Aula 5 | O movimento pela
reforma sanitária

Meta da aula
• Apresentar o contexto político-econômico e o movimento pela
Reforma Sanitária brasileira dos anos 1970.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. reconhecer fatos importantes do contexto político econômico
que favoreceram o movimento pela Reforma Sanitária brasileira;
2. descrever o movimento pela Reforma Sanitária no Brasil.

Sarampo: cuidado, doença fora de controle!
Em uma tarde de 1973, dona Maria Aparecida saiu desesperada, à procura
de um hospital porque seu filho Pedro, com apenas três anos, estava doente. Por sorte, o marido de dona Maria trabalhava na construção civil e era
contribuinte do INPS, e, por isso, seu filho pôde ser atendido pelo serviço
público, apesar da grande fila de espera. O médico examinou Pedro e diagnosticou sarampo, uma doença grave que pode até levar à morte.
Nessa época as epidemias de sarampo eram comuns no Brasil. A situação política e econômica do país não favorecia as políticas de saúde. Foi apenas em
1992, com o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, que as epidemias da
doença começaram a ser controladas. Esse plano incluiu uma campanha de
vacinação em massa de crianças e adolescentes de 9 meses a 14 anos.
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Domínio Público
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/27/RougeoleDP.jpg

Figura 5.1: Apenas em 1992 as epidemias de sarampo começaram a ser controladas
com uma campanha de vacinação em massa.

O Sistema Único de Saúde começou em 1988, e foi nesse momento que
a situação da saúde pública no Brasil começou a melhorar, pois o governo
passou a investir mais na prevenção de doenças e na promoção da saúde.
Até a década de 1970 apenas havia preocupação com a cura.
Nesta aula, você irá estudar o contexto político-econômico do final dos anos
1960 e anos 1970 e verá como novas ideias foram importantes na criação
de um novo sistema de saúde.

Contextualização político-econômica: fatos
que contribuíram para o surgimento do movimento sanitário nos anos 1970
No Brasil do final dos anos 1970, a saúde era entendida cada vez mais como
uma mercadoria. O setor privado passou a controlar a prestação de serviços
de assistência à saúde individual. O governo ainda era uma ditadura militar
que investia em hospitais e em medicamentos, sem se preocupar de fato
com a saúde do povo.
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A situação da saúde dos brasileiros era delicada, pois não havia o controle
de doenças. Muitas crianças chegaram a morrer com sarampo e meningite,
por exemplo, na década de 1970. A censura militar não permitia a divulgação dos números de doenças que aconteciam entre as crianças. O governo
voltava seu foco para outras questões.
Nessa época havia uma forte preocupação com o crescimento econômico,
e a industrialização do país era crescente. Diante dessa situação, o número
de trabalhadores urbanos aumentava consideravelmente. As ações de saúde
pública ficaram em segundo plano, uma vez que não eram consideradas
produtivas para o crescimento do país. A maior preocupação do governo era
prestar serviços de saúde pública à massa trabalhadora. Apesar de o INPS
não oferecer os serviços de saúde ideais, ele atendia a esses trabalhadores.
Nisia Lima Trindade, Cristina Fonseca e Gilberto Hochman, em um estudo
intitulado “A saúde na construção do Estado Nacional no Brasil: reforma
sanitária em perspectiva histórica”, afirmam que a saúde pública estava
realmente relegada a segundo plano:
A saúde pública, relegada a segundo plano, tornou-se
uma máquina ineficiente e conservadora, cuja atuação
restringia-se a campanhas de baixa eficácia. A carência de
recursos – que não chegavam a 2% do PIB – colaborava
com o quadro de penúria e decadência, com graves consequências para a saúde da população. Os habitantes das
regiões metropolitanas, submetidos a uma política concentradora de renda, eram vítimas das péssimas condições
de vida, que resultavam em altas taxas de mortalidade.
Este quadro seria ainda agravado com a repressão política
que atingiu também o campo da saúde (p. 61).
A maneira como era organizado o INPS facilitou o desvio de recursos da
instituição. Isso ocorreu porque não havia um controle rigoroso da prestação
de contas do dinheiro do Estado que era repassado para o setor privado.
E os médicos e enfermeiras eram formados para trabalhar em uma lógica
hospitalocêntrica embasada em especialidades, como se o corpo humano
fosse apenas uma parte e não um todo.
Ao ter como foco a formação em hospitais, os profissionais não conheciam
as diferentes realidades do Brasil, um país muito grande, com regiões e populações distintas. Havia a necessidade de se pensar a saúde contextualizada
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ao lugar, às características daquela cidade ou região; no entanto, não era
essa a prática. Os futuros médicos e enfermeiras deveriam ter em sua formação estágios que lhes permitissem conhecer tais realidades e, assim, poderiam compreender melhor as condições de saúde do povo em diferentes
lugares. Há doenças que são mais comuns em uma cidade como São Paulo,
e outras que ocorrem com mais frequência em uma zona rural, por exemplo.
Os profissionais de saúde precisavam entender essas particularidades.
Entre 1968 e 1974, o Brasil foi governado pelo presidente Médici. Esse período se caracterizou pela maior repressão política aos que se posicionavam
contra o regime militar e pelo crescimento econômico acelerado de maneira jamais presenciada por esse regime. Esse período ficou conhecido como
“milagre econômico”.

Agência Brasil

O “milagre econômico” refere-se a um período de forte crescimento na economia do país, quando houve aumento de vagas de trabalho, mas com salários muito baixos. A forte industrialização foi acompanhada de uma grande
concentração de renda nas mãos dos mais ricos, sem que houvesse uma
preocupação social. Diante desse quadro econômico, as desigualdades sociais
aumentaram, e a economia ficou muito dependente do capital estrangeiro.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/6/6f/Em%C3%ADlio_Garrastazu_
M%C3%A9dici_2.jpg

Figura 5.2: O governo Médici é considerado o mais violento da ditadura militar.
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Governo Médici: repressão e grandes obras públicas
O governo do general Emílio Garrastazu Médici começou em outubro de 1969 e foi até março de 1974. É considerado por muitos
historiadores como o mais repressivo e violento. Outra característica desse governo foi o elevado número de obras públicas de grande porte.

Lucas Medella

Os projetos desenvolvimentistas da ditadura de Médici, como o
Plano de Integração Nacional (PIN), possibilitaram a construção
das rodovias Santarém—Cuiabá, da Transamazônica e da Ponte
Rio–Niterói. Grande parte dessas obras foi financiada com recursos
públicos advindos da Previdência e da saúde, recursos do INPS. Tal
fato reafirma que o foco principal do governo era o desenvolvimento econômico do país e não a saúde pública do povo brasileiro.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/834494

Em 1973 ocorreu uma crise financeira que afetou a economia mundial:
a crise do petróleo. O crescimento do Brasil dependia muito dos recursos
estrangeiros e, por isso, foi muito prejudicado. Nesse ano, o Brasil produzia
apenas 20% do petróleo que consumia, comprometendo, assim, o desenvolvimento do país.
Essa crise ocorreu devido à grande procura pelo petróleo no mercado internacional e à baixa produção, causando o aumento do preço do produto.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP – é que determinava os preços dos barris de petróleo e contribuiu para a crise, pois os
preços passaram de 2,90 dólares para US$11,65. Com a crise do petróleo, o
momento de prosperidade na economia brasileira, o “milagre econômico”,
entrou em declínio.
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Glossário
Anistia política
Acontece quando o governo
ou o Estado não considera
mais necessário punir as
pessoas que cometeram
algum ato ilícito político,
considerado como crime
político.

Em 1974 tomou posse o general Ernesto Geisel, e até 1978 tivemos no país
o fim do chamado “milagre econômico”. Em seu governo, Geisel iniciou
certa abertura política no regime militar, “lenta, gradual e segura”, como
eles chamavam na época. A abertura política ocorreu no sentido de ser um
governo menos autoritário e menos violento. Durante os anos de repressão,
algumas pessoas, entre as quais estavam incluídos profissionais da saúde,
professores universitários, políticos, artistas e estudantes, tiveram de ir morar em outros países. Elas haviam sido exiladas para fugir das perseguições
militares. Em 1979, o presidente Figueiredo outorgou a Lei 6.683, conhecida
como “Lei da Anistia”, na qual consta que os exilados possuem permissão
para voltar ao Brasil; eles conseguiram a chamada anistia política.

Lei 6.683: lei da anistia

Mario Alberto Magallanes Trejo

Para ler a lei da anistia política de 1979 na íntegra, acesse:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6683.htm

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/761984

A abertura política permitiu que, aos poucos, os movimentos sociais começassem a colocar suas demandas sem medo da repressão e da violência
Assim, esses movimentos começaram a lutar pela redemocratização do pais,
pelo direito à saúde para todos os brasileiros e por outras causas que visavam
ao bem-estar social da população.
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Temos vários filmes que nos contam um pouco da história do período militar no Brasil. O filme Zuzu Angel conta a história da estilista
que projetou a moda brasileira no mundo. Seu filho, Stuart, participava dos movimentos estudantis contra a ditadura militar e acabou
sendo preso, torturado e morto. Diante dessa situação, Zuzu faz
denúncias contra o governo que ecoam no Brasil e no exterior.

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_
s34RXuI-vMM/TDphTMBIVYI/AAAAAAAABN4/vWBYlSJLubQ/s1600/zuzu-angelposter01.jpg

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Leia as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso.
a) (

) Nos anos 1970 a saúde era a principal preocupação do governo
militar. O investimento na área da saúde era visto como de grande
importância para o desenvolvimento econômico do país.

b) (

) Durante o “milagre econômico” houve uma forte industrialização
no país e o número de empregos aumentou, apesar de os salários
serem muito baixos.

c) (

) No campo da assistência à saúde, a crescente venda de serviços
médicos teve como consequência uma tendência e a facilidade
para desvios de dinheiro do INPS.
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d) ( ) O governo do presidente Geisel se caracterizou pelo início da abertura política do regime militar que ocorreu de forma “lenta, gradual
e segura.
e) (

) A abertura política dificultou o desenvolvimento dos movimentos
sociais.

A busca por uma política de saúde mais
justa
Como consequência da crise internacional do petróleo, o cenário político
também entrou em crise. A ditadura militar enfrentou uma considerável derrota nas eleições, quando a maioria dos candidatos que apoiava perdeu. No
período de 1970 até 1982, a oposição se fortaleceu, elegendo mais representantes para o Senado e para Câmara de Deputados. No início dos anos
1980, aconteceram eleições diretas para governador e senador.
Cabe lembrar que durante a ditadura militar não havia eleições diretas, ou
seja, o povo não votava. Nessa época, as eleições eram realizadas por um
colégio eleitoral formado pelos congressistas e delegados das assembleias
legislativas.
Diante desse quadro, o presidente Geisel (1974-1979) logo buscou implementar medidas que pudessem responder às demandas econômicas e sociais
existentes. A população contestava o regime por meio de alguns movimentos sociais e o governo tentava melhorar sua aceitação.
Tais medidas sociais para melhorar o quadro político-econômico-social já se
haviam iniciado com a uma abertura “lenta e gradual” da política do regime
militar. O governo criou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), voltado também para questões sociais. A abertura política e o II PND encaixamse em uma mesma concepção: tirar o regime da crise econômica e política.
Para desenvolver as ações desse novo plano, o governo precisou contratar
profissionais voltados para as áreas específicas sociais e da saúde, por exemplo, pois em seus quadros de funcionários não havia pessoas suficientes e
nem todas possuíam os conhecimentos necessários.
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Movimento pela Reforma Sanitária
Com a abertura lenta e gradual, um dos movimentos sociais que surgiram foi
o da reforma sanitária, do qual participavam grandes intelectuais que contestavam a organização dos serviços de saúde. Para implementar as políticas
de saúde, o governo precisou contratar profissionais que estavam ligados a
esse movimento. Dessa forma, o movimento sanitário ganhou força, pois
seus integrantes passaram a ser contratados pelo governo para desenvolver
projetos voltados para questões sociais e de saúde. Assim, ficou mais fácil
fazer as mudanças necessárias e colocá-las em prática.
O movimento pela reforma sanitária buscava, entre suas reivindicações, uma
mudança do sistema público de saúde, que era extremamente excludente.
A divisão desse serviço entre ações públicas e privadas, como vimos na Aula
4, não melhorou as questões da saúde pública brasileira. Os indicadores de
mortalidade infantil, por exemplo, não diminuíram.
O movimento pela reforma sanitária tinha como objetivo lutar contra esse
quadro e se caracterizou pela busca por uma reorganização da assistência
à saúde no Brasil. Um novo debate sobre o conceito de saúde/doença foi
levantado. Em vez de tratar apenas a relação médico/paciente, discutia-se a
determinação social da doença e da saúde.

Mortalidade infantil
A mortalidade infantil no período de dez anos, 1963 a 1973, aumentava, e entre as causas estavam o sarampo, a varíola e a diarreia. Em 1974, de cada mil crianças entre 0 e 4 anos, 33,78%
morriam antes de completar 1 ano de idade.
Fonte: Dados apresentados no trabalho realizado pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais –
Conasems.

Sobre o processo saúde-doença, é importante dizer que a garantia à saúde
vai além da esfera das atividades clínico-assistenciais. Isso significa que o
governo deve oferecer mais do que consultas com um médico centradas no
hospital e cuidado de uma doença com medidas curativas. É fundamental
considerar que as condições de vida do indivíduo determinam se ele é saudável. A vida cotidiana pode contribuir com a saúde ou com a doença.
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O movimento que tinha uma nova visão da saúde e buscava mudanças como
uma prática político-ideológica surgiu nos Departamentos de Medicina Preventiva.
O modelo diferente que a reforma sanitária propunha priorizava a saúde coletiva. O indivíduo estava vinculado ao meio em que vivia, e isso era um fator
determinante no processo de estar doente ou estar saudável.
Além disso, o movimento sanitário tinha como objetivo criar um sistema de
saúde que atendesse a toda a população, sem excluir ninguém. Os serviços
de saúde pública deveriam estar disponíveis para as necessidades dos brasileiros sem distinção de raça, gênero, faixa etária e renda.
Para os envolvidos nesse movimento era preciso unir a teoria e a prática (isto
é, o que se estudava nos Departamentos de Medicina Preventiva e a implantação de novos projetos na prática) para transformar as condições de saúde.
A saúde passou a ser entendida com uma dimensão ampla, não se limitando
à interpretação de que saúde é simplesmente a ausência de doença. Segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS), é um estado completo de bem-estar
físico, mental e social, e não a mera ausência de doença ou enfermidade.
No início, o movimento sanitário não era reconhecido como tal, e, às vezes,
era chamado de partido sanitário, denominação que não agradava a seus integrantes, que afirmavam que ele era um movimento social que tinha como
objetivo melhorar as condições de saúde da população. O movimento era
integrado por cientistas, técnicos de saúde, universitários, médicos, usuários
do serviço de saúde e partidos políticos de esquerda. Os exilados políticos
que voltavam para o Brasil com a anistia também participaram.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado
completo de bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência de doença ou enfermidade.

Um dos momentos mais importantes para o movimento da reforma sanitária
aconteceu em 1986, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em Brasília-DF. Mais de 4.000 pessoas ligadas ao movimento sanitário de
todo o país participaram do evento, que teve como consequência a criação
do SUS.
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Sistema Único de Saúde (SUS)
O relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde passou a constituir o
projeto da Reforma Sanitária Brasileira, que foi levado à Assembleia Nacional
Constituinte em 1987. Um médico e professor muito importante que participou ativamente desse processo, chamado Sérgio Arouca, em depoimento
ao Conasems – Conselho Nacional de Secretários Municipais –, afirmou que
o Movimento Sanitário teve muita força. Destacou que a VIII Conferência de
Saúde, o envolvimento e a participação democrática no movimento tiveram
como resultado uma proposta inovadora: a criação do SUS, que foi incluída
na Constituição de 1988.
O inédito em nosso trabalho é essa articulação que ninguém fez, aí ninguém fez mesmo. Não aconteceu na Educação, na Assistência Social, uma movimentação para fazer articulação entre a Universidade, o pensamento crítico,
e a organização de serviços, a montagem de um projeto
alternativo novo. Tanto assim que quando vem a redemocratização e fomos para VIII e para Constituinte [...] a coisa
caminha para criação do SUS de maneira quase natural
[...] Tivemos uma grande vitória, num primeiro momento,
que talvez tenha sido até surpreendente, porque o texto
que fala da Constituição foi o único que nasceu de uma
emenda popular, com mais de cem mil assinaturas no Brasil inteiro. Eu tive o privilégio de apresentar essa emenda
popular na Constituinte. O SUS nasceu, num primeiro momento, de base social, ao criar essa estrutura democrática,
ter conferência, ter conselho. Não existe nada parecido
com o SUS na América Latina (Sérgio Arouca, em entrevista ao Conasems, BRASIL, 2007).
Após mais de dez anos do início do movimento, os pontos principais discutidos na conferência e pelo movimento foram inscritos na Constituição
Federal de 1988. Assim foi criado o atual Sistema Único de Saúde – SUS.
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Antes de conseguir a institucionalização na Constituição, a reforma da saúde
no Brasil enfrentou forças contrárias. Alguns representantes da Previdência
Social, dos dirigentes e associações de hospitais privados e indústrias farmacêuticas iriam ter perdas de poder e lucro. Isso iria ocorrer porque a saúde
passaria a ser um direito de todos, oferecido pelo Estado. Assim, a saúde deixaria de ser fortemente vendida pelos serviços de saúde privados e seria considerada como um bem público, um direito social garantido pelo Estado.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Observe as informações a seguir:
Takeshi Gondo

a)

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/216998

b)

Fonte: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/conteudo.jsp?page=26&cont
eudo=conteudo/da91c67a0eb106f631082d5330c90d2c.html
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“O SUS nasceu, num primeiro momento, de base social, ao
criar essa estrutura democrática,
ter conferência, ter conselho. Não
existe nada parecido com o SUS na
América Latina.”
– Sérgio Arouca

A criação jurídica do Sistema Único de Saúde foi resultado de um movimento
social. Utilizando as informações a, b e c, identifique esse movimento. Inclua
em sua resposta os problemas da saúde antes do movimento, os ideais pelos
quais ele lutava, quando ocorreu e quem participou.

Conclusão
A Constituição de 1988 reconheceu a saúde como direito de todo cidadão
brasileiro. A partir de então se buscou criar condições legais para a efetivação
de um modelo de assistência à saúde do brasileiro de forma universal; um
sistema público que atendesse a todo cidadão, independentemente de ter um
trabalho de filiação profissional ou previdenciária (carteira assinada). A saúde
é um direito do povo brasileiro, e o Estado tem o dever de garanti-lo.

Resumo
• Nos anos 1970, o governo militar ainda não se preocupava de fato com
a saúde do povo brasileiro. O governo estava voltado para o desenvolvimento econômico do país e o sistema de saúde atendia apenas a massa
trabalhadora com carteira assinada.
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• A forma como estava organizado o INPS facilitou o desvio dos recursos
do governo no setor privado.
• Os profissionais de saúde eram formados para trabalhar em uma lógica
hospitalocêntrica, embasada em especialidades, como se o corpo humano fosse apenas uma parte e não um todo; logo, os serviços eram
prestados assim.
• O governo do presidente Médici (1968-1974) foi o de maior repressão
política e se caracterizou pelo “milagre econômico”.
• O “milagre econômico” foi um período em que houve um grande crescimento na economia do país. Houve aumento de vagas de trabalho, mas
com baixos salários e uma forte industrialização, que foi acompanhada
de grande concentração de renda na mão dos ricos.
• No governo do presidente Geisel (1974-1978) iniciou-se a abertura política no regime militar, de forma “lenta, gradual e segura”.
• Com o começo da abertura política houve maior facilidade de os movimentos sociais se manifestarem.
• Para desenvolver as ações do II Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo precisou contratar profissionais voltados para as áreas específicas,
sociais e da saúde, por exemplo.
• O movimento pela reforma sanitária buscava, entre suas reivindicações,
uma mudança do sistema público de saúde, que era extremamente excludente.
• O movimento da reforma sanitária levantou um novo debate e discutia a
determinação social da doença e da saúde. Nesse debate, as condições
de vida do indivíduo eram consideradas determinantes para que ele fosse
saudável.
• O movimento sanitário, como uma prática político-ideológica, surgiu nos
departamentos de medicina preventiva das escolas de medicina e tinha
como objetivo criar um sistema de saúde que atendesse a toda população, sem excluir ninguém.
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• Um dos momentos mais importantes para o movimento sanitário aconteceu em 1986, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde.
• Os pontos principais discutidos na VIII Conferência Nacional de Saúde
e pelo movimento sanitário foram inscritos na Constituição Federal de
1988. Assim, foi criado o atual Sistema Único de Saúde – SUS.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, você irá estudar alguns projetos e programas de gestão da saúde
que foram influenciados pelas ideias do movimento pela reforma sanitária.

Respostas das atividades
Atividade 1
a) (F) Nos anos 1970 a saúde era a principal preocupação do governo militar. O investimento na área da saúde era visto como de grande
importância para o desenvolvimento econômico do país.
b) (V) Durante o “milagre econômico” houve uma forte industrialização
no país e o número de empregos aumentou, apesar de os salários
serem muito baixos.
c) (V) No campo da assistência à saúde, a crescente venda de serviços médicos teve como consequência uma tendência e a facilidade para
desvios de dinheiro do INPS.
d) (V) O governo do presidente Geisel se caracterizou pelo início da abertura política do regime militar que ocorreu de forma “lenta, gradual
e segura.
e) (F) A abertura política dificultou o desenvolvimento dos movimentos
sociais.
Atividade 2
O movimento chamava-se Movimento pela Reforma Sanitária. Antes disso, apenas os trabalhadores com carteira assinada tinham direito aos serviços de saúde
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pública. Esse movimento começou nos anos 1970, em plena ditadura militar, e
contou com a participação de médicos, professores universitários, políticos de
esquerda, profissionais da saúde, estudantes e usuários do serviço de saúde. O
movimento sanitário tinha como objetivo transformar a organização da saúde de
maneira que atendesse a todos os brasileiros e acabar com a exclusão na assistência à saúde. Queriam a redemocratização desse serviço. O atendimento ao público deveria ser completo, levando em consideração o ambiente em que as pessoas
moravam. A imagem do Congresso Nacional e o trecho do discurso do Sérgio
Arouca nos remetem à VIII Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986,
em Brasília. Os pontos principais discutidos nessa conferência passaram a integrar
a Constituição de 1988, quando foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS.
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