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depois das prisões, das torturas, dos
“desaparecimentos” –, se reaglutinara
dos escombros e vinha estabelecendo
um diálogo frutífero com a sociedade
civil e com os seus representantes, de-
batendo propostas para um novo e li-
vre Brasil.

Dentro desse quadro social e polí-
tico, um lugar de destaque era ocupa-
do pelos militantes da saúde pública –
com o sanitarista Sergio Arouca no
centro do movimento. A força de seus
argumentos, de suas utopias e de sua
vocação de pensador (e realizador) le-
varam o então presidente da Fiocruz a
ser indicado, em 1985, presidente da
8ª Conferência Nacional de Saúde

E

FIO DA HISTÓRIA

ste ano completam-se 20
anos da realização da 8ª
Conferência Nacional de
Saúde, um evento que
mobilizou e ajudou a mu-

dar o Brasil naquele momento em que
o país se redemocratizava.  Mais do
que isso: a Oitava virou um marco do
movimento sanitário brasileiro e de
mudanças na área de saúde pública
do país, como o fim do comércio de
sangue e hemoderivados, processo fun-
damental para impedir que a Aids e
outras doenças transmissíveis pelo san-
gue se tornassem um problema ainda
mais grave. A Oitava também lançou
as bases para a universalização do aces-

Quase 100 grupos de trabalho reunidos para discutir a saúde pública: delegados de todos os segmentos da sociedade participaram da 8ª

so à saúde; ou seja, todos os brasilei-
ros, com carteira de trabalho assinada,
teriam direito à assistência médica.

A primeira metade da década de
80 viu surgir um Brasil diferente, com
uma população que ia às ruas reivindi-
car seus direitos e ocupar o espaço que
lhe era negado. A ditadura, desmora-
lizada, já não tinha como frear o movi-
mento pela redemocratização que var-
ria o país e mobilizava milhões de
brasileiros onde quer que houvesse al-
guém disposto a contribuir com a der-
rota do regime opressor. Os políticos
de oposição ganhavam voz e mais ca-
deiras no Congresso Nacional. A inte-
lectualidade – ou o que sobrou dela
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conferências estaduais, preparatórias
da Nacional. Ele esteve em todas elas,
participando ativamente das discussões
– sem abdicar de suas funções como
presidente da Fiocruz. Foram essas con-
ferências, juntamente com as munici-
pais, que disseminaram pelo país o
debate sobre a reforma sanitária e a
importância de se ter uma CNS popu-

lar. Um conceito que os pensadores da
saúde já discutiam há alguns anos, em
instituições como o Centro Brasileiro de
Estudos da Saúde (Cebes) e a Associa-
ção Brasileira de Pós-graduação em
Saúde Coletiva (Abrasco). No entan-
to, a primeira convocação pública da
Oitava deu-se em um meio até então
mal visto por grande parte da intelec-
tualidade nacional. Quem inicialmen-
te chamou a atenção dos brasileiros

(CNS) pelo ministro Carlos Sant’Anna.
Arouca faria uma revolução e criaria
um marco histórico.

Conhecida pelos militantes da re-
forma sanitária pela alcunha de “oita-
va”, a Conferência reuniu em Brasília
mais de quatro mil delegados de todas
as regiões e classes sociais, divididos
em 98 grupos de trabalho, em jorna-
das que avançavam
pela madrugada e che-
gavam a se prolongar
por até 14 horas. O so-
nho de Arouca se torna-
ra realidade: a CNS con-
seguia pela primeira vez
em quase 45 anos de
história ser verdadeira-
mente popular. Sim, por-
que da primeira (em
1941) à sétima (em
1980), os debates se res-
tringiam às ações gover-
namentais, com a parti-
cipação exclusiva de
deputados, senadores e
autoridades do setor. A
intenção de Arouca era
a de abrir mesmo, e as-
sim ouvir as incontáveis
experiências na área
que existiam Brasil afo-
ra. Reunir brasileiros
para saber e discutir como vivem, quais
as suas condições de saúde, que
melhorias almejam. Deixar de contar
a saúde pelos números e passar a en-
xergar cidadãos.

Nasce o SUS - Presidente da Fio-
cruz – cargo que assumiu em 1985 –,
Arouca já mostrara as suas credenciais
dando à Fundação um sopro de reno-
vação, pondo-a novamente em movi-
mento (acelerado, diga-se). Liderando
a instituição, militante histórico da saú-
de pública, seu nome apresentara-se
quase que naturalmente como de con-
senso para presidir a 8ª CNS. O fato de
ser comunista de carteirinha também
não o atrapalhou, mostrando que o
Brasil, finalmente, vivia dias mais tole-
rantes. Ao assumir e decidir que a Con-
ferência deveria refletir o momento
efervescente pelo qual o país passava,
Arouca roda o país acompanhando as

para a CNS foi o padre Albano, o sa-
cerdote progressista vivido pelo ator
Cláudio Cavalcanti na novela Roque
Santeiro, de Dias Gomes, exibida pela
Rede Globo. A ficção abordava o real
e dava uma força fundamental para o
sucesso que viria a ser a CNS.

Os debates da CNS foram abertos
numa segunda-feira, 17 de março de
1986, pelo presidente José Sarney.
Arouca disse que aquele era “o even-
to mais significativo em termos de de-
bate da política de saúde já aconteci-
do na história do país”. Um dos
grandes momentos da Oitava foi o con-
senso obtido em torno da criação do
Sistema Único Descentralizado de Saú-
de (Suds), que depois se transformaria
no SUS. A interdependência entre po-
lítica social e econômica e a conceitu-
ação dos serviços de saúde como pú-
blicos e fundamentais para a população
foram outras importantes definições
feitas pela CNS. Mas o legado mais
precioso da Conferência foi a consoli-

dação da idéia da Reforma Sanitária –
que voltaria à agenda, com força, du-
rante a Constituinte (1987-88). Naque-
la ocasião, a da feitura de uma nova
Carta Magna que simbolizaria o
redemocratizado Brasil, Arouca, dan-
do provas mais uma vez do seu poder
de síntese, fez a defesa popular – tida
como brilhante por quem assistiu – dos
textos da Oitava, que subsidiaram a
discussão sobre o setor da saúde.

Cartaz em
defesa da
qualidade
do sangue:
emblema do
movimento
social (arte
de Ziraldo)


