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Introdução 

 

 Há dois sentidos para o enunciado conferência: o primeiro deles remete à 
conversação, diálogo, e o segundo, quantitativo, a conferir, contar. As conferências de 
Saúde, em geral, abarcam esses dois espectros de significados. São necessárias 
presenças que deveriam se traduzir em representatividade, legitimidade e paridade, e, o 
diálogo é elemento necessário à discussão das propostas. 

 Nesta 7ªCES, ocorrida entre os dias 19 a 21/10, havia essas duas coisas. 
Portanto, aparentemente, tudo estava em ordem. Entretanto, amiúde, somos impelidos a 
compreender as Conferências de Saúde não como um fato isolado, uma instituição de 
momento, mas sim, uma construção coletiva contínua.  

Instituída dentro de uma filosofia e linha de pensamento social orientada, grosso 
modo, por cinco fundamentos: SOLIDARIEDADE, IGUALDADE, 
INTEGRALIDADE, UNIVERSALIDADE E SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E 
DEVER DO ESTADO, que são a essência da construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) enquanto fenômeno Social. 

 Então, é pelo olhar destes fundamentos que pretendemos imprimir algumas 
impressões sobre a nossa participação, enquanto representantes do Observatório de 
Políticas da Universidade Federal do Ceará (OPP-UFC), na conferência Estadual de 
Saúde, evento preparatório para a Conferência Nacional de Saúde.  

Fundamento da Saúde como direito de todos e dever do Estado na 7ªCES 

 Apesar de funcionar como parte de um controle social, a Conferência de Saúde, 
dialeticamente é instituída por lei, portanto, parte de um procedimento Estatal e sua 
convocação, apoio logístico e financeiro vêm do Estado. Esse último, então, cumpriu 
seu dever ao realizar a Conferência.  

Entretanto, a primeira parte do enunciado é clara ao anunciar a saúde como 
direito de todos, o que na Conferência significa também, a participação direta ou 
indireta de todo o conjunto de cearenses.  

O Estado Cearense, formalmente realizou, etapas distritais e municipais antes da 
Estadual, diversamente, de fontes seguras, podemos afirmar que em alguns casos, 
agentes de saúde, portanto agentes de Estado. Eles foram retirados de suas ocupações 
usuais para participarem de conferências distritais, não pela sua liderança ou vontade de 
participar, mas pela razão da legitimação de algo que em última análise teve sua 
finalidade, no mínimo, desvirtuada. 

O tema da Conferência: “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das 
pessoas – direito do povo brasileiro”, tendo como eixo o “direito do povo” denota bem a 
dialética das posições Estado – Sociedade dentro da Conferência. Uma sociedade que 
discute na atualidade autonomia deve tomar todas as precauções ao discutir cuidado. A 



referência dessa dimensão é grande e, entre elas, o clientelismo e paternalismo, como 
faces negativas. 

Outro ponto a enfrentar é a necessidade de se reeditar a crença da saúde como 
direito. Se esse direito já estivesse consolidado na sociedade por políticas de saúde e de 
Estado, inclusivas e perenes, que promovessem a cultura da igualdade de usufruto e 
acesso do sistema, de modo a entendê-lo não como o Sistema que substituiu ao que 
assistia a indigência, mas a todos, essa afirmação não necessitaria ser reeditada e 
estaríamos discutindo outras proposições mais progressistas ao sistema. 

Dar qualidade a um termo ultrapassado social e academicamente, e, 
dialeticamente sintetizado sob o termo “Saúde Coletiva” é algo como promover um 
reviver da “saúde pública”, que tinha forte viés preventivo-campanhista, com o objetivo 
de cuidar bem das pessoas pelo Estado, provedor desse direito.  

 Iniciar a discussão nesses termos e nestes tempos sombrios em que vive o Estado 
Cearense e o Brasileiro é deveras perigoso para a saúde do SUS. Pois, mesmo para 
leigos, passa-se a ideia da saúde pública, nos termos do parágrafo anterior, como 
política de Estado em Saúde.  

Nessa, o Estado estaria obrigado a realizar campanhas de prevenção e, em 
relação à promoção e recuperação, estas poderiam ser subvencionadas, contratadas, 
terceirizadas, ficando o Estado como investidor-provedor de recursos. Nesse caso, o 
conceito de efetividade seria substituído pela eficiência, dando à assistência à saúde um 
caráter comercial-liberal maior, ao invés de social. 

Fundamento da Universalidade na 7ªCES 

 A universalidade para as conferências tem um significado que circunscreve o 
conceito de publicidade de Habermas se referindo a ‘universalidade dos interessados’. 
Que no caso do Ceará e seu sistema universal é o conjunto dos cearenses, sejam eles 
natos ou não. 

 Na mesa de abertura, o representante do Governo Federal, através do gabinete da 
presidência, expressou que em números as conferências, em nível de Brasil, iriam 
movimentar diretamente cerca 2 milhões de pessoas, isso equivaleria a mais ou menos 
1% da população brasileira.  

Na disputa eleitoral, no ambiente de pesquisas de intenção, esse número poderia 
até parecer representativo, pelos atos que decorrem de sua publicização. Entretanto, nas 
Conferências que não obtêm a mesma publicidade, julgamos temerário universalizar 
uma porcentagem tão pequena da população brasileira. 

Apesar dos esforços dos integrantes do Conselho Estadual de Saúde (CESAU), a 
publicidade da conferência cearense foi restrita, não atingindo o universo dos 
interessados, toda a sociedade cearense, sem distinção, não dando a estes, mesmos os 
esclarecidos e interessados pela participação, a oportunidade de contribuírem com o 
debate.  

O Estado, nesse caso, considerou equânimes as condições de acesso a 
informação sobre a 7ªCES, enquanto, na realidade, há desigualdade, mesmo com os 
avanços tecnológicos. 

O Estado cearense gastou milhares de reais, na compra de horários nobres de 
televisão, para informar a população sobre o cinturão das águas, obra grandiosa e 



necessária ao Ceará, mas, pouco, ou quase nada, se gastou do mesmo dinheiro público 
para informar a população cearense, universo dos interessados, sobre a 7ª Conferência 
de Saúde do Estado nos meios de comunicação de massa que atingem o conjunto dos 
indivíduos marginalizados da informação, mesmo sendo a Saúde uma das principais 
reivindicações da população que foi às ruas nas manifestações de 2013/2014.  

A universalidade, portanto, dentro da 7ª CES ficou prejudicada não conseguindo 
satisfazer plenamente seu fundamento. 

Fundamento da Integralidade na 7ªCES 

 A integralidade dentro de um Conferência pode ser lida como a “integralidade 
dos interesses”. Dentro de um coletivo tão amplo quanto a 7ªCES há uma grande 
diversidade de interesses que, se contemplados, podem virar políticas de Estado que 
dispensarão uma gama de recursos. 

 Havia uma grande diversidade de interesses, desde o interesse dos munícipes de 
Canindé pela instalação de um posto avançado da corporação dos bombeiros até os 
classistas e legítimos, da Enfermagem e da Assistência Social, a primeira pela 
aprovação em lei, e a segunda, apesar de ter lei aprovada, pela implantação efetiva da 
jornada de 30 horas para estas categorias. 

 Todos os interesses que obtiveram espaço na 7ªCES são necessários e legítimos, 
foram expressos por um conjunto de tecido social que se organizou e se mobilizou para 
se fazer presente.  

Entretanto, apesar da necessidade pela competição dos debates para a eleição das 
prioridades que constarão no relatório final enviado à 15ª CNS, a conferência, em 
essência, pressupõe debatedores com seus interesses e, se a universalidade dos 
debatedores não foi atingida, a integralidade dos interesses e da Conferência também 
ficou prejudicada. 

Fundamento da Igualdade na 7ªCES 

 A Conferência de Saúde, pela gama de interesses e recursos que movimenta é 
uma ambiente de intensa competição e debates acirrados. E, seria ingênuo pensar a 
defesa destes interesses de maneira equânime. O estado participa com o peso dos 
recursos, os profissionais com o peso do saber e, para dar equilíbrio, aos usuários foi 
dada a paridade, que em tese, daria equilíbrio em relação às outras forças. 

 Entretanto, nada impede que profissionais de saúde estejam no papel de gestores 
ou usuários e vice-versa, pois fora do sistema de castas esta mobilidade torna-se 
ampliada. Num sistema onde uns tem o poder material e outros o poder conceitual, 
mesmo a paridade não consegue corrigir tal distorção.  

 Portanto, conjectura-se, os interesses em Saúde, serão, no mínimo influenciados 
pelas categorias de profissionais e gestores. E, estando prejudicadas a Universalidade de 
interessados e a integralidades dos interesses, fica fácil supor que a paridade decantada 
como o corretor das distorções e provedor do equilíbrio não fará frente a desigualdade 
eminente que emerge da quebra destes fundamentos. Sendo a igualdade apenas 
quantitativa. 

 

 



Fundamento da Solidariedade na 7ªCES 

 Enfim, a Solidariedade. O SUS foi criado com a consciência de que mesmo que 
o indivíduo possa estar momentaneamente impossibilitado de contribuir diretamente 
com sua força de trabalho, não venha a estar desamparado em relação àquilo que lhe 
restituirá as forças e o vigor para a realização de suas atividades, sejam elas laborativas 
ou recreativas. 

 A solidariedade pressupõe renúncia do egoísmo intrínseco e doação dentro do 
processo de negociação das necessidades e interesses. Prejudicados os fundamentos 
anteriores, pressupõe-se uma solidariedade seletiva, voltada aos que conseguiram de 
algum modo espaço dentro da 7ª CES. Solidariedade entre os pares, “entre os mesmos”, 
“entre os de sempre”. 

 Não se julga aqui se as pessoas que participaram e acreditaram na vivência da 
7ªCES deixaram de ser solidárias. A solidariedade expressada por eles é legítima e de 
caráter individual e intrínseco. Ao contrário e contra qualquer crença de não implicação, 
o que se afirma é que o processo de materialização da Conferência não respeitou o 
fundamento da Solidariedade na sua construção. 

Considerações Finais 

 Destacamos positivamente a atitude do Sr. João Marques de Farias, Presidente 
do CESAU e coordenador da 7ªCES que deu início aos trabalhos da Conferência, 
formando a primeira mesa de debates, diante da constatação que o Secretário de Saúde, 
Sr. Henrique Jorge Javi de Sousa não chegaria a tempo de realizar a abertura.  

Essa atitude demonstrou profundo respeito com os outros integrantes da 
Conferência e valorização da sociedade civil à qual o Estado está destinado a servir. 

 Entretanto, protestamos veemente contra ato do próprio coordenador, que com a 
chegada do Secretário da SES, desfez uma mesa rica em debates, para dar lugar a uma 
formalidade até imprópria para aquele momento do evento.  

Pois passou a mensagem de que a sociedade esperaria e careceria do apoio do 
Estado e não o inverso. Mensagem subliminar indevida para um evento que deveria, 
pelo menos em tese, ser de autoria da sociedade civil. 

 A quebra dos fundamentos sustentáculos do SUS na materialização da 7ªCES 
nos preocupa por deveras. Fundamentos são tijolos, pedras e argamassa sob os quais são 
construídas edificações.  

Quando o fundamento não se alinha ao projeto que lhe deu causa, o resultado 
poderá ser uma construção totalmente diferente daquilo para a qual foi projetada, 
servindo a outros objetivos diferentes daqueles concebidos inicialmente. 

 Em tempos de política conturbada por interesses egoístas, as mensagens 
fundamentais do SUS de SOLIDARIEDADE, INTEGRALIDADE, 
UNIVERSALIDADE, IGUALDADE E SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E 
DEVER DO ESTADO devem prevalecer sobre as demais demandas, mesmo as 
racionalmente econômicas, sob pena de estarmos desconstruindo o SUS ao invés de 
construí-lo nos espaços próprios para tal: Conferências de Saúde.  

Esperamos que o nível Nacional da Conferência saiba corrigir seu rumo, 
respeitar e ajustar-se aos fundamentos do SUS. 
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