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A gestão em saúde e sua confecção de
imagem: arte política e produção de
realidades democráticas 1

David Capistrano Filho2

25 Anos da Revolução dos Cravos3

Resumo:  O relato aqui documentado registra as tematizações ou
problematizações tecidas sobre a proposta de gestão em saúde no Rio Grande do
Sul para o período de 1999 a 2002, apresentada durante o Seminário de Avaliação,
Integração e Participação na Elaboração e Execução da Política Estadual de Saúde,
realizado nos dias 24 e 25 de Abril de 1999. O autor, convidado a debater os eixos
propostos à gestão e as possibilidades de gerar uma adequada visibilidade ao proje-
to democrático-popular para a saúde, coloca o compromisso com os usuários das
ações e serviços de saúde do SUS e o direito integral à saúde como diretriz em todas
as decisões assistenciais, administrativas, educacionais e político-sanitárias. A to-

1 NOTA DO EDITOR: O presente texto corresponde à tematização/problematização apresen-
tada por Capistrano Filho acerca das propostas do governo estadual eleito para o mandato
1999-2002 por ocasião do Seminário de Avaliação, Integração e Participação na Elaboração e
Execução da Política Estadual de Saúde, realizado nos dias 24 e 25 de Abril de 1999. O autor
deixou-nos o manuscrito que subsidiou sua argüição e as anotações realizadas durante o
debate com a platéia do Seminário. O manuscrito e essas anotações fizeram parte do
instrunmento público de relatoria do Seminário.
2 Sanitarista, ex-Diretor do Distrito de Vila Prundente -São Paulo/SP, ex-Coordenador de saúde
em Jundiaí/SP, ex-secretário Municipal de Saúde das cidades de Bauru e Santos no Estado de
São Paulo, ex-Prefeito municipal de Santos/SP, precursor da Lei da Reforma Psiquiátrica Bra-
sileira, após a intervenção no Hospício Anchieta (Santos/SP) e a criação/idealização do proje-
to Núcleos de Atenção Psicossocial em saúde mental, desafiou a saúde pública brasileira ao
atendimento humanizado extra- hospitalar pelo Programa de Internação Domiciliar e desenca-
deou o Programa de Redução de Danos para usuários de drogas injetáveis em São Paulo
(retirou a cidade de Santos do primeiro lugar na prevalência de Aids no Brasil), implantou o
Projeto Qualis de Atenção Integral à Saúde e a Casa de Parto de Sapopemba, ambos em São
Paulo/SP, primeiro editor da re\rista Saúde em Debate do Centro Brasileiro de Estudos em
Saúde (Cebes), um dos diretores da Coleção Saúde e Debate da Editora Hucitec e consultor
em gestão e políticas de saúde nos vários âmbitos de coordenação do SUS.
3 NOTA DO EDITOR: A epígrafe utilizada por Capistrano Filho se refere à comemoração portu-
guesa da queda do regime salazarista. Portugal comemorou, no 25 de Abril de 1999, 25 anos
da Revolução dos Cravos, a revolução militar que derrubou o regime ditatorial salazarista. A
noite de 24 para 25 de Abril de 1974 desencadeou o processo revolucionário comemorado
pelos portugueses como um tributo à liberdade, à alegria e à democracia. O cravo viria simbo-
lizar a revolução quando, em resposta a oferenda de flores aos militares, um deles colocou o
cravo vermelho recebido no cano da sua espingarda. A data ficou registrada como o Dia da
Liberdade e o movimento das forças armadas como a Revolução dos Cravos, culminada em
uma nova Lei Magna para o país, a Constituição de 1976.
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nalidade discursiva utilizada pertence ao incentivo ao nascimento de um projeto de
governo com elevada expectativa de inovação e acolhimento dos desafios democrá-
ticos e humanistas.

Palavras-Chave:  Controle Social; Gestão em saúde; Política de saúde; Secre-
taria da Saúde do Rio Grande do Sul; Rio Grande do Sul.

O eixo essencial/central de uma ação governamental deve ser a Defesa
da Vida. Não como um eixo nos discursos e textos, mas no trabalho em saú-
de, com meios técnicos, domínio tecnológico, compromisso com os usuários
e ênfase humanista em todas as decisões assistenciais, administrativas, edu-
cacionais e político-sanitárias. A gestão e os conceitos relativos à saúde de-
vem estar pautados por uma ética, uma ciência, uma filosofia e uma arte da
defesa da vida.

Para tematizar/problematizar a gestão/atenção à saúde no âmbito esta-
dual do Rio Grande do Sul, procurarei localizar os sete pontos que considero
centrais para uma política de saúde de verdade e com qualidade4 :

1. defesa da vida como eixo essencial/central: este ponto sugere que a
defesa política por uma vida de melhor qualidade e de maior duração busque
aumentar a qualidade de vida e prolongá-la. Para isto, pode ser necessário
mudar desde as bases, as estruturas técnicas, científicas e tecnológicas com
que se trabalha em saúde. É uma luta ideológica de construção de valores
que se contrapõem aos do neoliberalismo; de construção da oposição à má-
xima do lucro (e sua eficácia) por valores próprios do humanismo. A luta ideo-
lógica na sociedade tenta colocar as necessidades da qualidade de vida como
um devaneio, enquanto propõe os valores do lucro e da eficácia como motiva-
ção e mobilização, provocando maior exclusão social;

2. defesa da vida como uma espécie de introdução ou uma espécie de
porta aberta à luta contra a aceitação da idéia de que saúde é mercadoria e a
população sua consumidora, pois isto acaba com a idéia de cidadania. A luta
contra a concepção privatista e liberal que se opera nos serviços de saúde e
no discurso profissional da saúde tem de ser feita como defesa da vida, numa
perspectiva humanista;

3. compreender a defesa da vida como campo de alianças políticas, re-
ligiosas, sociais e como fonte de legitimação dos Governos (Democráticos e
Populares): a saúde é campo privilegiado de consensos e alianças. A  saúde
pública possui um alto consenso na sociedade brasileira. Os temas da saúde
da criança e da saúde materna possuem alto consenso em nossa sociedade.
Criança, Mãe, Saúde e Educação são valores altamente legitimados. A Edu-

4 Saúde de Verdade e com Qualidade é a marca de governo proposta na campanha eleitoral
para a gestão em saúde no Estado do Rio Grande do Sul, no período de 1999 a 2002, configu-
rando o mote para o debate que apresento no presente documento.
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cação é mais ambígua, porque eivada de contradições (pode ser iluminista,
pode ser libertadora, pode ser o treinamento e habilitação para a competição
feroz, pode ser transcendental). Já  a Saúde é campo onde se pode encurra-
lar as posições do direito à saúde como defesa da criança e da mãe (direito à
vida humana) e a defesa da dignidade do idoso, direito a uma vida mais longa;

4. compreender a defesa da vida como o contato com a alteridade: me-
dir-se pelo outro, pôr-se na pele do outro; capacidade de indignação,
voluntarismo sadio do respeito humano. Pode-se dizer que a política deve ser
a ciência do necessário e a arte do possível. Uma  política de saúde precisa
do inconformismo e deve ser motor da busca de possibilidades. O
inconformismo é a ruptura dos limites do impossível. Um motor de busca é a
capacidade de cobrar, de entusiasmar, de construir o seu próprio carisma, de
saber transitar entre o utópico e o imediato, de transitar da globalidade às
tarefas pequenas do cotidiano, imbuído da tarefa grandiosa5;

5. conceber “arte” e “ciência” na mudança: como uma guerra política,
ideológica, cultural e de sopapos, a mudança é a arte de saber fazer a guerra.
A política não deixa de ser guerra, apenas é de outra natureza. Se queremos
a paz, temos de nos preparar para a guerra. Esses  são ensinamentos que
vêm tanto de Sun Tzu, como de Karl von Clausewitz6;

6. construção de uma nova cultura sanitária: é a dissipação das névoas
que encobrem os condicionantes da saúde e da doença. É a necessidade de
relacionar as condições de vida e trabalho com a saúde, inclusive formando
novos consensos para destruir a ideologia que mascara a relação trabalho-
doença. Precisamos construir figuras emblemáticas, experiências e
paradigmas da saúde, conceituando-a de forma concreta na sociedade. A
mídia funciona como uma glândula maligna que secreta conceitos e valores
negativos à vida,  e precisamos construir heróis novos, para serem copiados/
seguidos, influenciarem o pensamento e serem exemplares. Convém lem-
brar os ensinamentos de Berthold Brecht (Sobre a confecção de retratos) e
de Mao Tsé-Tung, sobre a necessidade de se criar referências concretas que
mostrem que é possível construir esta nova cultura sanitária. Se criamos ser-
viços/ações que podem ser referidos sempre como aqueles que defende-
mos, podemos dizer: não temos todos os serviços perfeitos, mas podemos
mostrar o nosso ideal;

5 Quando fizemos, em Santos, a intervenção no Hospício Anchieta, Antônio Lancetti dizia: “o
que precisamos fazer agora, além de seguirmos a luta antimanicomial, é prestar os cuidados
materno-infantis que os moradores desse manicômio precisam.” Basaglia dizia que precisa-
mos insuflar os participantes à luta e também prestar os cuidados maternais àqueles que
temos que cuidar, realizar a maternagem daquilo que queremos ver crescer/desenvolver-se.
6 Os ensinamentos lógicos e abrangentes d’Arte da Guerra de Sun Tzu, desde o século IV
antes de Cristo, colocam a política como uma estratégia da vida. A política é uma espécie de
guerra sem efusão de sangue; a guerra é mesmo uma parte das relações políticas, cujo fim é
forçar o adversário a executar a nossa vontade, mas a guerra absoluta, a guerra total, nos
termos de Clausewitz, é a guerra popular, onde o sujeito político é o povo. A  guerra passa,
nestes termos, a coincidir com a soberania do povo.
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7. intersetorialidade: trabalhar com as áreas da Educação, do Sanea-
mento e do Meio Ambiente, que ajudam a dar governabilidade e legitimidade
a um projeto popular para a área da saúde e para a qualidade de vida humana.

Há uma nova mídia no mundo que precisa ser utilizada de maneira deta-
lhada, é um trabalho político que combina a difusão da formação de uma
nova cultura sanitária com as experiências concretas. A maior artilharia para
a guerra está na difusão de informação, a guerra se ganha com a infantaria,
mas a artilharia é o seu impacto7.

As linhas estratégicas de trabalho do setor da saúde no Estado do Rio
Grande do Sul – Descentralização, Regionalização, Formação, Atenção Inte-
gral e Fortalecimento do Controle Social – constituem a base e as condições
necessárias para alcançar alguns objetivos de alta relevância, capazes de ter
impacto no quadro epidemiológico do estado e de contribuírem poderosa-
mente para a construção de consensos e legitimidade do governo eleito pelo
povo gaúcho em 1998.

As macrodiretrizes da Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS) para
alcançar seus objetivos são: a gestão democrática e participativa e o apoio
técnico e financeiro à descentralização, o ordenamento regionalizado da rede
de atenção, o impulso ao desenvolvimento da Atenção Integral à Saúde e o
desencadeamento de múltiplos processos de formação como meio e estraté-
gia de viabilização desses objetivos. Estas macrodiretrizes, associadas às
iniciativas de capacitação de gestores e de conselheiros de saúde e de coo-
peração técnica com os municípios, redefinem o papel do setor da saúde no
SUS (no país e no Rio Grande do Sul): municipalização com papel ativo do
gestor estadual.

Ser governo não significa a mesma coisa em diferentes conjunturas/
contextos. Na situação de crise em que vive o país e o Rio Grande do Sul,
cujas conseqüências são alto desemprego, destruição dos serviços sociais,
empobrecimento acentuado da classe média, exploração dos trabalhadores
e ampliação do número de excluídos, a missão de uma Secretaria da Saúde
é a defesa da vida da população, em primeiro lugar dos mais vulneráveis (os
trabalhadores da cidade e do campo, os excluídos em geral, as crianças e os
idosos, os jovens vitimados pelas drogas e pela violência, por exemplo).

Não entoar a defesa da vida como a ladainha da qualidade de vida que
neutraliza a participação política popular ou as lutas contra-hegemônicas por

7 Com o Qualis se pode aprender muito de artilharia: aprendemos como se forma e se informa
a opinião. Não é a TV, são as rádios, aprendemos a disputar os comunicadores através dos
formadores desses comunicadores (trazer até esses comunicadores o máximo de figurões em
saúde para que tenham seus relatos e gravações para levar ao ar no dia-a-dia, mostrar-se
sempre acessível e pronto para entrar no ar ou realizar uma gravação), juntar os intelectuais
de saúde e agentes de base, fazer jornais locais sobre saúde, aproveitar a experiência das
igrejas evangélicas, distribuir santinhos com frases de saúde etc., é o trabalho da Educação
Popular em Saúde.
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maior autonomia e maior poder de decisão, mas Ser governo, isto é, ajudar a
desenvolver e difundir uma nova cultura sanitária, cuja síntese é a legislação
do SUS e os novos desenhos organizacionais da assistência em implantação
no país. Ser governo é, também, ser oposição aos governos locais e federal
que sustentam e executam a política neoliberal, antinacional e antipopular.

O padrão de referência dos indicadores de saúde no Rio Grande do Sul
não deve ser o Brasil e, sim,  o de Cuba e dos países mais desenvolvidos do
mundo, particularmente o Canadá, a Inglaterra, o Japão e os países
escandinavos. O trabalho de uma Secretaria da Saúde, em todos os níveis,
deve ser concebido como técnico-político. A dimensão política, em nenhum
momento, pode passar para segundo plano ou ser esquecida.

Como a guerra, a política exige estratégia, tática, suprimentos, reservas,
tropa (infantaria e artilharia), alianças e, sobretudo, audácia. O método da
construção de situações exemplares e de heróis do novo sistema de saúde é
o mais adequado, tanto para disseminar o novo no conjunto dos serviços,
como para difundir elementos da nova cultura sanitária em construção.

A intersetorialidade deve ser tenazmente buscada. Decorre da própria
natureza da saúde, resultante de condições de vida e de trabalho onde influ-
em a existência ou não de políticas sociais, a estrutura e a conjuntura econô-
mica nacional, estadual e, também, local e microrregional.

No Estado do Rio Grande do Sul, onde 80% dos municípios são peque-
nos, a saúde pode e deve liderar a discussão de Planos Integrados de Desen-
volvimento Rural, por exemplo. As políticas de saúde mental e de saúde do
idoso também só podem se desenvolver com o recurso à cooperação de ou-
tros órgãos governamentais e de iniciativas da sociedade civil.

Não haverá êxito possível no trabalho de uma Secretaria da Saúde sem
escolher prioridades e aferrar-se a elas. Onde tudo é prioridade não há possi-
bilidade, nem resultado visível do trabalho. Saúde é uma área potencialmente
geradora de prestígio, legitimadora do governo democrático-popular, poden-
do, também, ser o contrário. Isso exige uma meticulosa, engenhosa e audaz
iniciativa na área da comunicação.

Nesse sentido, proponho, com base em tudo que ouvi nas propostas/
teses, apresentações e debates neste Seminário de Avaliação, Integração e
Participação na Elaboração e Execução da Política Estadual de Saúde, sete
eixos de ação para o setor da saúde e os meios de sua viabilização:

1. reduzir a mortalidade infantil, especialmente nos municípios onde ela
ainda é superior a 20/1.000 nascidos vivos. Considerar que a mortalidade
infantil, no Rio Grande do Sul, está concentrada no componente neonatal
precoce e neonatal em geral;

2. melhorar os cuidados pré-natais, a assistência ao parto e ao
puerpério, perseguindo os objetivos de promover o parto normal e
humanizado e o aleitamento materno;

3. melhorar a assistência ao idoso, levando em conta a importância des-
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se segmento na estrutura demográfica do estado, sua contribuição para a
morbi-mortalidade e a utilização dos leitos hospitalares hoje existentes;

4. reorganizar a assistência hospitalar, construindo uma rede
hierarquizada (complementarizada) de estabelecimentos, em conjunto com
os municípios e com os hospitais públicos e filantrópicos;

5. dar prioridade, em termos de vigilância à saúde, à luta contra o uso
inadequado de defensivos agrícolas (agrotóxicos) e anabolizantes para ani-
mais, protegendo a parcela dos trabalhadores envolvida na agricultura fami-
liar e a saúde dos consumidores, além de viabilizar a exportação de produtos
agropecuários para os países onde a legislação é rigorosa e observada;

6. apoiar os municípios para o desempenho de suas funções no SUS,
especialmente nos itens capacitação de secretários, gerentes de unidades e
demais profissionais, mediante cooperação técnica;

7. contribuir poderosamente para a construção e difusão de uma nova
cultura sanitária, centrada na compreensão do vínculo entre as condições de
vida e trabalho e os padrões de saúde, na prioridade à prevenção, na promo-
ção do autocuidado (desenvolvendo a autonomia das pessoas) e no combate
às concepções hospitalocêntricas e medicalizantes, bem como contra às
idéias de saúde como mercadoria e de cidadãos como meros consumidores.

As principais iniciativas para executar esse conjunto de objetivos (que
devem ser quantificados, ou seja, transformados em metas) são as seguintes:

1. qualificar e expandir a proposta dos Programas Agentes Comunitári-
os de Saúde e Saúde da Família como instrumentos adequados para promo-
ver a elevação da cobertura e a melhora qualitativa do pré-natal, a assistência
ao puerpério, o aleitamento materno, 100% de cobertura vacinal e o controle
da diarréia/desidratação e das infecções respiratórias agudas, na infância;

2. implantar Casas de Parto, operadas por enfermeiros obstetras capa-
citados, com os propósitos de incentivar o parto normal, humanizar o parto,
reduzir a mortalidade materna e perinatal e descongestionar os hospitais de
maior porte que, organizadamente, ficariam responsáveis pelos partos cirúr-
gicos e por fórceps, que não deveriam ultrapassar 15-20% do total;

3. construir, em conjunto com a Secretaria do Trabalho, da Cidadania e
da Assistência Social e com os municípios, Centros de Convivência utilizá-
veis por idosos, para combater a solidão, prevenir o sofrimento mental, pro-
mover caminhadas e outros exercícios, bailes e excursões, bem como a ade-
são a tratamentos permanentes, como os referentes à hipertensão arterial e
ao diabetes (mediante grupalização, troca de receitas etc.) e às doenças res-
piratórias, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica e por outros
cidadãos onde a convivência é instrumento de defesa da vida (crianças, ado-
lescentes, jovens);

4. definir as funções dos pequenos hospitais municipais e filantrópicos
espalhados pelo estado, cerca de 400 no Rio Grande do Sul, podendo neles
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serem sediadas Casas de Parto, leitos para internações de enfermidades
mais simples e de curta duração e cirurgias que até poderiam ser feitas
ambulatorialmente. Além da definição de funções, a Secretaria da Saúde po-
deria ajudar na capacitação de gestores e na elaboração de protocolos clíni-
cos;

5. a luta contra o uso inadequado de anabolizantes e agrotóxicos deve
assumir as feições de uma verdadeira campanha, envolvendo os municípios,
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (com seus acampamen-
tos e assentamentos), a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a Se-
cretaria da Agricultura, as Universidades e os órgãos do Ministério da Saúde
e do Ministério da Previdência;

6. a ajuda, em termos de capacitação e cooperação técnica aos municí-
pios, deve ser uma função primordial da Escola de Saúde Pública, por meio
de cursos de curta duração realizados em Porto Alegre ou nas sedes das
coordenadorias regionais de saúde (CRS). Dadas as prioridades, a coopera-
ção técnica deve se voltar para programas como o de acompanhamento de
recém-nascidos de risco. A Escola de Saúde Pública deve ser menos acadê-
mica e mais amplamente envolvida com o máximo de prioridades da SES ou
SUS/RS;

7. a construção e difusão de uma nova cultura sanitária não se confun-
de, nem se reduz à propaganda. Ela requer a base sólida do trabalho concre-
to, ao fim e ao cabo, percebido pela população como prestação de serviços,
inclusive os imateriais, exigindo a cooperação com os municípios, conquis-
tando dirigentes, técnicos e conselheiros municipais e estaduais de saúde.

A difusão da nova cultura é uma arte: Brecht sintetizou essa arte especí-
fica (a de propagar a verdade) em célebre texto intitulado Cinco maneiras de
dizer a verdade.  Mao apontou um caminho fecundo, especialmente para nós
que trabalhamos em regime de economia de guerra.

Para usar o método de Mao, que exortava os chineses a fazer como os
que melhor faziam, precisamos montar vitrines. Aí vão algumas sugestões de
vitrines:

a) uma Casa de Parto em cidade da região metropolitana que não tenha
suficientes leitos obstétricos, após capacitação de um grupo pioneiro de en-
fermeiros obstetras;

b) um Centro de Convivência para crianças, adolescentes, jovens e ido-
sos;

c) a escolha de um município que será declarado livre de agrotóxicos e
anabolizantes;

d) a escolha de um hospital pequeno (máximo de 50 leitos) que será
redirecionado nos moldes da reorganização proposta, inclusive com a defini-
ção de sua referência de maior complexidade de recursos instrumentais;

e) a produção de um cartaz e um guia de utilização dos serviços públi-
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cos de saúde, centrado na difusão do direito à saúde, incluindo os principais
textos legais (em linguagem clara e resumida). Esse guia pode ser oferecido
aos municípios e entidades sindicais e de movimento popular, que poderão
acrescentar seu logotipo na capa e contribuir para alcançar grande tiragem.

Guerra pelo direito à saúde. Valores humanistas e cooperação técnica e
financeira que evidenciem a saúde como uma nova cultura da solidariedade,
não autoritária. Defesa da vida com meios técnicos, domínio tecnológico e
compromisso com os usuários que evidenciem o efetivo cuidado à saúde
com a luta pela autonomia das pessoas. A gestão do setor da saúde deve ser
um tributo à defesa da vida no próprio trabalho em saúde: democratização do
direito à saúde, descentralização com papel ativo do gestor estadual e fortale-
cimento do conhecimento pela população.

La gestión en salud y su confección de imagen: arte política y producción
de realidades democráticas

Resumen:  El relato aqui documentado registra las tematizaciones o
problematizaciones tejidas sobre la propuesta de gestión en salud en el Rio Grande
do Sul para el período de 1999 a 2002, presentada durante el  Seminario de
Evaluación, Integración y Participación en la Elaboración y Ejecución de la Política
Estadual de Salud, realizado en los días 24 e 25 de Abril de 1999. El  autor, invitado
a debatir los ejes propuestos a la gestión y las posibilidades de generar una
adecuada visibilidad al proyecto democrático popular para la salud, coloca el
compromiso con los usuarios de las acciones y servicios de salud del SUS y el
derecho integral a la salud como directriz en todas las decisiones asistenciales, ad-
ministrativas, educacionales y político sanitárias. La  tonalidad discursiva utilizada
pertenece al incentivo al nacimiento de un proyecto de gobierno con elevada expec-
tativa de inovación y acogimiento de los desafíos democráticos y humanistas.

Palabras Clave:  Control Social; Gestión en salud; Política de salud; Secretaria
da Saúde do Rio Grande do Sul; Rio Grande do Sul.

The administration in health and its image-making: political art and
production of democratic realities

Abstract:  The report here documented registers the themes or problems which
came up during the administrative proposal of health in Rio Grande do Sul for the
period of 1999 to 2002, presented during the Seminar of Evaluation, Integration and
Participation in the Elaboration and Execution of the State Politics of Health, held in
April 24 and 25, 1999. The author, invited to debate the axes proposed to the
administration and the possibilities of generating an appropriate visibility to the
democratic-popular project for health, places the commitment with the users of the
actions and services of health from SUS and the integral right to health as guideline
in all of the assistance, administrative, educational and political-sanitary decisions.
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The discursive tone used belongs to the incentive to the creation of a governmental
project with high expectation of innovation and reception of the democratic and
humanists challenges.

Key-words:  Social control; Administration in health; Politics of health; Secreta-
ria da Saúde do Rio Grande do Sul; Rio Grande do Sul.




