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Pioneiro defende velha e atual
bandeira da Medicina Preventiva
Médico que foi o primeiro diretor do Centro de Ciências da Saúde da UEL, nos anos 70,
esteve na instituição e relembrou a história da implantação do Centro e do Sistema Único de Saúde
PEDRO LIVORATTI

P

ioneiro nos estudos da Medicina Preventiva, primeiro diretor do Centro
de Ciências da Saúde (CCS) da UEL, o
doutor Nelson Rodrigues dos Santos, é
velho conhecido dos estudiosos da área,
nome fundamental quando se discute o
tema Reforma Sanitária. Aos 81 anos, o
médico pioneiro mantém os mesmos
princípios defendidos desde a década de
70, quando deixou São Paulo para
estruturar o Departamento de Saúde
Coletiva do curso de Medicina da UEL.
Na bagagem, o jovem médico trazia
também o ideal de desenvolver um atendimento integral ao paciente, com foco
na prevenção de doenças. Nelson esteve
em Londrina no último dia 26 de maio
para a inauguração do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CEPPOS), Darli
Antonio Soares, que vai atender aos seis
programas de pós-graduação do CCS.
Foi colocando as ideias defendidas
pelo professor Nelson que a equipe do
CCS da UEL desenvolveu o projeto
pioneiro de descentralização da saúde, a
partir da estruturação de uma rede de
atenção básica para a Prefeitura de Londrina. A ação foi possível a partir de
convênio entre a Universidade e o município. Surgia assim, em 1970, as primeiras três Unidades de Saúde, sendo duas
na área urbana (Vila Fraternidade e Jardim do Sol) e outra no Distrito de
Paiquerê. Esta ação deu origem à rede de
mais de 20 unidades que a cidade mantém hoje.
Nelson lembra que a estruturação
das unidades nos bairros tinha respaldo
nos estudos de Saúde Coletiva, que indicavam a possibilidade de resolução de
90% dos problemas da população. “O
posto de saúde representa a atenção primária, acolhe o paciente que chega com
o problema ainda no início, além de
prevenir a doença”, define ele.
Na época, o recém-criado Departamento de Saúde Coletiva do CCS, além
de intervir para melhorar a saúde pública municipal, também registrava grande
produção acadêmica, lembra o médico.
Ele cita alguns integrantes da equipe
como o próprio professor Darli Antonio
Soares, a professora Ana Ito, Ana Cândida (farmacêutica) e Kiko Shibayama
(enfermeira).

O que justificava a descentralização
do sistema era a economia brasileira de
1970. O país amargava os efeitos da
forte explosão demográfica, conseqüência do êxodo rural, que inchou as
cidades médias do país. Em alguns casos, municípios chegaram a dobrar de
população. “As periferias sofriam constantes tensões sociais, era preciso dar
uma resposta rápida às necessidades básicas”, lembra o médico.
Ele cita que Londrina foi uma das
primeiras cidades brasileiras a adotar a
chamada descentralização da saúde, juntamente com Montes Claros (MG), Porto Alegre (RS), Niterói (RJ), João Pessoa (PA) e Campinas (SP). De acordo
com o professor Nelson, uma inovação local foi a utilização de
estudantes do 4º ano de
Medicina da UEL no
atendimento da rede
municipal. Os procedimentos contavam com
supervisão dos professores do curso. Atualmente, só para fazer um
comparativo, a rede municipal de Londrina conta com a participação
de aproximadamente 4
mil estagiários de cursos da área de saúde.
Aos 81 anos, Nelson
mantém agenda diária
como professor colaborador da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além de presidir o

Instituto de Direito Sanitário Aplicado
(IDISA). O professor é graduado em
Medicina, com doutorado em Medicina
Preventiva pela Universidade de São
Paulo. Foi professor titular de Saúde
Coletiva na UEL, Consultor da Organização Pan-Americana de Saúde (ligada
à Organização Mundial da Saúde) e
Secretário Municipal de Saúde de Campinas (SP).

“As periferias sofriam constantes tensões sociais, era preciso dar uma resposta rápida às
necessidades básicas”, conta o professor Nelson dos Santos

“SUS é resultado da mobilização da população”
Com larga experiência na área
sanitária, membro da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva
(ABRASCO), o professor Nelson
Rodrigues dos Santos participa
ativamente das reuniões da entidade
que debatem a melhoria da qualidade
da saúde pública. Em reunião recente
da entidade, ele reforçou sua opinião
sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS), fazendo menção à
implantação do Sistema ainda na
década de 80. A declaração foi
publicada no último boletim da

Associação, em 3 de maio passado.
“Nós temos o SUS da
Constituição, temos o SUS pósconstitucional e temos o SUS real, que
é uma mistura dos dois. O SUS
constitucional é o resultado da
mobilização da população, consciente
dos seus direitos, querendo uma
política pública de direitos de
cidadania. O SUS pós-constitucional é
o SUS ditado economicamente pelo
FMI [Fundo Monetário Internacional]
e socialmente pelo Banco Mundial –
tem dinheiro só para políticas focais e

compensatórias; o SUS pobre para
pobre. Os dois SUS convivem e
conflitam permanentemente”.
Segundo ele, o país deixou que o
grande capital tomasse conta do
Estado e o SUS é um exemplo desse
desvio. “O SUS foi a política pública
que mais avançou, mais aguerrida, que
mais soube politizar ao final da
ditadura e na construção da
Constituição. É a luta que mais está
escrita e amarrada na Constituição e,
no entanto, muito mais da metade do
dinheiro público para o SUS vai para o
setor privado”, criticou o professor.

