de família. Vai direto ao 
otorrinolaringologista. O especialista é acionado o tempo todo. Essa é 
a lógica, o núcleo do modelo privado. 

O SUS tem por centro a atenção primária em saúde ou atenção 
básica. Seu locus é uma Unidade Básica de Saúde. Vale salientar 
que para ser efetiva a atenção básica não pode reduzir sua prática 
à promoção e à prevenção. Ela tem que ser, também, resolutiva no 
tratamento. O centro da atenção básica não é a promoção da saúde, 
é a integralidade. É se responsabilizar pelo tratamento e, dentro 
dos limites tecnológicos de uma Unidade Básica de Saúde, buscar 
resolver os problemas de saúde das pessoas que procuram os serviços 
e, também, promover saúde. Porque, se a unidade não é capaz de 
oferecer tratamento, ela não vai obter a força social necessária para 
ser uma referência de prevenção e de promoção. Assim, a unidade de 
saúde precisa apresentar resolutividade no tratamento das pessoas. 
Por isso, a promoção não é seu foco, mas um dos componentes da 
integralidade. Essa é uma discussão que, às vezes, fica um pouco 
confusa, quando se pensa que a atenção básica se restringe à 
educação em saúde. Ninguém procura o serviço de saúde porque está 
interessado em ter conhecimento sobre a saúde. Procura porque está 
sofrendo. E se está sofrendo, tem que ser cuidado. Ao mesmo tempo, 
de quem se cuida, se ensina, se orienta, enfim, se promove uma saúde 
integral.

Alguns elementos históricos da construção do SUS

Historicamente, o Brasil sempre viveu e vive a dicotomia entre a 
saúde pública e a assistência médico-hospitalar privada. As ações de 
saúde eram divididas entre os ministérios. O Ministério da Saúde ficava 
com as campanhas de vacinação, com as medidas sanitárias mais 
coletivas e o Ministério da Previdência com a atenção às consultas, aos 
exames etc. Sofremos consequências disso até hoje. 

Podemos arbitrariamente datar 1923 como o início da construção 
da saúde pública moderna no Brasil, com a aprovação da Lei Eloy 
Chaves. Ela foi criada como uma lei prevendo a construção de Caixas de 
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Aposentadoria e Pensões (CAP), empresas de natureza civil e privada, 
para arcar com os custos de previdência e serviços de saúde para o 
trabalhador (Cunha & Cunha, 2001). Quer dizer, você trabalhava em 
uma empresa, essa empresa criava um setor de previdência para cuidar 
dos seus trabalhadores. Na década de 1930, o início da chamada Era 
Vargas, é que tivemos uma intervenção nesse contexto, ampliando 
um pouco essas empresas, mudando, inclusive, o nome para institutos 
de previdência. Getúlio Vargas assumiu o primeiro mandato como 
ditador, num golpe, exercendo um governo populista, que trouxe uma 
série de avanços no campo da política social, do trabalho, na questão 
da carteira assinada, mesmo sendo um governo de bases autoritárias 
e populares, um paradoxo marcante na história de nosso país. Ele 
criou os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP), organizados por 
categorias profissionais e não mais por empresas, dirigidos por pessoas 
indicadas pelo presidente da república. 

Em 1964, ocorreu o golpe militar, no qual temos um Estado 
regulador e autoritário em relação à sociedade. Havia uma proposta 
inicial dos militares de sanearem o governo e o devolverem aos civis. 
Mas o regime se estendeu por mais tempo. 

Havia, também, no período militar, um aumento dos gastos 
médicos com foco individualizado e especializado. Quer dizer, houve 
o fortalecimento do modelo liberal privado, ainda que o Ministério da 
Saúde cuidasse das campanhas sanitárias e o Ministério da Previdência 
da prestação de serviços ao trabalhador. A prioridade do dinheiro era 
a compra de serviços terceirizados. Em vez de o governo oferecer 
o próprio serviço de saúde, ele o comprava de serviços privados e 
pagava por isso. Foi o início do crescimento da medicina de grupo, 
dos planos de saúde. 

Em 1966, quer dizer, dois anos depois do golpe, ocorreu uma 
mudança de grande importância para o SUS, pois, de certa maneira, 
preparou o SUS. Nesse período, ocorreu a unificação dos IAP no INPS 
(Instituto Nacional de Previdência Social). 

Quando se criou o INPS, havia muito dinheiro na previdência, 
que se tornou o maior montante do Tesouro Nacional. Muito dinheiro 
junto atrai o que? Corrupção. Durante o período de funcionamento 
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do INPS, teve muito desvio de dinheiro. Usou-se dinheiro para 
tudo. Inclusive, desvio de dinheiro legalmente legítimo. O que estou 
chamando de legalmente legítimo? Foi criado um fundo específico 
para financiar a construção de hospitais privados. Grande parte dos 
hospitais que conhecemos, foram feitos com dinheiro do trabalhador. 
O duro é o seguinte: os hospitais que foram financiados, anos mais 
tarde cortaram a vinculação com o poder público. Hoje, são poucos 
desses grandes hospitais privados que atendem os pacientes do 
SUS. Os que atendem, é porque na maioria das vezes ainda têm 
dívidas. Olha que contrassenso: um hospital privado é uma empresa 
privada, que foi construído através de financiamento público, com 
juros altamente subsidiados. No filme que mencionei anteriormente, 
Políticas de Saúde no Brasil, podemos ver o seguinte diálogo entre dois 
personagens não identificados: “Nossa, você sabe quanto dinheiro 
vai haver em um só lugar quando criarem o INPS?”; e, então, eles 
começam a tramar como vão ter acesso a esse dinheiro. Mas, tirando 
a roubalheira, havia, também, o uso impróprio desse dinheiro. Quer 
dizer, um uso juridicamente aceitável, mas eticamente inaceitável. 
Assim, em vez de se investir na construção de hospitais públicos, eram 
construídos hospitais privados com dinheiro público. 

Na esfera econômica, o regime militar foi muito bem sucedido 
numa primeira fase, aproximadamente até o ano de 1973. Nesse 
período, havia muito dinheiro estrangeiro entrando no país. Dessa 
forma, foram feitas muitas obras grandiosas e desnecessárias, como a 
Transamazônica (também financiada com dinheiro do INPS). O Brasil 
chegou a crescer entre 8% e 10% ao ano. A classe média brasileira 
foi muito beneficiada pelo regime militar, pois conseguia financiar a 
casa própria com valores e taxas fixas que não variavam o valor da 
prestação. Com a inflação aumentando e as prestações se mantendo, 
quem assumia o saldo devedor era o governo. Então, as pessoas da 
classe média praticamente ganhavam o apartamento de presente. Não 
é à toa que muita gente que viveu esse período afirma que no tempo 
de regime militar era muito melhor. Era melhor para a classe média, 
muito subsidiada pelo governo. Mas para a massa da população, que 
precisava de política social, não havia nada.
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A partir de 1973, acontece a chamada crise do petróleo. Há a 
criação da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), 
que começa a restringir a venda de petróleo. Assim, o dinheiro começa 
a escassear e o investimento internacional diminui, além de o preço da 
gasolina subir. O apoio da população ao regime diminui.

Na saúde, tínhamos uma dupla situação: ou se tinha carteira 
assinada e direito à saúde ou não se tinha carteira assinada e a pessoa 
estava na vida. O cidadão ficava na condição de indigente. Tinha que 
ser atendido por caridade, por exemplo, nas Santas Casas. 

Com a situação econômica do país em declínio, o regime militar 
começa a perder apoio. Com a insatisfação da população, começam 
a emergir os chamados movimentos sociais, dentre eles as CEB 
(Comunidades Eclesiais de Base) e a Teologia da Libertação que, a partir 
da Igreja Católica, mobilizavam as classes populares, faziam grupos 
de discussão, politizavam a população. Podemos destacar, também, o 
movimento sindical, especialmente no ABC Paulista, seio da indústria 
automobilística, que é uma origem, inclusive, do PT (Partido dos 
Trabalhadores), de onde surgiu a liderança sindical do Lula. Ou seja, o 
Brasil teve, na segunda metade da década de 1970 e nos anos 1980, 
um crescimento muito vigoroso dos movimentos sociais. Todos eles 
tinham maneiras específicas de atuação. Por exemplo, o movimento 
sindical queria votação. Mas todos tinham uma bandeira em comum: 
a luta contra a ditadura. Essas são as condições especiais que falei. Quer 
dizer, a gente tinha um consenso nacional que independentemente 
de qual é a sua luta, uma coisa temos em comum, queremos o fim do 
regime militar.

A Reforma Sanitária brasileira

A Inglaterra conseguiu produzir um sistema universal no momento 
do pós-guerra. Como vocês sabem, Londres foi bombardeada por 
aviões nazistas. O sofrimento do povo inglês fica evidente a partir de 
uma famosa frase de seu Primeiro Ministro, Winston Churchill, “Eu 
prometo para vocês sangue, suor e lágrimas”. Quer dizer, o povo inglês 
sofreu muito com a guerra. Em relação à Inglaterra, podemos dizer que 
a situação de desmoronamento social permitiu que o país conseguisse 
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realizar o pacto social, garantindo a segurança de condição de vida 
para a sua população. 

O que quero apontar é que o Sistema Único de Saúde possui 
um efeito distributivo, na medida em que ele oferece o atendimento 
universal. O país teve que fazer a escolha de privilegiar quem mais 
precisa para conseguir um sistema universal de saúde e os países só 
conseguem fazer isso em momentos históricos de crise. Na Inglaterra 
foi a crise do pós-guerra, com Londres bombardeada. É exatamente 
o período do pós-guerra que vai se dar a reconstrução da Europa, a 
partir do que eles chamam de Estado de Bem-Estar Social. Então, essas 
mudanças não ocorrem em qualquer momento. No nosso caso, as 
condições que permitiram o surgimento do SUS ocorreram durante o 
regime militar. 

Com o enfraquecimento do regime militar, começaram a surgir 
movimentos de contestação segmentados por diferentes bandeiras, 
mas com uma base comum: todos exigiam a volta da democracia e 
eleições diretas. Um desses movimentos foi pela Reforma Sanitária, 
formado pela confluência de técnicos de saúde, médicos, acadêmicos 
e pela população de periferia. Esses grupos começaram a se mobilizar 
e a discutir sobre a criação de outro modelo para atenção à saúde no 
Brasil. Esse movimento vai se basear em Conferências Internacionais, 
como a de Alma Ata, que abordava o tema da atenção primária.  

Entidades como: CEBES (Centro Brasileiro de Estudos em Saúde) e 
ABRASCO (Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva), 
que começaram a se organizar e a discutir novas ideias. E, mais do 
que isso, passaram a criar experiências concretas em torno dessas 
ideias. Várias experiências-piloto foram feitas em algumas cidades, que 
ajudaram a organizar o ideário do SUS. Acho que uma das experiências 
que mais nos tocam foi a que aconteceu em Minas Gerais, em Montes 
Claros, onde ocorreu um trabalho privilegiando a atenção básica, a 
saúde integral e a formação de equipe multidisciplinar. Quer dizer, 
começaram a criar pequenos experimentos para ver se funcionavam. 
Ou seja, a Reforma Sanitária é fruto de uma série de elementos: 
experiências e propostas internacionais; iniciativas específicas dentro 
da própria máquina do Estado, como o Plano de Interiorização das 
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Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), que durante o Regime Militar 
foi uma experiência-piloto; o debate acadêmico; e o debate popular 
que foi se estabelecendo com força e visibilidade.

Vamos trabalhar com a seguinte hipótese: se tomarmos como 
referência o ano de 1923, como o início de um rudimento de 
atenção à saúde, através das Caixas de Aposentadoria e Pensão, até 
a Constituição de 1988, que define a implantação do SUS, podemos 
perceber que, nesses cerca de 60 anos, houve o predomínio de um 
modelo de atenção à saúde que sempre privilegiou o modelo liberal. 
O setor privado se caracteriza pela prestação de serviços e era aliado ao 
setor internacional, que produzia tecnologias, medicações, máquinas 
de exame etc. Então, havia uma base hospitalar, médico-centrado, 
vínculo seguro-saúde e atenção eminentemente curativa, dividindo a 
população entre segurados e indigentes. 

Essa história começou a ser modificada a partir dos anos 1980. 
Trata-se, portanto, de um período muito mais curto do que o da 
organização da saúde privada no Brasil. Por isso, essa é uma luta 
também contra uma tradição histórica. Quando falei que em um 
sistema nacional de saúde ninguém escolhe o médico, senti uma 
tensão no auditório. É como se, no fundo, funcionássemos com dois 
modelos que são contraditórios. Queremos um SUS ótimo, desde que 
possamos escolher o médico que queremos. É como se a saúde fosse 
uma mercadoria. Infelizmente, no campo da saúde pública isso não é 
possível. 

Então, o SUS advém de um movimento sanitário de base acadêmica 
e popular que surge e se desenvolve numa relação de resistência ao 
regime militar. Existe um momento muito importante na história do 
SUS, que foi a 8ª Conferência de Saúde (Brasil, 1990). Essa importância 
se deve a, pelo menos, duas razões: 1) foi a primeira Conferência 
com alta participação popular, pois, antes, as conferências tinham 
a participação de técnicos e de gestores, mas não da população. 
Nesse sentido, o SUS apresenta uma característica própria, que é a 
participação; 2) ela consolidou uma série de processos que vinham 
sendo construídos paulatinamente, produzindo um ideário que 
fundamentou o desenho final do SUS. 
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O documento referente a essa Conferência está disponível na 
internet2. Podemos ver que o SUS já se apresenta ali, mas é importante 
o esclarecimento de que essa Conferência não se configurou como o 
nascimento do SUS, mas como legitimação de seus ideários, que se 
consolidou durante esse processo histórico. 

O Movimento Sanitário desenvolveu estratégias atreladas a utopias 
ativas, com imagens objetivo que indicam a direção desejada. Muitas 
pessoas argumentam que o SUS é muito bom no papel, mas não o é 
na prática, realçando a diferença que já indicamos entre o SUS legal e 
o SUS real. Contudo, não devemos subestimar a força que o SUS legal 
pode trazer para a melhoria do SUS real. 

Uma das formas de fazer o SUS acontecer é através da participação 
popular. Na PUC-MG, estamos desenvolvendo a pesquisa Promoção 
da Saúde e Processos de Subjetivação3, que se desdobra na pesquisa 
Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais4, da 
UFSJ. Nessa pesquisa, entrevistamos a presidente do Conselho Distrital, 
que sempre foi uma pessoa engajada em movimento popular. Fiquei 
muito impressionado com esse depoimento. Acontece que ela teve que 
ir ao interior da Bahia, onde a mãe se encontrava doente e precisava 
fazer um cateterismo. Lá, ela não conhecia ninguém. Pacientemente 
foi caminhando pelos serviços públicos de saúde perguntando onde 
poderia obter esse exame, pois era um direito. Acabou conseguindo o 
exame três dias depois. Então, teve que fazer as coisas acontecerem a 
partir da reivindicação dos seus direitos, que independe do fato de se 
ser conselheiro ou não. 

Gosto dessa história, pois, a partir dela, fica claro que o SUS não 
existe apenas no papel. Esse papel não é um papel qualquer, é um 
papel que tem valor legal. Se não existe um determinado serviço de 
saúde no município, isso pode ser reivindicado ao Secretário de Saúde. 

2 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1124

3 Pesquisa realizada entre os anos 2008 e 2011 na Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-Minas),  orientada pelo professor João Leite Ferreira Neto, e financiada pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

4 Pesquisa realizada entre os anos 2011 e 2013 na Universidade Federal de São João Del-Rei 
(UFSJ), orientada pelo professor Walter Melo, e financiada pela Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
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A questão é a seguinte: Qual é a lógica do seguro saúde? Tem direito 
quem paga. Qual é a lógica da saúde como direito de cidadania? Você 
é cidadão brasileiro, então tem direito. 

Alguns desafios para a realização do SUS

O SUS é um projeto inacabado. Vou apontar três desafios para 
o SUS. Não que estes sejam os únicos. Eu escolhi, dentre outros, 
por considerá-los de grande relevância: a qualidade da atenção 
(integralidade); a formação; e o financiamento.

O primeiro desafio é o da qualidade da atenção. Retomando os 
dados de nossa pesquisa, até a década de 1990 a subjetividade estava 
associada à ideia de sujeito social, ou seja, tínhamos que construir 
sujeitos sociais para levar adiante, por exemplo, a luta da Reforma 
Sanitária; do final da década de 1990 em diante, aparece um segundo 
tema, que é o do cuidado e da gestão em saúde como experiência 
intersubjetiva, na qual se leva em consideração que, quando chega 
um paciente, não estamos diante de um objeto, mas sim de um sujeito 
(Ferreira Neto et al., 2011). É curioso que esse tema só aparece após 
a construção de um aparato jurídico-institucional. Num segundo 
momento, é que se começa a pensar em como essa prática vai 
acontecer. Qual qualidade se imprime a essa prática? Então, o tema da 
qualidade da atenção torna-se crucial, pois não adianta financiar um 
serviço ao qual a população avalia como ruim. A qualidade desejada 
para o SUS tem como horizonte a atenção integral. É você associar a 
promoção à proteção, ao tratamento e à reabilitação dos indivíduos e 
das comunidades. Algo que a iniciativa privada não faz plenamente. 

A primeira grande mudança da prática no SUS foi a atenção à 
saúde da família. O início da saúde da família representa uma revolução 
no SUS, pois a discussão da integralidade ainda não estava colocada, a 
não ser teoricamente. Para avançarmos o SUS, temos que ter práticas 
com qualidade, entendendo que qualidade não significa simplesmente 
a satisfação do paciente, tomado como cliente que paga pelo serviço, 
mas como prática de atenção integral à saúde, que agrega práticas 
de tratamento, reabilitação, prevenção e promoção. Esse é o grande 
desafio da saúde pública. 

Quero fazer uma ponderação. Parece que o SUS é o mesmo em 
todo lugar, mas não é. O bem sucedido processo de descentralização 
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de nosso sistema de saúde produziu um conjunto diversificado 
de experiências socais. O SUS se caracteriza, na verdade, por uma 
pluralidade. Por exemplo, o Rio de Janeiro continua lindo, mas do 
ponto de vista da saúde é o anti-SUS. A mestranda da UFSJ, Liliam 
das Graças Nascimento, apresentou hoje pela manhã os dados do 
Ministério da Saúde que apontavam o Rio de Janeiro como o estado 
brasileiro com menos presença de equipe de saúde da família, 
atendendo apenas a 19% da população. Isto é, o Rio de Janeiro não 
possui uma atenção básica forte e resolutiva. A atenção em saúde 
nesta cidade ainda é majoritariamente hospitalar. Isso tem mais a ver 
com o modelo de atenção liberal do que com a saúde pública. Quero 
apontar que há uma defasagem entre os municípios. Isso se deve, 
um pouco, à descentralização. Então, existem algumas cidades que 
avançaram muito na qualidade, mas, por outro lado, outras que estão 
a um passo atrás. Em geral, ainda há muito a avançar.

O segundo desafio é a formação profissional. O artigo 200 da 
Constituição diz assim: “Ao SUS compete ordenar a formação dos 
recursos humanos na área da saúde”. As faculdades públicas de 
medicina formam médicos de família? No geral, elas estão formando 
só especialistas. A formação profissional está muito voltada para os 
aspectos tecnológicos do trabalho, e pouco preocupadas com aquilo 
que é o mais cotidiano delas: a dimensão relacional do trabalho, 
ou seja, a capacidade de comunicação com a população. Então, o 
profissional se posiciona de uma forma autoritária, não negocia o 
tratamento. Por exemplo: como é que se chama a receita médica? 
Prescrição. Dessa forma, se você cumpre o que o médico fala, ele 
diz que você é aderente ao tratamento. Você não tem margem de 
negociação. Muitos médicos praticam esse tipo de clínica e outros 
profissionais também. Essas não são práticas de atenção integral e, 
assim, não podemos ter um modelo de saúde com qualidade. 

Nesse ponto, vemos a importância da vinculação da formação 
profissional à prática do SUS. Sofremos, então, os efeitos dessa formação 
imprópria. No campo da nutrição, por exemplo, não adianta você 
prescrever um regime para um paciente, utilizando por vezes alimentos 
pelos quais ele não pode pagar; você tem que conversar com ele, 
montar uma proposta mais negociada dentro de sua realidade. Então, 
quais são os desafios? No SUS, o trabalho tem que ser multiprofissional 
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e interdisciplinar, superando certos ideais corporativos. O trabalho 
multiprofissional envolve certo compartilhamento de responsabilidades 
e ações conjuntas. No entanto, nossa formação está voltada para uma 
prática individual, uma prática disciplinar. 

Existe uma iniciativa entre os Ministérios da Saúde e da Educação 
chamado PRó-SAÚDE, que propõe estágios compartilhados entre 
todos os cursos de saúde envolvidos (Brasil, 2007). Esta iniciativa 
preconiza a aproximação de alunos e professores da atenção básica no 
SUS. A conexão com a realidade social atendida, em geral, é distante 
do profissional, também pelo fato de sermos, prioritariamente, das 
classes médias, enquanto a maior parte da população atendida ser de 
poder aquisitivo mais baixo. Ou seja, o universo de vida do profissional 
é outro. Como incentivo para adesão a esse projeto, o PRó-SAÚDE 
oferece apoio financeiro tanto para a Instituição de Ensino Superior, 
que deverá modificar a configuração de seus cursos, quanto para as 
secretarias municipais de saúde, que receberão docentes e discentes. 
Ainda há muito a ser feito nessa direção, mas essa é uma boa diretriz.

E, finalmente, mas não menos importante, o terceiro desafio: 
o financiamento do sistema público de saúde. Existe uma indicação 
da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) de destinar, pelo 
menos, 6% do PIB (Produto Interno Bruto) de um país para o sistema 
público de saúde. A maior parte das experiências bem sucedidas tem 
muito mais do que isso: França, 10%; Canadá, quase 10% e assim por 
diante. Nossa vizinha Argentina investe 8%. O Brasil, historicamente, 
tem mais ou menos 3,5% (Silva, 2009). Paradoxalmente, o governo 
também financia a iniciativa privada através da renúncia fiscal. Por 
exemplo, se você paga um plano de saúde ou utiliza uma consulta 
médica, esse valor é descontado do imposto de renda devido. Quer 
dizer, o governo financia diretamente a iniciativa privada. Isso se dá de 
formas indiretas também. Por exemplo, os funcionários públicos têm 
planos de saúde e/ou serviços de saúde específicos, financiados com 
recursos públicos, à margem do sistema, com atenção não universal. 

O debate sobre o financiamento da saúde no país precisa ser 
retomado com toda a seriedade e correção. Evidentemente, precisamos 
melhorar a gestão do sistema, mas sem dinheiro adicional, estaremos 
condenados a remediar com a escassez. Repetindo o que afirmei no 
início: temos ainda um grande caminho a percorrer.
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Vinte Anos de Sucessos e Problemas 
na Implementação do SUS 

Maria Cecília de Souza Minayo

Quero dizer que minha fala está baseada nos estudos que 
faço, mas também nos estudos de outras pessoas. Hoje existem 
vários pesquisadores que tomam como tema a questão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e, obviamente, apresentarei 
um resumo, no qual quero falar do que já conseguimos e dos 
obstáculos do SUS. Não vou entrar em temas particulares, 
apesar de existirem questões e problemas sérios do SUS que 
mereceriam um debate específico.

Começo apresentando alguns números importantes sobre 
o SUS, hoje o maior programa de inclusão social do país. Num 
balanço dos últimos 20 anos, temos 110 milhões de pessoas 
atendidas pelos programas de agentes de saúde; 87 milhões, 
por ano, são atendidas pelas mais de 27 mil equipes da Saúde da 
Família; há 2,7 bilhões de processamentos ambulatoriais, e não 
consta aqui nenhum plano de saúde e nem empresa privada que 
faça isso; 610 milhões de consultas; 10 milhões de internações; 
212 milhões de atendimentos odontológicos, desde que as 
questões de odontologia entraram como elemento importante 
na conformação do SUS. Os dados mostram também 403 
milhões de exames laboratoriais; 2,1 milhões de partos; 13 
milhões de ultrassonografias, tomografias e ressonâncias; 55 
milhões de sessões de fisiote-rapia; 150 milhões de vacinações; 
12 mil transplantes (esse é um ponto em que o SUS ainda tem 
que crescer); mais de 3 milhões de cirurgias, sendo 215 mil 
cardíacas; 9 milhões de sessões de radioterapia; e 9,7 milhões 
de sessões de hemodiálise.



Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do conhecimento66

Além disso, o SUS contém o sistema mais avançado de prevenção 
e de tratamento de AIDS da América Latina e de toda a região das 
Américas, e é considerado um dos mais desenvolvidos do mundo. Isso 
foi possível, desde o início, através do empenho do Ministério da Saúde. 
Hoje, em nosso país, a AIDS passou a ser mais uma doença crônica do 
que uma doença que mata e, dessa forma, muitos de nossos colegas 
acabaram morrendo, principalmente homens, no início da epidemia.

Pensando, então, sobre o título que escolhi para a palestra, 20 anos 
de sucesso de uma política pública, podemos nos perguntar se realmente 
existe alguma razão para falarmos que o SUS foi bem sucedido? 
Eu diria que são números muito impressionantes, principalmente 
para quem não tem uma visão da situação anterior ao SUS. O que 
acontecia antes? Somente quem era rico podia pagar pelos cuidados 
com a sua saúde e pagar hospitais, e quem era trabalhador fichado, 
com sua carteira de trabalho assinada, tinha acesso aos Institutos de 
Aposentadoria e Pensão. E as outras pessoas? Dependiam, às vezes, de 
um postinho de saúde que existia em alguns locais ou da caridade de 
algumas instituições, como as Santas Casas de Misericórdia. Esse era o 
sistema de saúde brasileiro. 

O Ministério da Saúde passou a existir apenas na metade dos 
anos 1950. Então, é impressionante o tanto que o Brasil avançou 
nesses últimos 50, 60 anos. Estamos insatisfeitos? Estamos, graças a 
Deus. Porque quando estamos insatisfeitos, compreendemos que é 
necessário melhorar muito o nosso sistema e a prestação de serviços 
no setor público. Na verdade, no Brasil não dá para morrer de tédio; 
morre-se sem que as questões básicas tenham sido resolvidas. Temos 
que nos engajar. 

Os avanços na Saúde Pública brasileira foram possíveis graças a um 
importante movimento social chamado “Movimento Sanitário” a que 
muitos, carinhosamente, chamaram “Partido Sanitário”. O movimento 
foi constituído pelo engajamento político dos mais diferentes setores 
da sociedade, como profissionais, pesquisadores, população civil e 
movimentos sociais. Desde a década de 1960, esses movimentos se 
uniram em torno de uma questão central: a universalização do direito 
à saúde. É muito interessante observarmos essa história para nos ajudar 
a acreditar que é possível mudar e construir o que queremos, embora, 
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nem sempre da forma como idealizamos integralmente. Na medida em 
que nos unimos para questões fundamentais, acabamos conseguindo. E o 
SUS é um resultado disso. 

Qualquer sociedade, quando busca se instituir, chega a transformar 
questões importantes em leis. A partir do momento em que um tema 
é transformado em lei, é como se todos dissessem: isso tem que ser 
assim e não há mais discussão. A proposta do Movimento Sanitário 
conseguiu sair vitoriosa da VIII Conferência Nacional de Saúde. Esta 
é uma Conferência clássica porque conseguiu dar corpo a todo um 
pensamento de 16 anos de luta social. Os termos mais relevantes saídos 
da VIII Conferência se transformaram num capítulo da Constituição 
chamado “Da Seguridade Social”. Nesse capítulo, a saúde entra como 
direito relacionado a condições de vida, de trabalho, de lazer, de 
habitação e outros. Quando ouvirmos falar no conceito ampliado de 
saúde é importante saber que ele está na Constituição Federal. 

Todos nós sabemos que a Constituição para ser colocada em 
prática precisa ser transformada em lei. Com esse propósito, os 
aspectos referentes à saúde presentes nesse capítulo da Seguridade 
Social se transformaram na Lei 8.080 de 1990, chamada Lei Orgânica 
da Saúde. Mas uma lei precisa, ainda, ser transformada em planos para 
que não fique somente no papel. Estar no papel é importante, porque 
precisamos fazer cumprir o que está escrito. A Lei Orgânica da Saúde, 
nos anos 1990, foi sendo colocada em prática por meio das chamadas 
Normas Operacionais Básicas (NOB). Essas detalhavam as prioridades 
e as responsabilidades, segundo o financiamento. Inicialmente, esse 
processo ocorreu por meio das NOB (NOB 94, NOB 96). Depois, os 
planos de ação acabaram recebendo outro nome. 

Também na década de 1990, foram criados Fundos de Saúde: os 
fundos federal, estaduais e municipais. Esses dispositivos tinham como 
propósito o repasse de verbas, segundo determinação de prioridades 
das NOB para os estados e municípios. A organização do SUS, visando 
à universalização dos direitos à saúde determinou a extinção do 
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), 
a imagem perfeita da prática de privilégio do trabalhador com carteira 
assinada sobre a população em geral. É evidente que os trabalhadores 
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precisam ser cuidados, mas a população brasileira é muito mais do que 
o trabalhador formal. Todos os hospitais do INAMPS passaram a fazer 
parte do Ministério da Saúde. Muitos deles foram repassados para os 
estado e para os municípios, na medida em que a municipalização foi 
ocorrendo, por etapas. 

Uma questão que gostaria de comentar é que o SUS é um 
processo em construção e faz parte do conjunto das políticas públicas 
brasileiras. Ou seja, o SUS não é solto e nem é uma entidade, mas 
sim um organismo vivo que ora progride ora regride, de acordo com 
forças sociais. E esse organismo vivo está em interconexão com as 
outras políticas públicas e as outras questões sociais. Nesse sentido, 
creio que há momentos empolgantes, sinais emocionantes de avanços. 
Vejo isso, por exemplo, além de todos os dados aqui apontados, 
anualmente num grande congresso brasileiro que reúne os gestores 
e prestadores de serviços ao SUS chamado Mostra Nacional de 
Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle 
de Doenças (EXPOEPI). Nesse evento, não são os intelectuais falando, 
mas sim pessoas que estão vivenciando as práticas. São premiadas as 
experiências locais mais bem sucedidas, numa forma de nos dizer que 
é possível melhorar, aprimorar e seguir em frente. 

Os atores do processo de institucionalização

A efetivação do SUS passou a exigir a contribuição de outros 
atores, além daqueles que participaram dos movimentos sociais para 
sua institucionalização enquanto política pública. Quando falo da 
história do SUS, costumo brincar que há sempre os atores mais afeitos 
à agitação política, que se envolvem, empurram, sobem no palco. 
Mas depois vem o tempo da implantação e da implementação, o 
momento mais difícil de fazer acontecer. Não é que o tempo anterior 
não fosse difícil. Certamente, não poderia existir o segundo tempo se 
não houvesse o primeiro. Mas podemos observar que pouca gente da 
época da agitação continuou no trabalho de formiguinha posterior. 

Tem uma pessoa que respeito muito, o professor doutor da 
UNICAMP, Nelson Rodrigues dos Santos. Ele participou e ainda 
continua participando da implementação do SUS desde os anos 1970, 
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da época da agitação. Não está preocupado se ganha ou se não ganha. 
Ele é, também, assessor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEM) e está ainda no Conselho Nacional de Saúde. Gostaria de 
fazer uma homenagem a esse homem que continua com o mesmo 
fervor de sua juventude a apostar no SUS.

As contribuições dos formuladores, dos gestores, dos profissionais 
e da população através dos conselhos – o que poderíamos chamar 
de segunda geração da formulação e da construção do SUS – foram 
fundamentais. Por meio da criação de órgãos como o CONASS e 
CONASEMS, foram formadas muitas comissões interregionais tripartite. 
As questões ligadas à saúde passaram a ser decididas por representantes 
federais, estaduais e municipais conjuntamente, iniciando-se um 
processo de descentralização de competências. A noção de “gestão 
plena”, que consolida o poder municipal, é articulado sistemicamente 
às outras esferas de poder. 

A criação e o funcionamento dos Conselhos de Saúde vêm 
contribuindo para aperfeiçoar o sistema de descentralização. Mas, 
nesse particular, ainda há muitas dificuldades. Muitos Conselhos são 
reféns dos Secretários de Saúde locais ou estaduais e, na maioria, falta 
uma formação quanto ao conteúdo dos temas nos quais devem opinar 
ou decidir, de liderança, de dedicação e persistência. Mas podemos 
dizer que ainda existe um momento dos trabalhadores de saúde, dos 
gestores e dos conselheiros de saúde que continua a fazer com que o 
SUS dê certo. 

Ao mesmo tempo em que no Brasil acontecia, em 1986, a VIII 
Conferência de Saúde, ocorria em Ottawa, no Canadá, a Assembleia 
Mundial de Saúde organizada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Essa Assembleia acontece todos os anos com a participação de 
ministros de todos os países que fazem parte do sistema da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Nessa Conferência, foi cunhada a 
expressão “promoção da saúde”, com a superação dialética da ideia 
de prevenção. Ou seja, a prevenção deve fazer parte de um conjunto 
de pressupostos que tornam a população mais saudável. Poucos anos 
antes, nos anos 1970, mais precisamente em 1974, o Ministro da 



Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do conhecimento70

Saúde do Canadá, Marc Lalonde, institucionalizou um modelo que 
definia a saúde como resultante de quatro elementos: condição de 
vida e trabalho; ambiente saudável; políticas públicas promotoras de 
saúde; e atenção médica. Podemos observar que a atenção médica 
aparece em quarto lugar. Portanto, no Canadá foi gerada a concepção 
ampliada de saúde. Nesse sentido, a VIII Conferência de Saúde não 
representou um acontecimento qualquer. Para nós brasileiros ela 
significou a consolidação de ideias novas que estavam surgindo no 
mundo e que aqui no país haviam sido orientadoras do Movimento 
Sanitário. 

Na Assembleia de Otawa (1986), a saúde foi definida como 
resultante de uma série de direitos como vida, trabalho, lazer, 
educação, moradia, emprego, entre outros. O mesmo ocorreu no 
Brasil, como já foi dito, e aqui se instituíram diretrizes para consolidar 
a visão ampliada de saúde: (1) a equidade: que todos tenham acesso 
equânime aos serviços de saúde; (2) a universalidade da atenção para 
os recantos do país; (3) participação da comunidade na formulação, 
acompanhamento e avaliação por meio de conselhos e de outros tipos 
de controle social; e (4) descentralização: da política e da organização 
do sistema para criar cada vez mais proximidade com os cidadãos.  

Por que é importante um sistema público de saúde?

Antes de começar a tratar dos problemas atuais, considero 
importante discutir um pouco sobre o atual contexto do SUS. O SUS, 
na verdade, representa um contraponto, porque é um projeto social, 
uma política pública de universalização. Por outro lado, as políticas 
desde os anos 1970 e mesmo durante a criação do SUS, eram políticas 
voltadas para o que chamamos de Estado Mínimo, quer dizer, um 
Estado que tem que atender só aqueles que não têm condição 
nenhuma. E, além do mais, deixar essas intervenções para a iniciativa 
privada. É essa a ideia do que chamamos de Estado Mínimo, Estado 
muito pequeno, Estado que não cuida de políticas públicas. 

Há pouco tempo, quando o SUS fez vinte anos, foram criadas 
as expressões “O SUS que deu certo e o SUS que queremos” ou “O 
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SUS que temos e o SUS que queremos”. Acho muito importante 
mostrar o que está dando certo no SUS. Existe um documentário de 
um cineasta americano chamado Michael Moore, que no Brasil tem 
o nome de “SOS Saúde” e nos Estados Unidos tem o nome de Sicko. 
Esse documentário, apesar de não falar do Brasil, faz uma comparação 
dos países cujos sistemas de saúde são públicos, como no Canadá, 
Inglaterra e Cuba, com o que ocorre no setor nos Estados Unidos. No 
documentário, Michael Moore mostra que nos Estados Unidos a saúde 
é paga; quem não tem dinheiro vive mendigando. Esse documentário 
é muito interessante, porque nos permite contrastar as características 
de um sistema público e a sua ausência, inclusive numa sociedade 
influente como a americana.  

No seu documentário, Michel Moore vai à Inglaterra e mostra 
que, embora o sistema inglês seja de universalização e funcione de 
forma consistente para a sociedade, nas décadas de 1970 e 1980, 
a então Primeira-Ministra inglesa Margareth Thatcher quis mexer na 
sua organização, dentro da visão neoliberal de Estado Mínimo. Mas 
não conseguiu, porque o sistema de saúde inglês se transformou 
num bem do qual a sociedade não abre mão. Igualmente, no 
Brasil, desde que o SUS foi criado, o setor saúde vive numa “corda 
bamba”. Em geral, os defensores do Estado Mínimo – e há muitos,                 
sobretudo economistas – insistem que os gastos públicos com 
saúde, com previdência, com aposentadoria têm que diminuir. Não 
estou defendendo aqui que o Estado tem que ser um gastador e 
desperdiçador. Há muitos desperdícios e esbanjamento no Estado. 
Mas o investimento nas políticas sociais é imprescindível. A filosofia 
básica do SUS é a solidariedade social, que significa que todo mundo, 
através dos seus impostos, contribuam para a saúde e o Estado se faça 
responsável pela oferta dos serviços. 

Os problemas e dilemas do SUS

O SUS é fruto de seu tempo. Dadas as condições gerais do que 
existia como oferta de serviços de saúde à população, sua proposta 
se concentrou na construção de um aparato que permitisse tratar a 
mudança de modelo, sempre articulando condição de vida e saúde. 
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Mas naquele momento foi pequena a inflexão sobre a questão 
ambiental, o que ocorreu claramente no chamado Modelo Lalonde, 
no Canadá. Estava muito claro para a população canadense, já nos 
anos 1970, que o ar que respiramos, as condições em que vivemos 
fazem parte central e integrante do conceito de saúde. Cito o Canadá 
porque, além do sistema de saúde ser também universal, ele é muito 
próximo ao nosso, o que nos permite uma reflexão comparativa sobre 
as formas de melhorar o SUS.

O Canadá criou um modelo de intervenção, de ação de saúde, 
chamado Ecossistêmico. Esse modelo implica integrar condições de 
vida, de trabalho, de saúde e ambientais. Possuo um trabalho sobre 
esse tema no capítulo de um livro publicado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) chamado Saúde & Ambiente Sustentável: estreitando 
nós, de 2005. Nesse trabalho escrevo exatamente sobre o modelo 
canadense de ecossistema de saúde. 

 No sistema brasileiro há, também, uma responsabilização clara 
na noção de “saúde como dever do Estado”. Mas o dever do cidadão 
ficou fora das referências. Na Carta de Ottawa e no Modelo Canadense, 
quando se fala de promoção, o indivíduo também é colocado como 
responsável por sua saúde. Isso não significa culpar a vítima, mas 
incluir a pessoa na equação do que seja ser saudável. Costumo dizer 
que nosso nível de saúde corresponde ao nosso nível de tolerância em 
relação às questões que a afetam socialmente. Gostaria de chamar 
atenção para o fato de que a subjetividade e a responsabilização 
individual e coletiva também passaram, pouco a pouco, a fazer parte 
do discurso do SUS. É o momento de falar sobre as dificuldades na 
implementação.

(1) A primeira já foi comentada, mas só para relembrarmos: o SUS 
foi criado na contramão da ideia do Estado Mínimo, que representou em 
vários países e, também no Brasil, uma política de reforma dos gastos 
públicos com a consequente privatização e terceirização de serviços. 
Recordo-me, por exemplo, da proposta de Luiz Carlos Bresser-Pereira 
de transformar o SUS num sistema de atenção primária, deixando 
que o restante das partes (atenção secundária, terciária, hospitais 
de média e grande complexidade) fosse terceirizado ou privatizado.                          
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É claro que seus intentos não vingaram, pois o forte movimento pela 
saúde se mobilizou mostrando o atraso da proposta federal.

(2) Outro aspecto importante que devemos saber é que a 
Constituição Federal designou 30% do orçamento da Seguridade 
Social para o SUS e isso nunca foi cumprido totalmente. Em 1993, foi 
retirada do setor saúde a participação da contribuição previdenciária 
que, historicamente, lhe rendia 25%. Além do mais, houve o desvio de 
mais da metade da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
(CPMF), aprovada em 1996, para outras rubricas de gastos públicos, 
com a desculpa de que, já que o conceito de saúde é ampliado, o 
financiamento poderia ser repassado para a Assistência Social e para o 
Saneamento Básico.

(3) Uma terceira dificuldade enfrentada pelo SUS é a extensa, 
profunda e desastrosa precarização das relações de trabalho dos 
seus servidores. Por exemplo, se formos hoje ao Ministério da Saúde, 
vamos constatar que a maior parte dos trabalhadores é terceirizada. 
Como tem contrato precário, pode acontecer que aquele funcionário 
maravilhoso, que ficou ali e fez um excelente trabalho durante dois 
anos, corra o risco de ser mandado embora porque quem o chamou 
para trabalhar também está de saída. Então, falta continuidade 
nos processos de construção e de institucionalização de propostas 
importantes. 

(4) Um quarto problema é a questão do gerenciamento 
profissionalizado que permita aos órgãos e às pessoas trabalharem 
com metas e prioridades e serem avaliadas quanto à eficácia dos 
programas, das normas operacionais e quanto à efetividade dos passos 
percorridos. Nesse sentido, a questão da autonomia é fundamental. 
Quando um hospital não pode contratar mais médico ou, às vezes, 
falta até material porque não tem dinheiro, porque o dinheiro é 
pouco, algo está errado na administração pública, pois lhe faltam 
resolutividade e articulação sistêmica. 

(5) Já entrevistei muitos usuários do SUS que dizem: “eu 
não aguento, eu não quero ter visitas de agentes de saúde que 
vão me dar conselho. Preciso de um médico, de tratamento”.                                                     
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Essa articulação que o Agente de Saúde faz – conhecendo as famílias, 
procurando saber quem está doente, dar uma atenção pessoal – 
precisa, portanto, ser articulada com a Estratégia Saúde da Família 
e com centros de tratamento que não tenham tanta burocracia 
para o acesso. Mas, muitas vezes, isso não ocorre. Neste sentido, 
é fundamental tanto o bom gerenciamento do sistema como a 
responsabilidade e a responsabilização do profissional de saúde: 
muitas vezes, o médico tem uma carga horária de 20 horas e trabalha 
4. Por vezes, me chateia muito um tipo de movimento sindical que 
fica lutando corporativamente em defesa da falta de dedicação dos 
médicos, como se a defesa que nós tivéssemos que fazer não fosse 
a da população necessitada. É a população que precisa de atenção, 
cuidados e tratamento. 

(6)  Ainda falando dos problemas, um está ligado ao funcionamento 
do Ministério da Saúde. Dentro do Ministério há feudos, pequenos 
ministérios. São pequenos poderes, fazendo seu caminho próprio, 
sem se atentar para uma necessária interconexão. Também dentro 
desse órgão central há problemas de gestão e de clientelismo.

(7) Outro tema problemático é a questão do pagamento por 
procedimento, que foi a melhor forma de financiamento que se 
encontrou até hoje. Mas, esse processo tem viés: em muitos locais 
os profissionais de saúde optam por procedimentos caros para poder 
receber mais. Já no atendimento ambulatorial, muitos profissionais são 
obrigados a dar consulta a um número enorme de pessoas, para que o 
serviço seja devidamente remunerado.

(8) Valendo para todos os níveis, uma das dificuldades é a 
fragmentação dos repasses do financiamento e o centralismo do 
planejamento e da orçamentação. Isso conduz a uma lentidão na 
implementação regionalizada das redes de cuidado, entendidas como 
subsistemas que deveriam expressar as características e as necessidades 
locais, a priorização das estratégias voltadas aos grupos sociais mais 
frágeis, a resolutividade dos serviços prestados e a maior interação 
com as unidades de apoio.

Vou me ater um momento nesse ponto para abrir um parêntesis. 
A Espanha também tem um sistema público muito bem organizado. 
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Tive um familiar brasileiro que passou por um problema sério de saúde 
e teve que ir a um hospital público. Lá, ninguém lhe perguntou se 
era brasileiro, qual a sua procedência, se possuía passaporte. Ele foi 
operado, tudo correu bem e voltou para casa. No seu retorno, recebeu 
um cartão para que procurasse o centro de saúde mais próximo. Então, 
já não necessitou mais de ir ao hospital, porque o problema maior 
já tinha sido resolvido, mas os médicos que o atenderam mandaram 
os documentos contendo todos os procedimentos que fizeram para 
instrução do centro de saúde. Aí, ele nem foi mais atendido por 
médicos, e sim por enfermeiros. Precisou voltar várias vezes, tirou os 
pontos, fez exames e continuou a ser assistido sem nunca mais ter que 
voltar ao hospital. Aqui no Brasil, a lógica é a mesma, só que a prática 
não é. Existe uma permanente confusão entre as instâncias, o que 
dificulta a resolutividade de cada uma delas. 

(9) Em relação ao modelo de gestão, quais são as fragilidades? A 
atenção básica expande-se para as camadas pobres, mas se estabiliza 
na baixa qualidade e na falta de resolutividade, não conseguindo ser, 
de fato, a porta de entrada do sistema. Poderíamos culpar o cliente ou 
usuário por isso, dizendo que eles só querem os médicos, os remédios 
e o hospital. Mas as pessoas que vão ao hospital estão em busca de 
resolver seu problema, sobretudo na demanda às instituições de 
urgência, emergência e pronto atendimento. 

Ainda não conseguimos organizar um sistema que integre uma 
compreensão da população em relação ao seu funcionamento e à sua 
resolutividade. Os serviços assistenciais de alta e média complexidade 
estão cada vez mais congestionados e insuficientes. Então, várias 
pessoas ficam muito tempo esperando por procedimentos em relação 
a problemas graves e muitas morrem nas filas de espera. Quando se 
trata de um idoso, por exemplo, tudo tem urgência. E fazer que ele 
espere seis meses por um exame é uma crueldade que fica impune e 
oculta nas rotinas burocráticas. 

(10) Outra fragilidade na gestão do SUS são os baixos salários pagos 
a seus funcionários, o que costuma provocar frequente instabilidade 
nos quadros de pessoal. Muitos gestores municipais complementam 
valores defasados da tabela de pagamento por procedimento, na 
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tentativa de aliviar a repressão da demanda nos serviços assistenciais 
de alta e média complexidade. Ou seja, como é habitual no país, 
vamos criando jeitinhos e desfigurando o SUS. 

(11) Por fim, é preciso assinalar a diversidade de atendimento 
médico hoje no Brasil, como um dos resultados e sinais das dificuldades 
de funcionamento do SUS. Atualmente, existe um enorme crescimento 
das empresas de planos privados que captam a clientela da classe 
média, no vazio da insuficiência, da resposta fraca e da pouca qualidade 
do que é oferecido. É certo que o SUS, desde quando foi criado, prevê 
a medicina privada, prevê os convênios, mas precisaria regular melhor 
isso. O que não pode, por exemplo, é uma empregada doméstica 
ter que fazer um plano de saúde com o pouco dinheiro que ganha 
porque sabe que, se for ao centro de saúde, não vai ser atendida com 
prontidão. Portanto, o aumento da população coberta com planos de 
saúde está diretamente relacionado a pouca resolutividade do SUS. 

Conclusões

Resumi aqui as fragilidades da política de Estado chamada SUS, 
tal como vem sendo interpretada por todos os governos e sendo 
executada como proteção social. 

Os problemas são muitos, pois, ao mesmo tempo em que 
universalizamos, criamos um SUS que funciona para os pobres, pois 
atende cerca de 80% deles; e como um sistema complementar para os 
20% de compradores dos planos de saúde. Quando existe algum caso 
de alta complexidade, os planos remetem as pessoas para o SUS.  No 
fundo, essa é a lógica do Estado Mínimo que sempre permanece, por 
meio do subfinanciamento, da pouca resolutividade e da deficiente 
eficácia social. O financiamento público anual per capita do SUS está 
abaixo do que é oferecido no Uruguai, na Argentina, no Chile e na 
Costa Rica e é cerca de 15 vezes menor que a média praticada no 
Canadá, nos países Europeus e na Austrália. 

Constatamos, assim, que as diretrizes de integralidade e de equidade 
pouco avançaram. Ou seja, teoricamente, cuidado, atendimento 
e acessibilidade para todos existem, mas na prática não ocorrem. 
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A ideia de integralidade também fica prejudicada pela fragmentação 
e pela pouca complementaridade. Quanto à intersetorialidade, fala-se 
muito e se pratica pouco. Todos os aspectos que mostram os problemas 
do sistema, frequentemente conduzem à excessiva judicialização para 
que as pessoas tenham acesso a procedimentos assistenciais de alto e 
médio custo. Por sua vez, o modo de produzir serviços e práticas ainda 
permanece centrado nos procedimentos médicos de diagnóstico e 
terapia. Pouca atenção tem sido dada à prevenção das enfermidades e 
à promoção da saúde, quando assistência e promoção deveriam estar 
integradas.

Acrescento ainda a precariedade das relações de trabalho e a 
mentalidade corporativista dos profissionais de saúde, sobretudo dos 
médicos. Existe uma baixa dedicação de tempo de trabalho e uma má 
qualidade dos serviços prestados no SUS. Muitas vezes, um médico 
é do SUS e tem um consultório privado. No consultório privado 
ele é um gentleman, enquanto no SUS é um fazedor de receitas 
rápidas, tratando mal os pacientes. Por sua vez, a população tem 
sido pouco ouvida, e esse é também um desafio a ser superado. Se 
o Conselho Municipal de Saúde está instituído para trazer a voz da 
população, precisa encontrar saídas para ser mais bem ouvido, porque 
caso contrário estará contribuindo para que se repitam os mesmos 
problemas no atendimento aos usuários. 

O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) da Saúde 
representaria uma esperança? O que, na verdade, foi chamado 
PAC da Saúde no governo federal? Uma estimativa do quadro da 
necessidade da população; metas estimadas para ações de prevenção, 
cura e promoção da saúde; gestão do trabalho, incluindo a formação, 
qualificação e valorização; e a qualificação da gestão do sistema e da 
participação social. O PAC da Saúde prevê isso. 

Também se fala ultimamente do Brasil ganhar alguma 
independência, investindo no complexo industrial da saúde para 
produção de farmoquímicos, o que faz parte do PAC. Além da 
compra de equipamentos, materiais médicos e odontológicos, com 
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),                                      
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articula-se uma cadeia de asseguramento de compras, desenvolvimento 
de ciência, tecnologia e valorização da produção nacional.

Ou seja, nós temos muitos problemas, algumas promessas e vários 
passos andados. Prefiro terminar com uma tônica otimista sobre o 
SUS. 

O SUS é um BEM brasileiro e precisa ser permanentemente 
cuidado e melhorado. Apesar das críticas, pudemos enumerar aqui 
enormes conquistas que vêm ocorrendo a partir de sua implantação 
que têm repercussão sobre a qualidade de vida dos brasileiros: queda 
vertiginosa da mortalidade infantil, longevidade que aumentou 72% 
nos últimos 40 anos, eliminação de muitas doenças infecciosas e 
aumento exponencial dos equipamentos de saúde e da população 
atendida. Temos também um processo de informação sofisticado por 
meio do DATASUS. Hoje, podemos perfeitamente saber as principais 
doenças, as causas de morte e agravos, e, baseados nos dados do país 
como um todo e de cada localidade em particular, fazer planejamento 
de saúde. Igualmente aumentou muito a capacidade de gestão (apesar 
de todas as críticas colocadas), melhorou a formação de gestores e 
existe um sistema de ciência e tecnologia em saúde, voltado para o 
SUS. 

Enfim, precisamos sempre pensar e atuar no SUS como partes que 
somos de um organismo vivo e em ebulição que pode dar passos para 
seu aperfeiçoamento ou para seu enfraquecimento e morte. Todos 
somos construtores do SUS e, enquanto profissionais de saúde, nosso 
pequeno tijolo pode fazer a diferença!
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