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Fernanda Marques

a ocasião em que o Sis-
tema Único de Saúde
(SUS) completa 25
anos e a Editora Fio-
cruz chega aos 20, é

oportuno analisar as conexões en-
tre a trajetória de um e o catálogo
da outra. Para tanto, especialistas
de diferentes áreas selecionaram tí-
tulos que consideram especialmen-
te importantes para refletir sobre a
saúde pública brasileira e os cami-
nhos do SUS. Os depoimentos a se-
guir revelam um pouco do SUS que
se lê na Editora Fiocruz.

“Era um bonito final de tarde,
como ocorre nos belos romances e his-
tórias. Ao lado esquerdo do Castelo de
Manguinhos, ainda iluminado pelos
raios de sol mesclados com as luzes
das lamparinas, a Rio Jazz Orchestra,
comandada pelo próprio Marcos Szpil-
man, executava um clássico de Paulo
Moura. Era um cenário cinematográfi-
co! Guardo com grande emoção este
momento, pois tive a possibilidade his-
tórica de ter um de meus livros incluí-
do no primeiro lançamento da Editora
Fiocruz. Bem, na verdade, não era, ri-
gorosamente, um livro meu, mas um
livro que organizei. Tratava-se de Psi-
quiatria social e Reforma Psiquiátrica,
uma coletânea que tinha como objeti-
vo fornecer os principais fundamentos
para os trabalhadores do campo da
saúde mental que atuavam na rede
pública e precisavam de subsídios para
poder participar do processo de trans-
formação das instituições psiquiátricas.
Com o objetivo de elaborar um livro
que pudesse ser referência para o pro-
cesso de formação desse novo cenário
de atenção psicossocial, o lançamento
de Psiquiatria social e Reforma Psiqui-
átrica representou um marco neste sen-
tido, e não é sem motivos que este livro
é repetidamente reimpresso desde en-

tão, desde 1994. Posteriormente, a pos-
sibilidade de criação de uma coleção
dedicada ao campo, como é a cole-
ção Loucura & Civilização, permitiu que
grandes autores fossem atraídos a pu-
blicar seus livros na Editora Fiocruz”.

Paulo Amarante, psiquiatra, sanitaris-
ta, professor e pesquisador titular da
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz), onde coordena o Labo-
ratório de Estudos e Pesquisas em Saú-
de Mental e Atenção Psicossocial (Laps);
é também presidente da Associação Bra-
sileira de Saúde Mental (Abrasme)

“Dentre os muitos excelentes livros
lançados pela Editora Fiocruz seleciono um
que está diretamente relacionado com a
história da Reforma Sanitária brasileira e
de nosso SUS. Refiro-me a Saúde: pro-
messas e limites da Constituição (2003),
de Eleutério Rodriguez Neto, nosso Lele-
co. É a análise de quem viveu a pré e a
constituinte de 1988, em especial no que
diz respeito à seguridade social e nela a
saúde. Eleutério, desde a Universidade de
Brasília (UnB), acompanhou passo a pas-
so o processo constituinte e, mais do que
isso, participou ativamente dos debates,

assessorando parlamentares e organiza-
ções da sociedade. Quem teve o privilé-
gio de compartir com ele a militância na
saúde sabe ler suas palavras no texto que
hoje está na Constituição brasileira. Ler
seu livro é obrigatório para quem preten-
de entender o processo da Assembleia
Nacional Constituinte de 1988 e as ori-
gens do SUS”.

Arlindo Fábio Gómez de Sousa, so-
ciólogo e sanitarista, foi diretor da
Ensp/Fiocruz, presidente da Abrasco e
é coordenador do Canal Saúde

N

ESTANTE

SUS

Leia a íntegra dos
textos e outros depoimentos

em www.fiocruz.br/editora
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“Se eu tivesse de indicar apenas
um título da Editora Fiocruz – porque
há tantos que são verdadeiras contri-
buições para compreendermos o SUS
–, indicaria o livro de Telma Menicuc-
ci, Público e privado na Política de As-
sistência à Saúde no Brasil: atores,
processos e trajetória (2007), por con-
ter argumentos relevantes para pen-
sarmos alguns dos dilemas atuais do
SUS. Por exemplo, a autora mostra
como as escolhas de políticas feitas
especialmente pelo regime militar –
com suas políticas de incentivo – cria-
ram, literalmente, o setor privado de
saúde no Brasil, antes bastante incipi-
ente. Dito de modo mais enfático, tra-
tou-se de uma escolha deliberada
daquele governo de não criar uma
rede própria, isto é, pública de aten-
dimento. Muitos são os efeitos dessa
decisão do ‘passado’ para o ‘presen-
te’ e o principal deles é, no meu en-
tender, o dilema da dualidade entre
um sistema público e outro privado,
que, como argumenta a autora, não

“Trabalhar no SUS é entrar em
contato com a eficácia das políticas
do Ministério da Saúde, diante da
complexidade dos casos que chegam
às unidades de atendimento. Os pa-
cientes nos revelam problemas que
exigem uma capacidade de enfren-
tamento e encaminhamento de solu-
ções que não existem prontas na rede
de atendimento e, diante disso, pre-
cisamos inventar a melhor forma de
dispor dos recursos disponíveis e es-
cassos. A Fiocruz, nesse cenário, as-
sume um protagonismo reconhecido
nacional e internacionalmente, esta-
belecendo-se como entidade, por ex-
celência, de divulgação de resultados
na área da saúde. O acervo da Fio-
cruz apresenta uma riqueza de con-
teúdo, pois nele estão as produções
intelectuais do SUS, imprescindíveis
para todos que desejam conhecer
essa trajetória de 25 anos de luta por
uma saúde cada vez melhor. Exem-
plo é a publicação de Carlos Octavio
Ocké-Reis, SUS: o desafio de ser úni-
co, onde o autor propõe um debate

acerca de uma reforma no sistema de
saúde brasileiro que priorize o SUS na
distribuição dos recursos e (re)afirme
os fundamentos de constituição do
SUS, principalmente as pretensões de
unicidade e universalidade. Na área
da saúde mental, nos brinda com a
obra de Bernadete Maria Dalmolin, Es-
perança equilibrista: cartografias de
sujeitos em sofrimento psíquico (2006),
que, a partir da reflexão sobre sua ex-
periência como profissional do SUS,
questiona as práticas dos serviços pós-
reforma psiquiátrica, que repetem for-
mas antigas de tratar os transtornos
psíquicos e não conseguem avançar
no fortalecimento de um sujeito cida-
dão, embora ele não deixe de ser um
paciente com desordem psíquica. Fes-
tejar o SUS não significa não olhar os
seus problemas. Festejar o SUS signi-
fica olhar para todos os profissionais
que prestam o atendimento diário à
população, que pesquisam, estudam,
escrevem e divulgam suas experiên-
cias, contribuindo para a melhoria per-
manente do sistema”.

Angela Maria Pagot, psicóloga,
pesquisadora e autora do livro O
louco, a rua, a comunidade: as
relações da cidade com a loucura em
situação de rua (2012)

é uma criação da onda neoliberal da
década de 1990 no Brasil. De modo
similar, explica-se a adoção do gasto
privado em saúde subsidiado pelo
poder público, outra das heranças do
regime militar que permanece inques-
tionável até hoje. A dualidade de um
sistema público e outro privado pro-
duz clivagens adversas à organização
de grupos em defesa do SUS, na me-
dida em que empregadores, empre-
gados, s indicatos, funcionários
públicos e o próprio governo, como
empregador, estão todos inseridos no
sistema privado de assistência à saú-
de, seja como cofinanciador, seja como
usuário. O que teria ocorrido se os
constituintes, 25 anos atrás, tivessem
optado por eliminar os subsídios, isto
é, o dinheiro público para financiar o
gasto privado em saúde? Mas tal es-
colha trazia muitos riscos naquele
momento, dado o peso do legado his-
tórico-institucional deixado pelo regi-
me autoritário, argumento central
desenvolvido no livro.”

Sandra Gomes, professora do
Departamento de Políticas Públicas
da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e pesquisa-
dora associada do Centro de Estudos
da Metrópole (CEM)
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“Participei diretamente da criação
da Editora Fiocruz. À época era vice-
presidente de Ensino e Informação da
Fiocruz e a necessidade de uma editora
que tivesse como foco a saúde nas suas
diversas dimensões era um consenso.
Começamos, como tudo, pequenos.
Havia teses a serem transformadas em
livros, pois queríamos evitar traduções,
priorizando a produção local (brasileira
e da Fiocruz). Desde então, a Editora
Fiocruz cresceu de forma espantosa.
Tem sido a grande divulgadora das pro-
duções editoriais mais vinculadas com
a trajetória e as necessidades do nosso
SUS. As diversas dimensões da saúde
têm sido abordadas: saúde pública, ci-
ências sociais, humanas e políticas apli-

“A antropologia é um campo dis-
ciplinar que tem tido expansão no en-
sino e na pesquisa não somente nas
ciências sociais, como também na
área da saúde. As investigações an-
tropológicas sobre a saúde e a doen-
ça têm contribuído para entender o
processo saúde-doença em suas vari-
egadas dimensões, sejam elas bioló-
gica, psíquica e, ainda, sociocultural.
Nesse sentido, a coleção Antropolo-
gia e Saúde, publicada pela Editora
Fiocruz, possibilita reflexões e proble-
matizações sobre questões concernen-
tes ao envelhecimento, às relações de
gênero, à sexualidade, à deficiência,
à alimentação, ao corpo e à morte,

entre outras temáticas interdisciplina-
res. O conjunto de livros que compõe
esta coleção tem servido como impor-
tante ferramenta para o ensino e a
pesquisa entre estudantes de enferma-
gem, farmácia, fisioterapia, saúde
coletiva e terapia ocupacional na Uni-
versidade de Brasília (UnB). A interlo-
cução entre a antropologia e a área
da saúde é, destarte, alcançada me-
diante discussões profícuas que aten-
tam para caminhos possíveis e desafios
na saúde brasileira”.

Érica Quinaglia Silva, professora da
UnB e pesquisadora do Instituto de Bio-
ética, Direitos Humanos e Gênero (Anis)

cadas à saúde, ciências biológicas e bi-
omédicas. Os autores mais destacados
têm publicado com a editora. Um siste-
ma de peer review tem sido adequada-
mente aplicado e, agora, o sistema de
livre acesso, que a meu ver deve ser
implementado, vai garantir as obras da
editora como ‘bem público nacional’, o
que de fato já são. Assim que, ao co-
memorarmos os 25 anos do SUS, te-
mos que comemorar também as
diversas instituições que participaram de
sua construção. E a Editora Fiocruz in-
discutivelmente é uma delas”.

Paulo Buss, ex-presidente da Fiocruz,
é coordenador do Centro de Relações
Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz)

“O trabalho de pesquisa desenvolvi-
do pela Fiocruz, focado no seu objetivo
de ‘promover a saúde e o desenvolvi-
mento social, gerar e difundir conheci-
mento científico e tecnológico, ser um
agente da cidadania’, reflete no catálo-
go da sua editora, que, no seu segmen-
to temático, é única entre as editoras
universitárias! Destaco desse catálogo
dois títulos que me ajudaram a enten-
der a trajetória da saúde pública no Bra-
sil, sua história, sua memória e como
ela se embasou. Como cidadã, me sin-
to privilegiada pelo acesso a informa-
ções fundamentais para entendermos as
dificuldades do atendimento à saúde da
nossa população. O livro Reforma Sani-
tária Brasileira: contribuição para a com-

preensão e crítica (2008) ‘abriria’ a mi-
nha leitura em busca desse conhecimen-
to da área, por seu viés histórico, mas
também reflexivo, e que nos conduz ao
debate. Escrito por Jairnilson Silva Paim,
professor titular da Universidade Fede-
ral da Bahia (Ufba), de quem muito nos
orgulhamos pela sua trajetória de pes-
quisador e pela contribuição que tem
dado à área da saúde coletiva. É tam-
bém da autoria de Paim O Que É o SUS
(2009), que, em linguagem acessível
para leigos, descreve o que é, o que
faz, o que deve fazer o SUS”.

Flávia Garcia Rosa, professora asso-
ciada da Ufba e diretora da editora da
mesma universidade
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“Penso que o livro Saúde e de-
mocracia: história e perspectivas do
SUS (2005), de Nísia Trindade Lima,
Silvia Gerschman, Flavio Coelho Ed-
ler e Julio Manuel Suárez (orgs.), é
uma das mais importantes referên-
cias sobre o tema”.

Marta Arretche, professora li-
vre-docente do Departamento de
Ciência Política da Universidade de
São Paulo (USP) e diretora do Cen-
tro de Estudos da Metrópole (CEM)

“Não foram poucos os títulos publi-
cados pela Editora Fiocruz que me insti-
garam a uma maior reflexão sobre a
saúde brasileira. Tive a oportunidade de
ler sobre os nossos notáveis, como em
Oswaldo Cruz: a construção de um mito
na ciência brasileira (1995), de Nara Brit-
to, e Carlos Chagas: um cientista do Bra-
sil (2009), de Simone Kropf e Aline de
Lacerda. Além de conhecer brasileiros
de grande visão científica, a leitura des-
sas obras possibilita identificar, em con-
sonância com o conceito do SUS, os
ideais humanistas, assim como a difícil
busca de soluções para os problemas
sociais e de saúde recorrentes em nos-
so Brasil. Neste processo reflexivo, in-
cluo também o título SUS: o desafio de
ser único (2012), de Carlos Ocké. O autor
deixa evidente a necessidade de re-
pensar as contradições presentes no
SUS, o distanciamento da proposta ini-
cial de universalidade e gratuidade da
saúde, e a questão da sustentabilida-
de política, social e financeira do sis-
tema. Este, muitas vezes, se apresenta
desestruturado por medidas equivoca-
das que, por exemplo, favorecem os
grandes planos de saúde, cujos interes-

ses empresariais nem sempre estão ali-
nhados aos objetivos e metas do siste-
ma de saúde pública. Destaco, ainda,
o título Biossegurança: uma abordagem
multidisciplinar (2010), de Pedro Teixei-
ra e Sílvio Valle (orgs.), porque a atua-
ção do profissional de saúde no SUS
também perpassa questões como os ris-
cos biológicos, físicos e químicos, entre
outros. Como médica e pesquisadora
de saúde pública, tenho consciência do
quanto ainda precisamos caminhar e de
quantas contradições e equívocos ain-
da devemos eliminar. Mas, ‘alimenta-
da’ pelo lema do ícone maior da nossa
casa, Oswaldo Cruz, “não esmorecer
para não desmerecer”, renovo a cren-
ça de que, apesar das dificuldades e da
complexidade nestes 25 anos do SUS,
o esforço na busca pelo seu fortaleci-
mento será recompensado. Neste ce-
nário, a Editora Fiocruz e todos os seus
leitores terão, por certo, ainda muito
mais o que comemorar”.

Elba Regina Sampaio de Lemos, pes-
quisadora titular do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), onde chefia o Labo-
ratório de Hantaviroses e Rickettsioses

“Políticas públicas no Brasil (2007),
organizado por Gilberto Hochman, Mar-
ta Arretche e por mim, favoreceu o
adensamento experimentado pela área
temática de políticas públicas na última
década, com efeitos sobre vários cam-
pos substantivos de políticas, inclusive
a saúde. Não tenho dúvida em afirmar
que contribuímos para capacitar o cam-
po de políticas públicas com aquela pu-
blicação. Foi com este mesmo objetivo
que organizei com Carlos Aurélio Pimen-
ta de Faria a coletânea A política públi-
ca como campo multidisciplinar (2013).
No caso deste livro, o fato de a área de
políticas ser multidisciplinar por excelên-
cia foi o ponto de partida para produzir-
mos um amplo mapeamento das
contribuições teóricas desenvolvidas
pelas várias disciplinas que se debruçam
sobre as políticas públicas.

Eduardo Marques, professor livre-do-
cente do Departamento de Ciência Po-
lítica da Universidade de São Paulo
(USP) e pesquisador do Centro de Es-
tudos da Metrópole (CEM)
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