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‘A saúde precisa voltar ao centro da
agenda de discussões da sociedade’
Pesquisador comenta o legado de Sergio Arouca e da 8ª Conferência Nacional de Saúde

ENTREVISTA
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A Constituição de 1988 garan-
tiu a base jurídica para estabelecer
o SUS. Foi uma resposta à 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde (17 a 21
de março de 1986), presidida por
Sergio Arouca. Qual foi a importân-
cia daquela conferência para a Re-
forma Sanitária?

As Conferências Nacionais de Saú-
de foram uma criação do Estado Novo
de Getúlio Vargas, portanto não foram
concebidas com base em valores de-
mocráticos. Eram, originalmente, espa-
ços de discussões entre técnicos,
gestores e autoridades. A 8ª CNS, pela
primeira vez na história, subvertia essa
já tradicional orientação. Sua principal
marca, em um contexto de retomada
da democracia, sem dúvida, foi a am-
pla participação social, com todas as
vantagens e dificuldades que daí decor-
rem. Abrigar tantos interesses, expecta-
tivas e orientações políticas e ideológicas
sob um mesmo teto, certamente, não
foi um empreendimento fácil e despro-
vido de conflitos. De todo modo, sua for-
ça reside justamente nesse ponto.

Da 8ª CNS, com todas as contra-
dições que o tempo revelaria mais cla-
ramente, saíram orientações que
apontavam para muito além da exis-

tência de um sistema de saúde reno-
vado, mas, sobretudo para um novo
pacto entre Estado, sociedade e mer-
cado. É bem verdade que essas ori-
entações, infelizmente, não foram
capazes de pautar integralmente a or-
ganização do nascente sistema de
saúde, quiçá um novo pacto de soli-
dariedade. De todo modo, essas mes-
mas orientações não deixaram de
operar, pelo menos por algum tem-
po, como metas e ideias-força para
diversos atores da reforma sanitária.
As manifestações recentes nas ruas,
em sua polifonia, não deixaram de
apontar, pelo menos em parte, para
a contemporaneidade e importância
desses valores.

É possível apontar diferenças da
Reforma Sanitária pensada nas
décadas de 1970 e 1980 em relação
ao que temos hoje em termos de
discussão sobre o tema?

Apontarei uma única diferença, que
me parece absolutamente fundamen-
tal. A discussão sobre saúde dos anos
70 e 80 se confundia com a retomada
da democracia e a construção de uma
sociedade renovada, sob novas bases e
orientações. Nesse ponto, quero dizer
que a Reforma Sanitária que deu ori-

gem ao SUS transcendia em muito a
arena setorial dos assuntos da saúde.
Saúde, como se dizia na época, era o
passaporte para a democracia, a justi-
ça social e o desenvolvimento social.

Parece-me que hoje, grosso modo,
a discussão da saúde encontra-se cer-
ceada pelas questões técnicas e de
gestão impostas pela arena setorial.
Discutir sobre saúde parece não rever-
berar, como antes, nas discussões so-
bre cidadania e direitos sociais. Se isso
é verdade, as razões dessa mudança
são certamente múltiplas e complexas.
Registre-se a crescente burocratização
das instituições e despolitização dos
atores da saúde; registre-se, ainda, a
relação crescente que se estabelece
entre cidadania e consumo, no lugar
dos direitos sociais.

Nesses 25 anos do SUS houve
muitos avanços, mas também res-
ta muito a ser feito. Para continuar
avançando (na distribuição de in-
fraestrutura de serviços, de cober-
tura, de acesso e outros), é preciso
retomar a capacidade de proposi-
ção que marcou a 8ª Conferência,
considerada a primeira com ampla
participação popular? Falta discu-
tir mais as reformas na saúde?

C
Haendel Gomes

onvocada em momento
de ditadura no Brasil, a 1ª
Conferência Nacional de
Saúde (CNS) foi realiza-
da em 1941 durante o

Estado Novo de Getúlio Vargas. Ironi-
camente, também em período autori-
tário, o país promoveria aquela que
ainda hoje é considerada a mais mar-
cante das Conferências de Saúde. A
8ª CNS foi realizada em 1986, dois anos
antes da promulgação da Constituição
Federal que asseguraria as bases legais
do Sistema Único de Saúde (SUS)
como um direito do cidadão e dever
do Estado. Nesta entrevista, Carlos
Henrique Assunção Paiva, pesquisador
do Observatório História e Saúde da
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz),
comenta a importância da 8ª Confe-

Graduado em história pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, em
que também obteve seu doutorado em
saúde coletiva, Paiva é professor do
mestrado em saúde global e diplomacia
da saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp/Fiocruz), do mestrado em
saúde da família da Universidade Está-
cio de Sá (Unesa) e coordenador-execu-
tivo da Biblioteca Virtual em Saúde
História e Patrimônio Cultural da Saúde,
tem trabalhos publicados sobre a histó-
ria da saúde pública, saúde internacio-
nal e diplomacia em saúde e sobre a
formação de recursos humanos em saú-
de no Brasil. Em sua avaliação, o SUS
deve ser assegurado por “decisões polí-
ticas e pelo apoio social”. E conclui: “go-
vernantes pressionados, como sabemos,
sobretudo em regimes democráticos, sen-
tem-se mais ‘estimulados’ a atender às
demandas sociais organizadas”.

rência, o legado do encontro presidido
por Sergio Arouca, os benefícios e de-
safios de um sistema universal de saú-
de e a participação popular no processo
de consolidação do SUS.
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Carlos Henrique Assunção Paiva, pesquisador
da COC/Fiocruz (foto: arquivo pessoal)

RM28 - SAIDA CMYK.pmd 26/11/2013, 15:5225



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   N O V E M B R O  D E  2 0 1 326

Não é uma pergunta fácil. A Refor-
ma Sanitária que deu origem ao SUS
se contextualiza na crise do regime au-
toritário e nas esperanças sinalizadas
pela abertura política. Nesse contexto,
tínhamos um visível déficit a enfrentar:
democracia, e todos os males que en-
tendíamos que eram decorrentes de sua
ausência (má distribuição de renda,
desigualdade social, crescimento urba-
no descontrolado, favelização etc). A
potência daquele movimento, em boa
medida, pode ser entendida sob os
marcos dessa ideia-força, em termos
sociológicos, que foi capaz de agregar
atores os mais diversos em torno da
bandeira da saúde. Aliás, a bandeira da
saúde, como dito acima, transcendia
visivelmente às discussões setoriais.
Como reproduzir hoje as condições con-
textuais que deram carne e sangue
àquele movimento? Certamente isso não
será possível. Vivemos um outro tempo,
certamente não é o caso de, sob uma
perspectiva saudosista, recuperar as cha-
ves do passado. Novas chaves e ideias-
força precisam ser engendradas. Seu
engendramento, obviamente, não é
uma tarefa de gabinete, mas pode en-
volver o estabelecimento de uma sinto-
nia perdida entre a academia e as ruas,
ou seja, os movimentos sociais instituci-
onalizados e não institucionalizados.
Dito claramente: a saúde precisa voltar
ao centro da agenda, não como uma
problemática setorial, mas sim como um
problema da vida pública.

As conferências de 1996 e 2007
abordaram a qualidade de vida. Por
que o tema ganhou mais destaque,
sendo inclusive cobrado em recen-
tes manifestações?

 A renovação pela qual passaram e
ainda passam as ideias e práticas no ter-
ritório da saúde pública, inclusive em
âmbito internacional, entre outras coisas,
tem apontado para a importância do
bem viver e da qualidade de vida. Qua-
lidade de vida, nesse contexto, confun-
de-se com a ampliação do próprio
conceito de saúde, cada vez menos en-
tendido como uma simples questão de
acesso a medicamentos e equipamen-
tos, instituições e especialistas. Não se
quer dizer, evidentemente que esses não
sejam importantes, mas que sozinhos,

sem a melhoria das condições gerais de
vida, os determinantes que produzem o
adoecimento continuarão repercutindo fir-
memente. Nesse sentido, em termos mui-
tíssimo gerais, assim se contextualizam
as discussões das conferências citadas e
muitas outras iniciativas do campo da
saúde pública e coletiva.

Em sua avaliação, por que ain-
da há uma preocupação nas discus-
sões em assegurar o SUS como
uma política de saúde oficial de
Estado, depois de todas as lutas
que o transformaram em exemplo
para outros países?

De imediato posso dizer que o su-
posto prestígio internacional do siste-
ma de saúde brasileiro não é suficiente
para garantir legitimidade interna. O
que confere legitimidade interna, em
última instância, é a sociedade civil
que, apoiando e pressionando os go-
vernos, em suas diferentes instâncias,
produzirá constrangimento aos seus go-
vernantes. Governantes pressionados,
como sabemos, sobretudo em regimes
democráticos, sentem-se mais “estimu-
lados” a atender às demandas sociais
organizadas. É lógico que há um pa-
pel ou uma dimensão internacional
nessa relação que jamais pode ser des-
prezada. Seja como for, parece-me que
as razões que assegurariam o SUS pas-
sam essencialmente por decisões polí-
ticas e pelo apoio social que se espera
que um projeto com essas característi-
cas tenha em âmbito doméstico.

A sua pergunta chama a atenção
ainda para a dimensão “oficial”, de
política de Estado, do SUS. Sobre esse
ponto queria chamar a atenção para o
seguinte problema: o fato de a saúde
ser definida e garantida como um direi-
to de cidadania e uma obrigação do Es-
tado não é pouco. Significa que em um
dado momento de nossa história reco-
nhecemos que a manutenção da saú-
de da população e o atendimento às
suas necessidades de saúde deveriam
ser tratadas como um bem coletivo, cuja
manutenção dependeria de todos, mas
que deveria ser garantida por intermé-
dio de políticas públicas estatais.

No entanto, garantir a saúde como
um direito não é a mesma coisa do
que garantir as condições para sua

operacionalização. A operacionaliza-
ção daquilo que foi definido em nível
constitucional, na trajetória do sistema
de saúde brasileiro, tem se dado por
intermédio de normas e diretrizes defi-
nidas pelo governo central. O que te-
mos definido em nível constitucional é
maravilhoso e é também fundamen-
tal, mas precisamos reconhecer que o
que regulamentou - e ainda regulamen-
ta - o que foi definido na Carta Magna
não é suficiente. Ou, pelo menos, não
tem se revelado capaz de dar concre-
tude ao direito à saúde. Não é um de-
safio, como dissemos em questão
acima, unicamente técnico, mas uma
tarefa essencialmente política.

 Quais os desafios que o SUS
tem pela frente?

Há várias camadas de desafios pela
frente. Desde desafios que envolvem as
dificuldades crônicas de um sistema de
saúde de corte universal, sobretudo em
um contexto de mudanças demográfi-
cas e epidemiológicas importantes.
Como financiar um sistema de saúde
com populações jovens em queda ao
mesmo tempo em que se registra en-
velhecimento populacional? Como lidar
com um sistema de saúde cuja lógica é
de custos operacionais crescentes dita-
dos por uma incorporação tecnológica
desmedida? Esses seriam alguns dos
desafios, por assim dizer, “técnicos”. O
desafio que me parece mais urgente
envolve a manutenção de um sistema
de saúde que parece sofrer corrente-
mente de legitimidade entre boa parte
de sua população. Em contextos histó-
ricos precisos, como a Escandinávia no
pós-guerra, foi possível a construção de
uma aliança de classes que viabilizou a
montagem de um amplo e bem suce-
dido Estado de bem-estar social. É pos-
sível dizer que temos em nosso horizonte
um pacto social que gere legitimidade
e apoio a um empreendimento como o
SUS? Objetivamente, as classes médi-
as e trabalhadores sindicalizados fazem
a opção por financiar um sistema públi-
co universal ou preferem o sistema pri-
vado liberal? É possível imaginar que o
Estado tome a direção de um sistema
de saúde universal sem que isso se re-
vele integral e majoritariamente como
desejo da sociedade?
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