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POLÍTICA EDITORIAL DA REVISTA
A REpS-SP é uma revista de comunicação científica, ou seja, visa basicamente a disseminação
de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos, na comunidade
científica, os avanços obtidos (resultados de pesquisas, revisões, relatos de experiência, etc) nas áreas
de saúde pública, saúde coletiva e ensino em saúde. A Revista não faz restrição a nenhuma abordagem
metodológica, desde que contemple os princípios da Ética e da boa prática científica. É uma publicação
interdisciplinar, editada semestralmente nos anos de 2016 e 2017, tendo a meta de retomar a
publicação trimestral ou quadrimestral a partir de 2018.
O público-alvo da Revista é constituído pelos professores, pesquisadores e alunos, especialmente
de pós-graduação, da área de saúde e também por servidores e dirigentes dos serviços de saúde que
trabalham no Sistema Único de Saúde. A tiragem impressa da Revista é distribuída prioritariamente
entre associados individuais e institucionais do INESCO, entre professores e dirigentes dos cursos
universitários e dos serviços de saúde existentes no Paraná. A versão eletrônica é disponibilizada em
acesso aberto.
Não há restrições à receber e publicar trabalhos de autores residentes fora do Paraná. Embora,
em caráter temporário, tenha se dado preferência à publicação de trabalhos de autores ou sobre
as problemáticas paranaenses durante o ano de 2016. Os manuscritos devem ser originais, não se
admitindo textos já publicados em outros meios. Da mesma forma, simples traduções não são aceitas.
A Revista não compactua com plágios ou outros desvios éticos na autoria da produção científica. Nas
instruções aos autores constam orientações sobre este assunto. A submissão dos originais à Revista
implica em transferência dos direitos autorais da publicação digital e impressa e a não observância
desse compromisso submeterá o infrator a sanções e penas previstas na Lei de Proteção dos Direitos
Autorais (Número 9.610, de 19/02/98).
Com exceção dos textos das seções de entrevistas, análise conjuntural, cartas ao editor, resenhas
e notas, todos os manuscritos submetidos são analisados quanto ao mérito científico por pares de
revisores (peer review), mas os editores reservam o direito de declinar e devolver, em uma primeira
e prévia análise, os manuscritos que não estejam de acordo com a linha editorial e/ou as normas
estabelecidas nas Instruções aos autores. Os manuscritos são submetidos exclusivamente por meio
eletrônico através do sistema SEER no Portal de Periódicos da Universidade Estadual de Londrina (www.
uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude), sendo obrigatório o depósito/envio de uma Carta de
Submissão (Cover Letter) cujos parâmetros estão assinalados nas Instruções aos Autores.
O Conselho Editorial da Revista poderá eventualmente propor a publicação de Suplementos
Especiais, sobre temas considerados relevantes, publicando textos de autores convidados que sejam
especialistas nos assuntos tratados. O corpo editorial da Revista tem compromisso com a qualificação
permanente do trabalho de editoração científica. A partir do Vol 17(2) os artigos originais são identificados
por um DOI (Digital Object Identifier) próprio.

CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA: João José Batista de Campos (Presidente), Marcio José de

Almeida (Editor Científico), Roberto Zonato Esteves, Alberto Durán Gonzalez, Ana Lucia Nascimento
Fonseca, José Carlos Silva de Abreu, Izabel Cristina Meister Martins Coelho, Elenice de Castro.
CORPO EDITORIAL: Editor Científico: Marcio José de Almeida | Editores Associados: Aldaísa

C. Forster, Roberto Z. Esteves, Elaine Rossi Ribeiro, Aldiney J. Doreto, Giseli C. Rodacoski, Marli
T. O. Vannuchi, Graciele de Matia. | Revisores: convidados pelo Corpo Editorial para atuarem
como pareceristas ad-hoc
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A Espaço para a Saúde - Revista de Saúde Pública do Paraná, criada
em 1989, é uma publicação do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva
- iNESCO que, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná
e com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, tem como objetivo
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EDITORIAL

Editorial

Nossas palavras neste editorial são dirigidas a três públicos muito especiais.
O primeiro deles, claro, os leitores da REpS. Contamos que apreciem as leituras.
Aproveitem as análises, as conclusões e, por que não, as metodologias utilizadas por
cada um dos autores. Afinal, são 28 artigos que trazem em si muito conhecimento
científico, muita criatividade e muita garra. São todos merecedores da atenção e
estudo. Sem falar na entrevista do Secretário Michele Caputo Neto e na análise de
conjuntura feita pelo Professor Marco Aurélio Nogueira.
O segundo público a quem nos dirigimos é constituído pelos 90 autores e
coautores dos artigos submetidos. Para este fascículo recebemos a submissão de
um número 3 vezes maior de manuscritos. O que dá ideia do volume de trabalho
gerado nos processos de avaliação por pares. A qualidade dos trabalhos nos levou
a flexibilizar a regra do número de páginas padrão da publicação, estabelecida para
este ano em 150 por edição. Como podem constatar, quase atingimos o dobro
desse limite. Agradecemos a confiança na Revista e contamos que continuem
sendo nossos colaboradores.
O terceiro público é constituído pelos membros do Conselho Editorial e
Revisores, um total de 40 pessoas. O trabalho realizado por cada um foi importante
e estamos orgulhosos do grau de comprometimento demonstrado. A qualidade da
Revista depende em boa parte desse trabalho, que é voluntário e que é, muitas
vezes, desgastante pois as nossas jornadas de trabalho não deixam janelas no
dia a dia e o trabalho de revisão de manuscritos acaba sendo feito nos finais de
semana ou em altas horas. Sabemos disso e novamente agradecemos a dedicação
e o empenho.
A partir de 2017 teremos novidades. Novo Conselho Editorial, novo Corpo
Editorial, novas regras de submissão. As informações a respeito constam nas
páginas da Revista. Elas são positivas. Podem ser entendidas como um presente
de final de ano.
Boas Festas e Feliz 2017!
Londrina, dezembro de 2016.

Marcio José de Almeida

	Editor Científico da REpS-SP
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APRESENTAÇÃO

Perspectivas do iNESCO para 2017

É com muita satisfação que registramos o fato do Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva - iNESCO ter recebido, no dia 20 de maio de 2016, a Medalha Ouro Verde da
Câmara de Vereadores de Londrina, sancionada pelo Prefeito Municipal por meio da Lei
nº 11.931/2013, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Saúde Pública
em Londrina e no Paraná, com a formação de milhares de profissionais de saúde através
de várias iniciativas.
Neste ano realizamos, no final de julho, o 3º Congresso Paranaense de Saúde Pública
e a 2ª Mostra de Projetos de Pesquisa para o SUS. Além disso, criamos, com o apoio da
SESA, da FOMENTO PARANÁ, da SANEPAR e da COMPAGÁS, o 1º Prêmio INOVA SAÚDE
PARANÁ.
Além disso, já instalamos a Comissão Organizadora da 3ª Mostra de Projetos de
Pesquisa para o SUS, a ser realizada em Curitiba no dia 28 de julho de 2017 e a Comissão
Científica já começou a organizar o 2º Prêmio Inova Saúde Paraná. As informações já
estão disponíveis no site do evento www.congressosaudepublica.org.br e as inscrições
já estão abertas. Todos podem ir preparando os seus trabalhos para participar de mais
este importante evento, que visa contribuir para a expansão da qualificação em saúde no
Paraná.
Às vésperas de completarmos 30 anos, de muito trabalho, do iNESCO, que desde a
sua origem buscou o aprimoramento contínuo das várias iniciativas de implementação e
desenvolvimento da Saúde Pública no Paraná, renovamos o convite a todos para somar
forças conosco no processo de fortalecimento e consolidação da Revista Espaço para a
Saúde, como uma publicação interdisciplinar de comunicação científica, que terá duas
edições no próximo ano, uma no primeiro e outra no segundo semestre, como se pode ver
nas Chamadas Públicas nº 3 e 4 publicadas nesta revista, respectivamente em março e
agosto de 2017.
Gostaríamos muito de poder contar com a sua participação como futuro associado
do iNESCO, o que lhe garantirá o recebimento dos próximos dois números da Revista
previstos para o ano que vem na sua casa. Estamos em plena campanha de novos
associados e esperamos que você se interesse e participe como autor de artigos ou como
leitor. E pedimos que nos ajude a divulgar esta publicação entre os seus colegas e amigos
de trabalho. No site www.inesco.org.br estão disponíveis orientações sobre como realizar
a sua associação ao iNESCO.
Que o Natal de cada um de vocês seja a esperança do novo ano que está por vir, e
que possamos realizar em conjunto no próximo ano alguns dos seus sonhos.

Londrina, dezembro de 2016.

João José Batista de Campos
Diretor-presidente do iNESCO e
Presidente do Conselho Editorial do iNESCO
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

Michele Caputo Neto

Venilton Kuchler

Secretário de Estado da Saúde do Paraná

Por Ligia Barroso
Jornalista – Coordenadora de Comunicação Social da UEL

C

om linha de atuação fundamentada no tripé capacitação profissional,
investimento e custeio, o gestor a serviço da saúde pública paranaense
Michele Caputo Neto não se intimida diante dos desafios. Não mede
palavras para enaltecer o trabalho de suas equipes para as ações da SESA
nestes últimos seis anos. Tampouco esconde seu desejo de que muitas das iniciativas
por ele implantadas se transformem em políticas de Estado.
O maringaense, formado em Farmácia na UEM e servidor público da Secretaria
de Estado da Saúde há 31 anos, aborda com conhecimento de causa vários aspectos
técnicos da sua atuação na saúde. E analisa, com propriedade, aspectos políticos que
envolvem a saúde e o seu futuro como cidadão e ator político, assim como as ações
do movimento social e a atuação parlamentar.
Nesta entrevista à Espaço para a Saúde – Revista de Saúde Pública do Paraná,
acompanhada pelo diretor presidente do iNESCO João Campos, médico sanitarista e
professor da UEL, e realizada na biblioteca da Escola de Saúde Pública e do Centro de
Documentação e Memória da Saúde Pública do Paraná "Dr. Walter Pecoits" (CEDOC-

ESPAÇO PARA A SAÚDE – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ | Londrina

| V. 17 | N. 2 | dezembro 2016

11

entrevista

WP), logo após as comemorações dos 58 anos da ESPP, Caputo Neto também é eloquente
quando a questão é enumerar o que se faz qualitativamente hoje no Paraná. No dia desta
entrevista, implantou o EducaSUS – programa da Fundação Estatal de Atenção à Saúde do
Paraná (FUNEAS), de bolsas de incentivo aos profissionais que têm história e saber acumulado
no serviço para capacitar em cursos de Educação Permanente uma nova geração de servidores -,
e lançou o Teleodonto Paraná – curso de capacitação oferecido em EAD, em parceria com quatro
Universidades Estaduais, a Federal e a PUC do Paraná.
Incisivo, diz que "todo indicador de saúde representa vidas humanas!". Argumenta em favor
da campanha de vacinação contra a dengue, inédita nas Américas, e cuja meta audaciosa ainda
não foi plenamente alcançada. E faz questão de mostrar otimismo com relação aos desafios
ainda por vencer na dura luta para reduzir para um dígito o índice da mortalidade infantil no
Estado.

REpS - Segundo o pesquisador Roberto Passos

Nogueira, os integrantes do movimento sanitário
brasileiro podem ser divididos atualmente em 3
grupos: o conhecido como “SUS público puro”,
formado pelos que rejeitam a criação tanto das
Organizações Sociais quanto das Fundações
Estatais; o de adeptos de um “SUS de gestão
pública flexível”, que rejeitam o modelo das OS e
defendem o modelo das FE; e o grupo do “SUS mais

de gestão, você não consegue dar conta daquilo
que as pessoas esperam, e precisam. Veja as filas
na área de cirurgias eletivas. São várias situações,
principalmente em serviços de maior complexidade,
em que as regras da administração direta,
autárquica representam entraves e burocratização
desnecessária. Então, defendo sim a flexibilidade
porque precisamos de um sistema de saúde mais
efetivo.

efetivo”, composto pelos que apoiam a ideia da
modalidade das OS para a expansão e a melhoria

REpS - Por que o governo do Paraná abandonou a

da assistência à saúde da população, mas que,

Lei das OS, aprovada em fins de 2012, e decidiu

eventualmente, também defendem a modalidade

criar a Fundação Estatal de Atenção à Saúde do

das FE. Como membro do movimento sanitário

Paraná, a FUNEAS? Por que, ao invés de uma

nacional, como o senhor se posiciona a respeito?

Fundação, o governo não aproveitou a experiência

– Quando se é gestor, é
preciso ter um bom diagnóstico e uma análise de
quais são os nós críticos do Sistema, do que as
pessoas esperam em relação à sua saúde e o que
está sendo oferecido. Sou um defensor intransigente
do SUS, e tenho certeza que têm ações que são
indelegáveis. Gostaria de citar aqui, entre outras,
as áreas da Vigilância em Saúde, da regulação, da
auditoria e do controle do sangue. Então, tem uma
série de questões que para nós está muito claro que
devem permanecer nas mãos da Saúde Pública. Por
outro lado, quando se entra na questão da Atenção
Hospitalar, média e alta complexidade, é inegável
que sem parcerias e sem mecanismos mais ágeis
MICHELE CAPUTO
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bem sucedida dos Serviços Sociais Autônomos já
existentes há mais de 10 anos no estado? E o quê,
efetivamente, foi ou está sendo feito pela FUNEAS?

Fizemos a opção pela
Fundação Estatal porque é um organismo que
mantém em campo público todo o comando e
coordenação, mas, por ser de Direito Privado, permite
também a agilidade administrativa indispensável
à área. É possível, por exemplo, contratar de
forma diferenciada, especialistas e profissionais
necessários ao gerenciamento das diferentes
estruturas, que já está mais do que provado, não se
consegue resolver por concurso público. E, apesar
de alguns opositores de forma oportunista aqui no
MICHELE CAPUTO –
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Paraná terem dito que a FUNEAS acabaria com a
carreira dos servidores públicos, estamos agora, hoje
inclusive [4/11], anunciando mais uma etapa do
concurso público e assinamos o Termo do Programa
EducaSUS. Então, nossa forma de trabalhar é assim:
têm questões que julgamos ações indelegáveis da
Saúde Pública, outras que precisamos ter o controle
e regulação, e tem também uma quantidade enorme
de serviços que podem e devem ser prestados por
outras formas jurídicas.
Eu só queria explicar que não optamos pela
Organização Social porque, diferentemente de São
Paulo, por exemplo, nós não tínhamos e não temos
aqui no Paraná uma tradição e uma estrutura de OS
em saúde com trabalhos reconhecidos e/ou com
uma história de sucesso. Chegamos até a fazer um
processo de habilitação, mas poucas Organizações
se apresentaram. E dentre as que se apresentaram,
além de não terem tradição, algumas respondiam
por processos na Justiça. É importante também
registrar que a nossa Fundação foi aprovada pela
imensa maioria do Conselho Estadual de Saúde,
passou por um crivo, por uma discussão, foi aprovada
pela Assembleia Legislativa, não tem conflito com o
Ministério Público e a Justiça. Nós queríamos iniciar
algo que nos permitisse agilidade administrativa e a
Fundação nos permite.
Mas é importante ressaltar também que a
Lei das OS no Paraná não foi feita para atender a
Saúde. Ela, inclusive, tem servido para outras áreas
do governo, como a da Cultura, que tem usado isso
de forma muito importante para manter espaços
culturais ativos e atuantes. Não sou, portanto,
contra as Organizações Sociais. É que não há uma
fórmula única para resolver todas as coisas.
E como primeiro ato concreto da FUNEAS,
podemos citar a expressiva contribuição para
o avanço da Educação Permanente com a
implementação do EducaSUS, e também o
preenchimento de quadro funcional especializado
para algumas ações da nossa rede hospitalar em
serviços de alta complexidade, e em centros de
reabilitação, por meio de processos seletivos, com
caráter de concurso público.
REpS - O VigiaSUS está cumprindo o seu papel?

Atende a proposta do programa de qualificação das

ações de vigilância em saúde previsto no PES 20122015? E a de reestruturação e fortalecimento da
Vigilância em Saúde nos municípios e no estado?
MICHELE
CAPUTO
Com
certeza.
E
compreendendo todas as áreas: a sanitária, a
epidemiológica, o meio ambiente e o trabalho. E
com um diferencial: nenhum outro estado brasileiro
criou um bloco de financiamento estadual para
esse tipo de ação de apoio aos municípios. O
VigiaSUS está possibilitando a estruturação desse
setor com mais de 500 veículos exclusivos para
essas atividades, com recursos para aquisição
de materiais e equipamentos de informática, e a
contratação temporária, quando necessário, de
agentes de endemias em municípios em situação
de emergência decretada pelo Governo Estadual.

Até agora, no período 2012-2016, já foram
aplicados R$148 milhões em 100% dos municípios
paranaenses, dos quais, R$97 milhões em custeio
e R$51 milhões em despesas de capital. Os
recursos do bloco de financiamento estadual que
criamos para o VigiaSUS são maiores do que os
repassados pelo Governo Federal, através do bloco
financeiro da Vigilância em Saúde, para 80% dos
municípios paranaenses. Então, nossos recursos
são extremamente importantes.
Esses recursos não são só para investimentos
em obras e equipamentos. Também são para
custeio, podendo ser usados na capacitação
profissional nas áreas de vigilância epidemiológica,
sanitária, ambiental e na formação de agentes de
endemias. Na verdade, a otimização do recurso
depende muito da competência de quem vai utilizar,
e do controle de quem está repassando. O gestor
tem a responsabilidade legal sobre a boa aplicação
dos recursos.
REpS - E esse controle, por parte de quem repassa,

existe de fato?

Existe. É umas de nossas
políticas públicas mais controladas. Nós estamos
monitorando, e muitos municípios já estão com
recursos bloqueados, outros com ações que vamos
iniciar para que haja devolução e responsabilização.
Nós não damos mesada, nós não passamos a
mão na cabeça de ninguém. E o monitoramento,
MICHELE CAPUTO -
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o controle não é uma decisão do governo, é uma
obrigação legal. Nós temos que fiscalizar a boa
aplicação.

que a decisão de comprar essa vacina, ainda em
fase de testes, foi devido a interesses econômicos...
O que o senhor pode dizer a respeito? E qual foi
o efetivo resultado da campanha, já que esta é

REpS - Se esse programa, que recebe significativos

uma das estratégias do governo para combater a

investimentos funcionasse como proposto, a

doença?

dengue não deveria estar sob melhor controle no

MICHELE CAPUTO - Olha,

estado?

Olha, a dengue está sujeita
a questões que extrapolam a própria ação da saúde
e também ao repasse de recursos. Nós tivemos
um município com o maior nível de incidência
epidemiológica no último ano, cuja responsabilidade
foi a incompetência do prefeito e da sua equipe, por
deixar a cidade sem coleta de lixo durante meses.
Mesmo recebendo recursos específicos para a
coleta, a incompetência administrativa e a demora
nas decisões fizeram com que a cidade tivesse um
processo epidêmico.
MICHELE CAPUTO -

A dengue cresceu no país inteiro, não é? Tem
a questão climática, e também pessoas que não
têm o senso de cidadania, de responsabilidade e
de entendimento de que uma simples ação pode
impactar e comprometer um trabalho inteiro. Nós
demos mais condições para que os municípios
enfrentassem, e deu certo, apesar dos números.
Número você tem que olhar bem, porque senão
você acaba não analisando adequadamente. Por
exemplo, se tirarmos Paranaguá do levantamento,
que é o município que gerou mais da metade dos
óbitos do estado e um percentual extremamente
importante de casos, teríamos um quadro melhor
do que o apresentado nos últimos anos. Por isso
que digo: vai muito também da governança e ação
local. Pois neste caso específico, não bastaram
os recursos do VigiaSUS, do programa "Saúde do
Viajante" e do próprio Porto de Paranaguá, que
totalizaram cerca de R$12 milhões específicos para
ações de controle de dengue. Não bastaram porque
a execução não aconteceu no tempo e nem na
forma que devia.
REpS - A baixa cobertura da vacinação contra a

dengue não é um indício da precariedade da rede
de serviços paranaenses de saúde? A oposição diz
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a vacina da dengue foi
um sucesso. Por quê? Porque nós vacinamos mais
de 200 mil pessoas. Nas duas cidades com maior
incidência, Paranaguá e Assaí, que tinham faixas
mais alargadas de vacinação, nós passamos dos
60% de cobertura. E muitas cidades atingiram o
percentual de 80%, o que é ótimo. Nós somos muito
exigentes. O que puxou para baixo foram Maringá,
Londrina e Foz do Iguaçu.
REpS - Mas foram adquiridas 500 mil doses...Qual

era a expectativa, a meta a ser atingida?
MICHELE CAPUTO - O

horizonte era 80%, ou seja,

400 mil doses. Nós compramos as quinhentas mil
para cobrir a totalidade das faixas etárias que nós
programamos. Mas é importante considerar que o
Paraná, como o primeiro estado do Brasil e o primeiro
das Américas a distribuir gratuitamente a vacina é o
lugar do mundo que mais vacinou. E foi um sucesso
também porque conseguimos comprovar de forma
inequívoca que a vacina é segura. Por conta da
vacinação no Paraná, hoje já não se discute mais
sobre isso.
E é importante entender por que não houve
tanta adesão da população e da faixa etária a
ser vacinada. Primeiro, que esta é uma faixa
etária que não procura normalmente os serviços
de saúde. Quem procura os serviços de saúde?
Geralmente crianças, mães, idosos, diabéticos e
hipertensos, não é? Então nós concentramos boa
parte no adolescente e no adulto jovem, uma faixa
em que estão pessoas que acham que vão viver
pra sempre.... O segundo, e também importante
ponto, o calendário. A vacina precisa de seis meses
para desenvolver todo o processo imunizatório,
e nós a aplicamos num período de frio, quando a
incidência da dengue é menor. Por isso, até faço
um contraponto: experimente fazer uma campanha
de vacinação contra a influenza em janeiro. Além
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disso, houve uma demora do Ministério da Saúde
em precificar, o que ocorreu só em julho. E sem a
precificação não podia ser comercializada. Então,

atender às centenas de milhares de pessoas que
chegam até esses serviços. E, sem contar o custo
de uma vida, que isso a gente não quantifica, não é?

logo que precificou, fizemos a aquisição em menos
de trinta dias.

REpS - Em sua gestão foram criadas cinco Redes

para fortalecer e apoiar as ações de saúde no
REpS - Então o senhor acredita que sem essas

estado – Mãe Paranaense, Paraná Urgência, Saúde

variáveis o resultado da

Bucal, Saúde Mental e Pessoa Deficiente. É fato

campanha teria sido

diferente, teria obtido melhor desempenho?
MICHELE CAPUTO - Sim. Se a dengue estivesse na

pauta da mídia, como costuma acontecer nos meses
de temperatura mais elevada, com certeza absoluta
nós teríamos tido ainda melhor desempenho.
Considero que o desempenho já foi muito bom. E
considerando o pioneirismo, o fato natural de que a
primeira faixa etária [adolescentes e jovens adultos]
não tem o hábito de ir até as Unidades de Saúde, de
que tivemos no período da campanha temperaturas
de 10Cº, e ainda assim aplicamos vacina da dengue,
tenho certeza absoluta de que fomos vitoriosos.
E não é só um reconhecimento próprio de nosso
sucesso. Recentemente, o Paraná foi premiado por
esta iniciativa em um evento realizado em Brasília –
Vaccinology 2016: 10º Simpósio Internacional para
Especialistas da América Latina – no qual estavam
reunidos os maiores especialistas em vacinas do
mundo.
Quanto à segunda dose, vamos oportunizar
novamente a quem tinha o direito e não exerceu,
e complementar a aquisição para trabalhar
novamente com o número de 500 mil doses. Além
disso, nós que já trabalhávamos em consonância
com os especialistas da OMS para vacinas em áreas
endêmicas, agora, em parceria com o MS e a OPAS
vamos ampliar os trabalhos de avaliação para a pósvacinação, tão importante quanto fazer a vacinação.
Entendemos que, para o Paraná que investiu
recursos totais do Tesouro Estadual, esta campanha
não é um custo adicional. A dengue tem um custo
que boas campanhas sucessivas de vacinação
resultarão numa economia bastante significativa.
Pois se pressupõe que cada caso de dengue saia
em torno de U$ 1,5 mil, levando-se em conta todo o
custo do sistema, dias de trabalho, a pressão sobre
os hospitais, o que se deixa de fazer para poder

a prioridade às duas primeiras? E o que tem a
dizer a respeito de pesquisa realizada em todas
as macrorregiões do estado sobre a mortalidade
infantil, e que será publicada na edição n° 17-2
desta revista, relatando que o Mãe Paranaense
ainda precisa de muitas melhorias, mesmo após
6 anos... Isso não é preocupante? O que tem sido
feito?
MICHELE CAPUTO – Nós começamos pelo Paraná
Urgência e Mãe Paranaense porque concretamente
você está mexendo com a vida. Milhares de
paranaenses estavam morrendo por causas evitáveis
ou tendo seu estado de saúde muito agravado
por conta de ações que não eram realizadas. Por
isso começamos por essas duas redes, não foi
em detrimento às outras. E também porque nos
dois casos já tínhamos experiências concretas
bem-sucedidas [referindo-se à sua gestão como
secretário Municipal da Saúde de Curitiba], e parte
da nossa equipe havia participado da elaboração e/
ou no desenvolvimento destes programas.

Sobre o Mãe Paranaense, é importante
destacar os inquestionáveis resultados obtidos
desses seis anos. Este programa veio da experiência
com o Mãe Curitibana e que, com certeza absoluta,
ajudou também a formar o Rede Cegonha. Se
nós tivéssemos continuado a fazer na Secretaria
Estadual da Saúde o mesmo que vinha sendo
feito até 2010, não teríamos salvado 507 vidas
de mães e crianças. Um número que para nós é
muito importante. Também reduzimos a mortalidade
infantil em 10,3%, e a morte materna em 23,5%,
quando comparados ao ano de 2010 [de 65 por
100 mil nascidos vivos de gestantes para 48 por
100 mil].
São ganhos de vida. E como conseguimos?
Porque investigamos todos os óbitos, aumentamos
em 58% o número de leitos de UTIs [somando
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neonatal, pediátrico e adulto, são quase 700
novos leitos], investimos em recursos de capital e
custeio, criamos recursos para os hospitais públicos
e filantrópicos dentro do HOSPSUS para qualificar
o atendimento ao parto. E mais: em todos os
cinco encontros do Mãe Paranaense, capacitamos
milhares de agentes de saúde, médicos, enfermeiros,
gestores e direção de hospitais.
Ou seja, é todo um processo. Mas é também
uma questão de gestão do prestador. Admito que
ainda não atingimos a meta de reduzir o índice da
mortalidade infantil para apenas um dígito. Mas já
chegamos perto disso. Tenho certeza que nós, aqui
no Paraná, fazemos a melhor gestão pública do Sul
do país.
Um fator que colaborou para que não
tivéssemos um êxito ainda maior foi que o Paraná foi
discriminado pelo governo federal, coisa só resolvida
há cerca de trinta dias. Até então, do total de 399
municípios só 30% deles estava contemplado
com os recursos do Governo Federal através da
Rede Cegonha. Ou seja, com o recebimento da
tabela diferenciada pela realização destes serviços.
Isso quer dizer que o Estado é que compensava
financeiramente esta falta, esta diferença.
Só para concluir sobre o Mãe Paranaense:
estamos instalando os comitês de governança
macrorregionais. Isso é uma inovação. Já está
implantado na Macro Noroeste (Maringá) e na Macro
Norte (Londrina). Em 2017 estaremos implantando
nas duas macrorregionais: Leste, que é a região de
Curitiba, e Oeste, que é a região de Cascavel. Nestes
comitês participam prestadores de serviços da área
materno-infantil, gestores locais e do Estado, e
também funcionários e profissionais que atuam na
área. Ou seja, é em cada um destes comitês que se
discute, por exemplo, por que morreram as crianças,
as mães, e também é analisado o desempenho do
prestador de serviços.
REpS - E sobre o Paraná Urgência? O transporte

aeromédico, que funciona com base em aluguel de
helicópteros e terceirização de equipes médicas, é
um serviço que corre riscos de ser interrompido?

Na urgência e emergência,
trabalhamos questões estruturantes, com uma
MICHELE CAPUTO –
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parceria com os hospitais através do HOSPSUS,
e organizando o transporte aéreo. E já obtivemos
resultados importantes: até 2010, somente 15
cidades estavam contempladas com atividades do
SAMU; passamos a atender 317 municípios com
os SAMUs regionais. Hoje, 83% da população está
coberta. Fizemos parcerias com os consórcios,
colocamos contrapartidas, ajudamos a organizar a
retaguarda hospitalar, e com o transporte aéreo,
garantimos deslocamento com atendimento o mais
rápido possível.
Resultado destas ações: reduzimos em 15% a
mortalidade por causa externa e 7,5% por doença
cardiovascular. E mais: na semana retrasada [3ª
semana de outubro], o Paraná passou a ocupar o
2º lugar em número de transplantes per carpita
realizados no país. Isso significa que a área de
transplante aumentou em 200%. Quando assumimos
estávamos no vergonhoso 10º lugar, e décimo lugar
no Brasil é praticamente o último, entendeu?
O importante é ver o comprometimento, a
parceria e os resultados, pois tínhamos os mesmos
centros transplantadores que em 2010. Só que
capacitamos as equipes de UTI e ajudamos na
manutenção dos hospitais estratégicos. E como
tudo é uma via de mão dupla, colocamos nestas
parcerias a importância para a captação de órgãos.
O transporte aéreo, que até 2010 servia
quase exclusivamente governantes, em que
para usar um helicóptero para qualquer ação
necessitava da expressa assinatura do governador,
foi descentralizado totalmente do comando da Casa
Militar. Assim iniciamos a etapa do crescimento
neste serviço de atendimento. Depois colocamos
um helicóptero na base de Cascavel e agora,
em 25 de novembro, outro na base de Maringá.
Londrina, nossa base norte e onde utilizamos um
helicóptero compartilhado com GRAER, também
terá um helicóptero exclusivo para a saúde. Além
dos helicópteros para a captação de órgãos e para
pessoas em situação de risco, também contratamos
um avião UTI para atender todo o estado.
Ou seja, este é um serviço que não corre o risco
de ser interrompido. Não durante nosso governo.
Isso é uma marca importante do governo Beto
Richa. Tão importante quanto o Mãe Paranaense,
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programa que se depender da nossa vontade e de
boa parte dos deputados que consultei, deverá ser
transformado em política de estado. Na verdade,
um desejo de todos os atores envolvidos, porque
reconhecidamente são ações que estruturaram
e que salvam vidas, e que são extremamente
importantes.

similar no Brasil: a oferta de recursos, a fundo
perdido, para que os municípios possam comprar
equipamentos de reabilitação. Que valores e para
que tipo de serviço? Bem, algo em torno de R$40
mil por repasse para equipamentos. Não será uma
clínica de fisioterapia, mas um espaço adequado e
com equipamentos básicos para que profissionais
possam complementar uma série de terapias.

REpS - E as outras três redes, que pouco se fala

e a população quase nada sabe?

Como estão

estruturadas? Elas já atuam, de fato?

Na Rede Saúde Bucal,
lançada em Londrina em 2014, já fizemos algumas
ações: o financiamento a fundo perdido nas
Unidades Básicas da Saúde da Família; investimos
cerca de R$12 milhões nas universidades estaduais
para construção, reforma e equipamento das
Clínicas Odontológicas; capacitamos odontólogos
e auxiliares, e estamos fortalecendo essa relação
com o Teleodonto, em que vamos fazer um trabalho
com mais de 5 mil dentistas do Paraná, em parceria
com universidades. E também financiamos os
consórcios que querem estruturar especialidades na
área da Odontologia.
MICHELE CAPUTO –

Na Saúde mental – e esta é, particularmente,
a parte da saúde pública que mais gosto –, estamos
mantendo dois mil leitos psiquiátricos estratégicos
abertos, que neste ano representarão um consumo
de R$40 milhões. Isso porque somos o único
estado do Brasil que financia 100% da internação
psiquiátrica, além das AIHs. Além disso, apoiamos
as iniciativas ambulatoriais, multiplicando em cinco
vezes o número de Centros de Atenção Psicossocial.
Hoje são 109 CAPS e cinco unidades para os
Serviços Integrados de Saúde Mental, o SIMPR. Uma
experiência do Paraná dentro da política de rede. Um
modelo paranaense que tem dado muito resultado,
e é realizado em parceria com os Consórcios
Intermunicipais de Saúde. Apoiamos a implantação,
financiamos equipamentos e pagamos custeio. São
estruturas para o acolhimento com internamento de
curta duração, para dependência química e serviços
de características regionais.
E na área da pessoa com deficiência vamos
lançar, no ano que vem, uma inovação dentro das
políticas públicas. Digo inovação porque não vejo

REpS - Por que a mudança da Escola de Saúde

Pública para o prédio histórico da Barão do Rio
Branco vem sendo adiada ano após ano desde
o início da sua gestão? O trabalho que vem
sendo realizado como programa de governo não
inclui a ESPP como uma rede para a formação e
capacitação de recursos humanos para fortalecer
os serviços de saúde no estado?
MICHELE CAPUTO – Com certeza, e sem concorrer
com as universidades, em resposta à segunda
pergunta. Sobre a demora e a impressão de que
a transferência da Escola de Saúde Pública vem
sendo adiada, a questão é uma só: para a Escola
ir para a Barão, a Barão tem que ir pra outro lugar,
né? Então começamos o processo, transferindo do
prédio histórico da Barão, a Farmácia do Paraná,
que foi para outro edifício integralmente reformado
e modernizado, acolhendo em três andares o que
considero a maior farmácia pública do Brasil. Além
das condições específicas para armazenamento
de medicamentos e de vacinas, o novo espaço
também abriga salas de treinamento e capacitação
de pacientes e profissionais, e consultórios
farmacêuticos com capacidade de acomodamento
e acolhimento muito superiores. Isso feito, já
iniciamos a reforma dos demais andares do prédio
da Marechal Deodoro, para o acolhimento da nossa
2ª Regional de Saúde e, posteriormente, a Escola
de Saúde Pública poderá ser instalada na Barão.
Acredito que até o final de 2018 tudo esteja pronto,
pois gostaria que este projeto estivesse consolidado
no nosso período de gestão.

REpS - Por que é que não se tem notícia do PRO-

SAÚDE - Programa Paranaense de Estímulo às
Mudanças nos Cursos de Graduação da Área da
Saúde, criado em 2002 por Resolução Conjunta da
SESA e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino

ESPAÇO PARA A SAÚDE – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ | Londrina

| V. 17 | N. 2 | dezembro 2016

17

entrevista

Superior, engavetado pelo governo anterior,
mas que, no 7º Fórum de Metodologias Ativas
de Ensino e Aprendizagem (2014), ficou
decidido que seria reativado? Ele não poderia
ser uma contribuição efetiva do Paraná para
que o COAPES - Contrato Organizativo de Ação
Pública de Ensino-Saúde passasse a ser uma
realidade? Mais ainda, ele não poderia ser um
instrumento real e poderoso para fortalecer
a formação de médicos de família e, assim,

MICHELE CAPUTO - Com certeza que sim. É
que não temos energia e recursos para tocar
tudo ao mesmo tempo. A parceria com a SETI,
principalmente depois que o Secretário João
Carlos Gomes assumiu, tem sido extremamente
importante, tanto para a área do ensino superior
como para a da saúde. Nós hoje, aqui nesta
entrevista, colocamos vários desses exemplos.

Venilton Kuchler

melhorar a qualidade da Atenção Básica?

Da minha parte, a saúde pode e deve contribuir
para a formação e o aperfeiçoamento dos médicos
de família. Nessa área, de ensino e de pesquisa, as
coisas nunca param pois o saber avança mais do
que a própria tecnologia. Isso nos obriga a manter a
disposição de atuar em conjunto com as instituições
formadoras de recursos humanos. É desta forma
que a gente pode ajudar.
REpS - Secretário, essa iniciativa do contrato

organizativo de ação pública de ensino e saúde,
essas diretrizes e portarias que foram publicadas
pelo MS e MEC em agosto de 2015, como o Paraná
tem trabalhado essa questão?
MICHELE CAPUTO – O COAPES, se fosse fácil, teria
sido implantado pelos estados há muitos anos. Só
dois estados do Brasil implantaram. A forma como
ele veio, com os baixos níveis de comprometimento,
sem o necessário aporte de recursos novos, e sem
a corresponsabilização prejudicaram a ideia inicial.
Temos áreas já organizadas, como, por exemplo,
a vigilância em saúde, muito bem definidas por
regiões e níveis de governo. A questão é a forma
como o COAPES foi proposto, imposto e conduzido,
sem levar em conta que mais responsabilidade deve
vir acompanhada de novos recursos financeiros. Os
estados e municípios estão "vacinados" na área da
saúde. Na década de 1980, o Governo Federal era
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responsável por 70% dos recursos em saúde, agora
só por 45% e as responsabilidades de estados e
municípios continuam aumentando.
É injusto que o maior peso da judicialização
recaia sobre os estados e municípios, quando você
tem grande parte dos tributos, impostos e receita
sendo acumulada pelo poder central. Vejo agora que
há espaços para que você possa discutir isso de
forma mais adequada. Mas na verdade, o COAPES
não aconteceu por conta disso, não é uma situação
só do Paraná. O COAPES veio numa época em que
as pessoas achavam que a questão ideológica por si
bastava. Mas não se pode confundir êxito eleitoral e
ideologia com estrutura de sistema. Eu acho salutar a
discussão político-ideológica e a respeito, mas o que
as pessoas querem mesmo são serviços organizados,
profissionais capacitados, equipamentos operantes,
facilidade de acesso, tratamentos com uma saúde
integral. As pessoas querem ver as condições que
salvam vidas prontamente equacionadas. Acho que
é isso que se espera. E você tem êxito em todo o
aspecto ideológico mostrando competência, ética e
boa gestão.
REpS - Segundo os autores de artigo recentemente

publicado na Folha de S.Paulo, a “Inovação no
Brasil não combina com saúde”....Por que, mesmo
diante disso, a SESA promoveu a criação do Prêmio

| V. 17 | N. 2 | dezembro 2016

michele caputo neto

INOVA Saúde Paraná, em parceria com a Fomento
Paraná, Sanepar e a Compagás?
MICHELE CAPUTO - Primeiro eu não concordo
com esse diagnóstico. Inovação combina sim com
a saúde. O programa Saúde da Família está há
décadas passando por governos. A competência
desse país em fazer transplantes, o sucesso do
programa de imunização e outros. O que acho é
que quando você tem uma péssima gestão, não
importa se é na saúde ou em qualquer lugar, quando
você tem a falta de compromisso e a corrupção
imperando, aí você compromete qualquer tipo de
coisa. O que não podemos confundir é inovação
com a dita agregação de novas tecnologias por si.
Eu acho que você tem inovações que são muito
simples, que muitas vezes são de comportamento,
de orientação, de adequação de saber. E a primeira
edição do Prêmio Inova Saúde Paraná mostrou isso,
atingiu o objetivo que é o da valorização em ideias e
ações com aplicabilidade, resolutividade. Acho que
nós tivemos um bom início, e ações como essas
têm que ser multiplicadas.

REpS -

Retomando ao movimento sanitário

nacional.

Por

ex-presidente

ocasião
Dilma

do

Impeachment

Rousseff,

foi

notório

da
o

posicionamento de importantes lideranças do
movimento sanitário favoráveis ao “Não Vai Ter
Golpe” . Recentemente, uma dessas lideranças,
a Professora da UFRJ Ligia Bahia, dirigente do
CEBES e da ABRASCO, ao comentar declarações
do Ministro da Saúde, disse, segundo o articulista
Bernardo Mello Franco (Folha S.Paulo), que o início
da gestão Temer está sendo um desastre total
e que “já é possível ver um golpe no SUS”.... O
senhor concorda?
MICHELE CAPUTO – Não.

Eu acho que o processo
de impeachment foi um momento de extremos,
tanto de quem defendia quanto de quem era
favorável. Esse processo já passou, e eu acho que
todos têm que superar isso. O Congresso Nacional
é legítimo para fazer o que fez, e tudo o que fez
foi confirmado por outros poderes. O que de fato
comprometeu o Ministério da Saúde de forma muito
concreta, e em consequência a credibilidade do
SUS no Brasil, aconteceu antes mesmo do governo
Temer: dois anos de “desfinanciamento” e de

políticas discriminatórias contra parte importante
desse país, inclusive, e especialmente, o Paraná.
A confirmação do presidente Temer garante
uma estabilidade política, a possibilidade do resgate
econômico e a volta da capacidade do Governo
Federal em investir. Mas vai levar muito tempo e vai
exigir muita competência gerencial e administrativa.
O SUS é maior que qualquer pessoa, e não é uma
pessoa só, por mais ilustre que seja, que vai colocar
em risco a sobrevivência do Sistema. O que vejo
como mais grave para a saúde foram estes últimos
dois anos de falta de medicamentos, soros e vacinas.
Muita falta de ação, de respeito e de prioridades
dentro do Ministério. Atualmente algumas ações já
estão sendo retomadas ou incrementadas, como
o financiamento para as UPAs, que estavam sem
recursos federais, e a economia de quase R$1
bilhão, na prestação de contas de contratos já
existentes no MS, bem como o pagamento de boa
parte das emendas parlamentares. Agora, eu como
profissional de saúde e gestor, não dou cheque
em branco para ninguém. Espero que as pessoas
desarmem esse espírito beligerante.
O movimento sanitário sempre conseguiu se
manter importante, mas pode enfraquecer. Sempre
foi muito forte quando manteve consensos de
entendimento da política de saúde e conseguiu
conviver com ideologias e posições diferenciadas
dentro do espectro político. Quando partidariza,
levanta bandeiras que são eleitoreiras, compromete
e perde representatividade. Eu acho que ele já
perdeu. Pois quando se fala “movimento sanitário”
a gente vê que ele está muito distante dos tempos
do saudoso Sérgio Arouca. Eu acho que hoje o
movimento está muito enfraquecido, e para que
a gente possa torná-lo representativo e, em um
organismo que o país inteiro reconheça como
representante da expressão daqueles que lutam
pelo fortalecimento do SUS, é preciso voltar a
trabalhar em busca de consensos e com amplitude.
REpS - Em relação a orçamento, recursos. O que o

Governo Federal deve ao Paraná na área da saúde
atualmente? Pois em março deste ano, o Senhor
disse que a dívida com o estado estava em R$540
milhões. Aumentou, reduziu, houve amortização?
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É que em 17 de outubro último, a própria SESA

REpS - Como estamos no Paraná, seria impossível

noticiou que o Paraná receberá mais R$54,5

terminar essa entrevista sem perguntarmos como

milhões por ano do MS para habilitar e qualificar

o senhor vê a Operação Lava Jato e a atuação do

alguns serviços até então parcialmente custeados

juiz Sérgio Moro. O senhor também acha que ele é

pelo governo estadual. Como se dá esta conta,

um motivo de orgulho? Ou, como gestor, sente-se

Secretário? Como está sendo o relacionamento do

ameaçado por ele?

estado com a atual gestão do MS?
MICHELE CAPUTO - Na

verdade não é uma dívida
com o governo, é uma dívida com o estado. É
uma dívida com o Paraná. Porque neste montante
de débitos estão os Consórcios Intermunicipais
de Saúde, os prestadores de serviços na área
hospitalar, os municípios e o próprio governo do
Paraná. Parte dessa dívida nós judicializamos, e
parte dessas contas estão sendo acertadas, como
as contrapartidas da Rede Cegonha, das UPAs e
do SAMU. O que posso dizer é que já tem muita
coisa acontecendo, mesmo com toda essa situação
de dificuldade que o MS tem passado. Já sentimos
a normalidade na produção, na entrega de alguns
medicamentos e produtos, e o pagamento de
emendas impositivas na área da saúde. Mas ainda
existem pendências com relação ao credenciamento
de UTIs, de serviços com portaria há mais de um ano
que precisam acontecer.
O que nós esperávamos antes [referindo-se ao
governo da ex-presidente Dilma] era um cronograma,
uma perspectiva. Só que o que nós recebíamos era
falta de respeito ao Paraná. E o que é pior num
devedor: não reconhecer que deve. Era isso que os
ex-dirigentes do MS faziam com a gente. Mas faço
uma ressalva: não quando o ministro foi o Padilha.
Este nos dava respeito, independente de Partido ou
ideologia política.
REpS - No final de outubro o governo estadual

noticiou recursos de R$54,5 milhões, originários do
MS, para a sua pasta. É para os credenciamentos?
MICHELLE CAPUTO - É parte desse processo.
Contempla, por exemplo, o credenciamento
do Hospital Bom Jesus, localizado em Toledo,
credenciamento de UPAs e de outros serviços. Nesta
atual gestão do ministro Ricardo Barros começamos
a receber parte do que a União deve ao Paraná. São
recursos bem-vindos e agora poderemos redirecionar
os recursos do estado para outras ações prioritárias.
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MICHELE CAPUTO - Não, não. Ameaça nenhuma.
Eu acho que o trabalho da equipe capitaneada
pelo juiz Sérgio Moro é reconhecido pela maioria
dos paranaenses e brasileiros. Pelos curitibanos de
forma muito especial. Por quê? Porque a busca pelo
fim da impunidade de empresários e de políticos de
alto calibre acaba, ou reduz em muito essa sensação
de que a corrupção seja algo natural. Não é. A
Lava Jato, as ações e atitudes do Juiz Moro fazem
com que sintamos orgulho – ainda mais depois de
sermos rotulados como “República de Curitiba”. Por
isso, e por tudo o que isso representa, é um trabalho
que tem que continuar, pois está calcado na cautela
e na consistência dos fatos. Todos os responsáveis,
sem exceção, têm que pagar e responder pelo que
fizeram.

E temos que ser justos: não só petistas estão
envolvidos nesse processo. Recentemente tivemos
aqui a visita do Eduardo Cunha...
REpS - O senhor está prestes a completar 6 anos

no cargo de Secretário de Estado da Saúde e, tudo
indica, caminha para completar os 8 anos... Quase
uma década depois de estar ao lado do governador
Beto Richa, também em suas duas gestões como
prefeito de Curitiba. O senhor acha que corre o
risco de um “esgotamento de gestão”?
MICHELE CAPUTO - Não, acho que é um
processo natural. Eu e minha equipe realizamos o
que estamos fazendo por conta de um governo e
um governante que nos respeita e nos dá condições
orçamentárias e financeiras. Que endossa e cobra
ações estruturantes, contundentes e resultados
concretos na área da saúde. Então, minha lealdade
ao governador Beto Richa não é só com a pessoa,
e não é também só uma questão política. Não
tenho receio nenhum em dizer que compartilho
dos ideais políticos do governador. Sou o segundo
vice-presidente do diretório estadual do PSDB do
Paraná, mas só fico e permaneço no cargo porque
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eu e minha equipe fazemos parte da vanguarda do
governo Beto Richa. E isso é resultado desses meus
31 anos de carreira na área da saúde pública.
Eu comecei como servidor público com
o governador José Richa, em uma gestão
extremamente importante para a saúde, que foi a do
Luiz Cordoni Jr, da área de Saúde Coletiva. Ocupei
vários cargos no município de Curitiba durante 10
anos e durante um ano e meio no MS no governo
de Itamar Franco. Acho que o problema não é a
estabilidade; não quando ela se dá por uma questão

é qualificar cada vez mais a política. Ser ou não
candidato depende de muita discussão com meus
familiares, com o meu Partido, com minha equipe,
com os parceiros de atuação na saúde e sobretudo
depende da opinião e decisão do Governador Beto
Richa. Mas esta é uma questão extemporânea. Não
está no tempo certo. Apesar de todos os avanços
que conquistamos para a saúde do Paraná, muitos
dos quais tivemos oportunidade de tratar nesta
entrevista, ainda existem muitos problemas que
exigem nossa atenção. Vamos trabalhar?!

técnica, que é o meu caso, e desde que você não
se acomode. Não fico até o final de 2018, fico até
o dia que o governador Beto Richa sair, porque acho
que nós conseguimos estruturar serviços, ações e
políticas públicas que serão duradouras.
REpS - Para finalizar: como condutor (ou indutor)

das políticas e programas estaduais da saúde, qual
é, ou será a marca do Governo Beto Richa nessa
área?
MICHELE CAPUTO – A

implantação e estruturação
das Redes de Atenção à Saúde, com todos os
programas e ações estratégicas que demandaram
dela, e a valorização do municipalismo, com a
locação de recursos diretamente fundo a fundo nos
municípios. Esta é uma marca indiscutível da nossa
gestão. E, sem falsa modéstia, digo que a equipe de
saúde do Paraná faz um bom trabalho.
REpS - Esse

trabalho

que

o

senhor

vem

desenvolvendo é um preparo para sua candidatura
nas próximas eleições de 2018?
MICHELLE CAPUTO - De forma nenhuma! O
trabalho que desenvolvo é um compromisso
que tenho com a população, com o Governador
Beto Richa e com minha equipe de trabalho. Já
fui candidato uma vez. Não fui eleito e sei que a
atuação parlamentar é muito diferente da atuação
técnico-política com a qual estou habituado. Não
menosprezo a importância da luta parlamentar,
seja na esfera federal ou na estadual. Mesmo
porque muitos temas referentes à saúde têm sua
discussão e decisão nesse poder. Enfim, não me
identifico com aqueles que fazem o discurso da
"antipolítica" ou da "antipolíticos". Precisamos sim
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A difícil normalização democrática
e o futuro
Marco Aurélio Nogueira
Professor Titular de Teoria Política e Coordenador Científico do Núcleo de Estudos e Análises
Internacionais-NEAI da Universidade Estadual Paulista-UNESP.

C

om as eleições municipais realizadas em outubro de 2016, fechou-se um
capítulo da história política brasileira.

Não foi um capítulo qualquer. Nele se entrelaçaram a redemocratização,
a estabilização monetária, a projeção da social-democracia e da esquerda como
forças de governo, a reconfiguração do ativismo social, a entrada da sociedade na
turbulência da modernidade reflexiva e do capitalismo 2.0, a adoção de políticas de
caráter redistributivo, a afirmação de uma democracia de massas, o fortalecimento
de um amplo mercado de consumo popular, a constituição de um poderoso sistema
financeiro, o delineamento tardio de um Estado de bem-estar fundado em esforços
de regulação e em direitos sociais, a judicialização da política, a ascensão, a glória,
o declínio e o sofrimento de um grande partido de massas, atingido no peito pelos
danos colaterais de sua própria práxis política, que levaram ao impeachment de um de
seus presidentes, à prisão de vários de seus líderes, à rejeição social e, por fim, a uma
avassaladora derrota eleitoral.
As urnas puseram o país em outro diapasão político e partidário. O PMDB
conservou sua capilaridade, elegendo 1038 prefeitos, mas perdeu parte de sua
influência política direta: em vez de 16,4% do eleitorado conquistados em 2012, irá
governar agora 14,2%, cerca de 21 milhões de votantes. O PSDB, por sua vez, mostrou
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força, conquistando 803 municípios e passando a
controlar a maior parte das joias da Coroa, 28 das
92 cidades com mais de 200 mil eleitores. Com
isso, o partido tucano passou a governar 24% da
população brasileira (34 milhões de eleitores), o
que lhe transferiu trunfos políticos não desprezíveis.
O desempenho do PSDB ficou ainda mais saliente
quando comparado com os números obtidos pelo
PT, que foi praticamente varrido do mapa municipal,
sendo derrotado em cerca de 2/3 das cidades
que governava: caiu de 638 para 254, das quais
metade conta com menos de 10 mil eleitores. O
partido perdeu 15 grandes cidades e manteve o
controle tão somente de um município com mais
de 200 mil eleitores: Rio Branco, capital do Acre.
Depois de ter chegado a governar 27 milhões de
eleitores governados nas eleições de 2012, o PT viu
sua influência governamental declinar para cerca de
4 milhões.
Vários
pequenos
partidos
avançaram,
especialmente em algumas grandes cidades.
A fragmentação partidária aumentou: 21 siglas
administrarão os 92 municípios com mais de
200 mil eleitores. Em 2012, eram 16 partidos.
As 26 capitais serão governadas por 13 siglas.
A pulverização fará com que cresçam os custos
de reprodução do sistema político e exigirá mais
capacidade de coordenação dos partidos maiores,
antes de tudo o PMDB e o PSDB.
As eleições também revelaram o crescimento
do “não voto”. As abstenções atingiram 24,55%
em todo o país, número difícil de ser interpretado
sem que se faça uma avaliação do cadastramento
eleitoral. Votos nulos e brancos, por sua vez,
chegaram a 15%, taxa maior que a média histórica
nacional. É um percentual que também precisa ser
analisado com cuidado, já que não necessariamente
reflete desinteresse ou alienação do eleitor, podendo
mesmo revelar o contrário disso, uma tomada de
posição frente a todas as candidaturas. Pode ser um
indicador de um desprezo pela política, ou indicar
um desejo de que exista uma política de outro tipo.
De qualquer modo, a soma dos que deixaram
de escolher candidato (abstenções, nulos e brancos),
numa primeira leitura, impressiona. Superou a
votação de diversos candidatos vencedores, como
ocorreu no segundo turno do Rio de Janeiro, onde

atingiu 41,5% do eleitorado, em Mauá (42,3%) e em
São Bernardo do Campo (41,7%), estas últimas no
ABC paulista.
O “não voto” combinou-se com a procura por
candidatos de perfil “empresarial” e por promessas
de gestão moderna e tecnicamente qualificadas,
como ocorreu em São Paulo, Belo Horizonte e
Porto Alegre. Já com Crivella, no Rio, a religiosidade
acampou no terreno eleitoral, misturando-se com
acenos à racionalidade gerencial, à justiça social,
ao laicismo e a uma pauta ecumênica. Por todo
o país, revelou-se uma cidadania em forte tensão
com a representação e em particular com a “classe
política”, reforçando-se uma tendência que já fora
vocalizada pelas grandes manifestações populares
de 2013. (NOGUEIRA, 2013).
Ainda em busca de um eixo que estruture
sua ação, lhe dê estabilidade e recomponha sua
legitimidade, o governo de Michel Temer saudou os
resultados eleitorais, vendo-os como a comprovação
de que a população está indiferente às polêmicas
em torno do recente impedimento presidencial
e disposta a apoiar o novo governo e as medidas
que começam a ser adotadas. Apoiou-se no fato de
que os partidos hoje “situacionistas” passaram a
dominar cerca de 90% das cidades brasileiras. Além
dos ganhos em termos de alinhamento político e
volume, os dados também indicam que o discurso
que apresenta o governo Temer como “usurpador” e
produto de um “golpe das elites” passou longe dos
eleitores e foi praticamente enterrado com as urnas.
Poderá continuar a ser usado como bandeira e
narrativa, mas sua força persuasiva se circunscreve
a um gueto.
Resultados eleitorais, porém, costumam ser
nuvens passageiras, que se dissolvem com o lufar
dos ventos. Nuvens podem ser lidas de diferentes
maneiras, a indicar cenários de sinais trocados
e vozes múltiplas. Sugerem figuras instáveis,
subjetivas, ilusórias.
O PSDB ganhou mais que o PMDB, por exemplo,
mas Alckmin ganhou e Aécio perdeu, o que cria
tensão interna. Parte importante da votação tucana
se alimentou da desagregação ética e política do PT.
Mas o que fará o PSDB sem seu alter ego, agora que
o PT se diluiu como seu contraponto típico-ideal?
Seguirá sendo um agregado de caciques que não
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se bicam ou se estruturará como partido socialdemocrático de verdade, com projeto, programa e
cultura consistentes? Sem que se responda a isso,
o futuro fica embaçado. O futuro também dependerá
do que vier a fazer o governo Temer, seja em
termos de seus resultados efetivos na recuperação
econômica, no equilíbrio fiscal e na manutenção das
principais políticas sociais, seja em termos de sua
capacidade de contribuir para que o bloco de forças
que o apoia atue de forma unificada, moderando o
apetite de suas partes.
Se as urnas disseram algo é que os políticos
devem tomar cuidado porque todos estão de
olho neles, prontos para deletá-los. A sombra da
Operação Lava Jato recobre hoje a totalidade do
sistema político, ameaçando paralisá-lo e forçando-o
a uma reformulação que já se faz tardia. Há bons
motivos para que o governo comemore, mas nem
tudo são flores nos jardins da República. Tensões,
turbulências e dificuldades se anunciam como
inevitáveis nos próximos meses, quando então se
revelará o que significaram as eleições de 2016 e
em que medida elas se ligarão, ou não, às de 2018.

Ciclos, esgotamentos,
imperfeições
1. O esgotamento do atual ciclo político – que
representou a ascensão e o declínio do PT como
partido de governo – não começou em 2016. Sinais
dele já eram evidentes em 2010-2011, quando
da passagem da Presidência para Dilma Rousseff.
A própria escolha da então ministra da Casa Civil
de Lula para sucedê-lo no cargo revelou parte dos
impasses que se manifestaram na ocasião: o partido
que então predominava na política nacional não
conseguia seguir em frente com uma liderança que
estivesse à altura do legado e do peso simbólico de
Lula. Optou por consagrar nas urnas uma tecnocrata
sem experiência política, com pouca flexibilidade e
baixa tolerância aos meandros do jogo político.
Naqueles anos, já se evidenciava que o
programa de trabalho dos governos Lula não evoluía
de forma harmoniosa. Sem condições objetivas para
promover reformas estruturais ou rupturas, o próprio
PT se acomodou ao jogo político dominante, fazendo
concessões ao grande capital nacional, ao sistema
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financeiro e ao fisiologismo político, expedientes
com que se procurou financiar o crescimento
econômico e criar bases de sustentação aos
governos que se sucederam. A corrupção, de que
o “mensalão” (2005) era uma recordação fresca,
permanecia ativa e encontraria modalidades ainda
mais ousadas, assentadas no objetivo proclamado
de financiar atividades partidárias e eleitorais, mas
que foram muito além delas.
O governo Dilma até tentou inserir na pauta
um ajuste fiscal e a correção de certos “excessos”
governamentais. Mas manteve intactas as linhas
gerais do programa de Lula e os procedimentos de
natureza político-partidária na tentativa de obter base
parlamentar de sustentação, com o que reforçou o
fisiologismo e se submeteu a todo tipo de chantagem
e pressão. Já durante seu primeiro mandato, a
economia começaria a patinar, empurrando o país
para uma crise recessiva que se combinaria com a
deterioração gradual da gestão das contas públicas,
fato que levaria o país às portas da insolvência. O
cenário permaneceria em constante agravamento e
forneceria as condições para o desencadeamento
e a efetivação do impeachment presidencial em
2016. Tratou-se, em boa medida, de uma espécie
de “morte anunciada”, provocada pela incapacidade
dos articuladores políticos governamentais de
decifrar o cansaço que progressiva e precocemente
tomou conta do governo Dilma.

2. O esgotamento político atual faz parte
de um processo maior, que deita raízes na
redemocratização e no movimento que culminou na
Constituição de 1988. De lá para os dias atuais, este
processo produziu resultados importantes, chegou
ao apogeu e está, agora, em busca de atualização.
Seu principal produto foi o estabelecimento, no
plano do Estado e da cultura política, do valor da
estabilidade monetária, de um conjunto de direitos,
de novos espaços de participação, de mecanismos
de controle democrático e de políticas de inclusão
social, inclusive com muitas conquistas em termos
de reconhecimento de identidades específicas.
Não seria exagero dizer que houve um “pacto
informal” destinado a promover avanços sociais
no país. Em boa medida, tem sido este o lema da
redemocratização brasileira: deixar patente que
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não se conseguirá dar passos para frente sem uma
política que combine democracia, estabilidade,
direitos e inclusão social. Nada surgiu que possa ser
tido como uma alternativa a isso.

3. A redemocratização conteve, em seu
interior, uma inflexão de tipo social-democrático,
que talvez tenha sido seu mais importante fruto. É
essa inflexão que está agora vivendo as dores de um
esgotamento.
Ela se associa à afirmação progressiva de uma
grande democracia de massas, de caráter inclusivo
e popular. Mas também à implantação do que há
de “Estado de bem-estar”, com políticas sociais
importantes, reconhecimento explícito de direitos
e uma orientação oficial largamente favorável à
melhoria na distribuição de renda e à redução das
desigualdades sociais. Associa-se tanto às políticas
de estabilização monetária e responsabilização fiscal
dos anos FHC, quanto às políticas assistencialistas
e de renda dos anos Lula, tanto ao esforço de
redimensionamento e racionalização do Estado e
da administração pública, quanto à busca por novas
formas de inserção internacional do país.

4. Essa foi, porém, uma inflexão imperfeita, na
medida em que não construiu para si os devidos
suportes e a necessária sustentabilidade. O Estado
continuou com os mesmos problemas de antes, em
termos financeiros, técnicos e políticos. Abandonouse a reforma da administração pública ensaiada
nos anos 1990. A governação permaneceu ruim,
extremamente dependente de coalizões espúrias.
O preço tem sido alto nessa área. Os sistemas de
prestação de serviços e de materialização de direitos
– antes de tudo, a saúde e a educação – funcionam
precariamente, não vêm sendo financiados de
forma suficiente nem devidamente impregnados
de recursos técnicos, gerenciais e tecnológicos.
25 anos depois do início efetivo deste ciclo socialdemocrático, o SUS ainda oscila, não recebe o
tratamento que se espera e sofre para cumprir
suas atribuições. Na educação, o país não evolui,
as falhas se acumulam, o ensino fundamental e
médio deixa a desejar, as universidades parecem
convertidas em uma instância de aperfeiçoamento

instrumental e ilusória ascensão social. O sistema
de ciência e tecnologia apresenta problemas graves
em seu conjunto.
Todas essas falhas e insuficiências passam
pelos gargalos do financiamento, mas não se limitam
a eles. São também o resultado de opções políticas
e governamentais, de déficits em termos de gestão
e organização, da dificuldade que se tem tido de dar
continuidade às políticas estratégicas e enfatizar
o fundamental. Expressam uma injusta rigidez
tributária que parece congelada no tempo e está
carregada de aberrações. Refletem uma limitação
crônica para que se dê a devida importância aos
procedimentos organizacionais, técnicos, gerenciais,
e não somente à questão do financiamento e do
volume de recursos. A gestão pública e o aparelho
de Estado, no Brasil, são caros demais e eficientes
de menos. Há desperdício, superposição de funções,
privilégios de todo tipo, carreiras desestruturadas,
pessoal mal remunerado e sem incentivos ao
lado de nichos bem remunerados e protegidos
corporativamente.
Descuidamos das reformas que poderiam
fazer o Estado cumprir adequadamente o papel de
guardião da comunidade política e coordenador de
um projeto de sociedade no cenário da globalização.
Preferimos, simplesmente, instrumentalizar o
aparelho estatal para alavancar um projeto de
crescimento que nunca conseguiu se firmar,
apostando em políticas de câmbio e juros, em
aumentos aleatórios da carga tributária e em
mecanismos de centralização fiscal na União,
mediante a sangria do federalismo. Opções que
sobrecarregaram as classes assalariadas e afetaram
negativamente estados e municípios. Ao longo das
últimas décadas, gastos cresceram sem que se
cuidasse de melhorias em termos de arrecadação.
Não se deu nem sequer um passo em direção a uma
estrutura tributária que estabelecesse critérios para
que os mais ricos arcassem com uma parte maior
do volume de impostos, aliviando a carga dos mais
pobres.
Em suma, a inflexão social-democrática não
adquiriu sustentabilidade e não se legitimou com
o tempo. Nem sequer chegou a ganhar plena
coerência, a sintonizar seus termos e componentes
ou a ser assimilada pela população e pela opinião
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pública a ponto de se converter em ideia-força,
cultura política e convicção cívica.

5. Antes de tudo, o ciclo não foi assumido e
vivido como tal: jamais se fixou, na vida nacional,
o reconhecimento explícito de que estávamos a
conhecer uma “onda” social-democrática. A arena
política não foi contagiada. Ora o vetor discursivo
predominante se apoiou na tese de que se estava
a viver a “continuidade da redemocratização”,
ora que se tratava de trazer para o país o ideário
“neoliberal” e ora que se iniciava entre nós uma fase
de “redenção nacional”. Não se compreendeu que
uma opção social-democrática estava a se objetivar,
com suas exigências.
Os próprios partidos políticos e movimentos
que protagonizaram o ciclo deixaram de cooperar
entre si: optaram por abrir guerras e litígios uns com
os outros, investindo energia irracional na disputa
eleitoral. Preferiram processar suas diferenças
às cegas, ou melhor, privilegiando tão somente
a conquista de governos e posições de força no
sistema político. Não foram competentes para
dar curso a pactos e acordos que emprestassem
articulação e musculatura às forças políticas e
sociais interessadas em fundir direitos sociais e
ideias democráticas.
Convertidos em máquinas eleitorais, os
partidos não se reproduziram de modo adequado,
não funcionaram como “escolas de quadros” e não
reciclaram seus dirigentes. Transmitiram assim,
para o conjunto do Estado, um notável fracasso em
termos de formação de lideranças e oxigenação
da elite política. Com isso, essa última perdeu
densidade e chega aos dias de hoje em níveis
inimagináveis de ruindade e primitivismo: não há
mais estadistas, os líderes nada lideram, o discurso
político é tosco e grosseiro, falta cultura técnica e
democrática aos políticos.
Apoia-se no entrelaçamento dessas três
“imperfeições” o fator principal da imperfeição
social-democrata a que me refiro: seus partidos
principais, o PSDB e o PT, mas também parte do
PMDB, o PSB, o PPS, o PSol, os movimentos sociais
mais fortes, como o MST, não conseguiram elaborar
um projeto claro de sociedade, uma ideia de país.
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Tudo se concentrou na conquista e na manutenção
do poder. Deixaram de apresentar saídas
positivas e consistentes, propostas concatenadas
de políticas. Jogou-se a opinião pública numa
contraposição fictícia entre “esquerda” e “direita”,
num maniqueísmo que desarmou a sociedade
e fez com que ela regredisse em termos de
consciência política. Abriu-se mão da mobilização
popular, da produção de cultura democrática, da
pedagogia cívica, da luta por hegemonia enquanto
“direção intelectual e moral”. Jamais os partidos e
movimentos democráticos responderam à questão
de saber quem somos e para onde queremos ir.
Em decorrência, não educaram a cidadania, não
promoveram reformas estruturais profundas e não
construíram uma cultura capaz de cimentar e dar
sentido às posições de força que se conquistavam
no sistema político e no aparelho de Estado. Houve
muita ocupação de espaços e muito uso dos
mecanismos estatais, mas poucas ideias e pouca
articulação. As próprias políticas públicas mais
afeitas à social-democracia – saúde, educação,
assistência, previdência, renda e trabalho – ficaram
soltas, sem se completar.

6. O ciclo sofreu a interveniência do processo
histórico mundial e foi sobredeterminado por
ele. A globalização, a revolução tecnológica, a
conectividade em rede, a gestação de uma nova
sociabilidade, a fragmentação e a individualização
foram reconfigurando a sociedade, tornando mais
difícil a sua coesão e minando as instituições voltadas
para a promoção de articulações e coordenação. A
realidade do capitalismo financeirizado, do mercado
onipotente, da sociedade em rede e da “crise
de soberania” dos Estados nacionais complicou
dramaticamente o universo político, dentro e fora do
Brasil. Passou a exigir respostas mais sofisticadas e
complexas dos operadores políticos, antes de tudo
dos partidos. E foi nesse ponto que a engrenagem
engripou. Em vez de se reorganizarem como usinas
de reflexão qualificadas para elaborar respostas
políticas substantivas para o novo estado do mundo
e a nova sociedade que emergia, os partidos se
limitaram a se aperfeiçoar como estruturas eleitorais
competitivas, entregando-se ao marketing. Não
evoluíram em nenhum aspecto significativo, assim

| V. 17 | N. 2 | dezembro 2016

A difícil normalização democrática e o futuro

como nada fizeram para atualizar o sistema político,
que permaneceu estagnado, digerindo as próprias
entranhas.
As novas circunstâncias promoveram um
aprofundamento da fragmentação social e a
desconstrução das classes típicas do mundo do
trabalho, fazendo com que ficasse mais custosa
a articulação sociopolítica dos interesses e
se ampliassem as disputas por identidade e
reconhecimento em um quadro de baixa capacidade
de agregação e coordenação.
A
degradação
da
política
foi
um
desdobramento dessa situação. O debate público
democrático empobreceu, as tendências populistas
e demagógicas foram reforçadas, contribuindo
para retirar crédito dos políticos e dos partidos,
distanciando-os da sociedade, que se deixou
arrastar pela indignação e pelo questionamento da
política tout court. O cenário se aproximou daquilo
que tem sido chamado de “pós-democracia”: as
eleições se sucedem, os governos governam, mas
o debate público fica engessado pelo protagonismo
dos lobbies e dos profissionais de marketing, quadro
que amplia a passividade dos cidadãos e promove
a concentração elitista das escolhas. (CROUCH,
2010).

Lula, Dilma e o Pt no Poder
Os anos de Lula, de Dilma e do PT foram
emblemáticos. Antes de tudo, porque foram anos de
governos nominalmente populares e reformadores
que não se caracterizaram pela promoção de
reformas estruturais mínimas e, para complicar,
impulsionaram procedimentos políticos e gerenciais
que ajudaram a rebaixar a qualidade da democracia,
travaram a economia e não foram dedicados à
construção de novas formas de hegemonia, ou seja,
de geração de novos circuitos de orientação cívica,
intelectual e moral. Ao contrário: foi justamente
durante os anos governados pelo PT que a

sociedade regrediu politicamente e foi cortada por
uma dialética de tipo maniqueísta e dual, “nós”
contra “eles”, os gestores contra os políticos, os
“bons” contra os “maus”, num processo diabólico
de estigmatização, sectarismo e culpabilização.
Durante um tempo, a economia segurou tudo.
Viabilizou a montagem de uma aliança de classes
entre empresários e sindicatos em torno do Estado.
Isso “pacificou” a política, legitimou um estilo de
fazer política e um núcleo de poder, deu a impressão
de que o horizonte futuro estava resolvido. Crédito
subsidiado, controles artificiais de tarifas e
preços, uso dos bancos públicos e facilidades de
financiamento como forma de estimular o consumo
criaram a impressão de que o país entrara em
novo rumo. Durante os governos Lula, o boom das
commodities, resultado do maior relevo da China
no cenário mundial, ocultou a crise latente e criou
um clima falso de euforia. A economia cresceu,
as divisas do país aumentaram e possibilitaram
a entrada de milhões de novos consumidores no
mercado. A folga fiscal e a estabilidade econômica
permitiram novos patamares de endividamento,
impulsionando positivamente a demanda interna. O
consumo cresceu e se “popularizou”.
Houve, porém, alguns efeitos não desejados.
A euforia turbinou o voluntarismo e impediu que se
visse o precipício. O gasto cresceu, a arrecadação
diminuiu, a dívida pública aumentou, a inadimplência
começou a despontar, a inflação reapareceu. Tudo
foi sendo empurrado para baixo do tapete, de olho
nas próximas eleições.
A crise do modelo econômico a partir de 2010
inviabilizou a reprodução dos arranjos políticos e
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Alianças e coalizões

sociais prevalecentes. Primeiro, porque desarrumou
a economia e não facilitou a emergência de propostas
alternativas nem o processamento adequado das
controvérsias. Depois, porque impôs a exigência de
um ajuste fiscal, com suas implicações conhecidas
em termos de “austeridade”, pondo em xeque os
programas assistenciais que deram eixo e força
aos governos dos últimos anos. E, por fim, porque
inviabilizou a reprodução da aliança de classes que
sustentara os dois governos de Lula e reforçou o
que havia de pior no sistema político, já que, no
afã de manter os apoios que ameaçavam faltar,
Dilma radicalizou a política de coalizões e passou a
alimentá-la com concessões sempre mais erráticas
e fisiológicas.
A crise impregnou e desconstruiu o governo
Dilma. Não se tratou somente de abalos e fissuras
na base parlamentar, mas da tradução política de
uma transição estrutural, do reposicionamento
das forças do capital e do trabalho, bem como da
quebra das alianças de classe que haviam feito o
sucesso do modelo lulista. Não houve nenhuma
atenção particular para isso e tudo continuou a ser
feito como se o cenário não tivesse se alterado.
A corrosão dos apoios políticos ao governo fez
com que o processo de impeachment aparecesse
como única saída institucional perante o caos que
crescia. A recessão se instalou, trazendo consigo o
desemprego, a inflação, a perda do poder de compra,
a desorganização dos interesses. A expectativa
era que governo, trabalhadores e empresários
procurassem zonas de consensos, auxiliados pelos
partidos. Mas a qualidade da política não ajudou.

28

ESPAÇO PARA A SAÚDE – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ | Londrina

O calcanhar de Aquiles dos governos petistas
não foi o mau desempenho da economia, mas a
política de coalizões, ou seja, o modo como o PT
buscou compensar a falta de maioria parlamentar.
Dadas a fraqueza partidária das esquerdas e a
impossibilidade de uma frente social-democrata
reunindo PT e PSDB, a opção petista foi buscar apoio
no “baixo clero” do Congresso Nacional, ou seja, nos
partidos menores e mais fisiológicos. Tratou-se de
uma opção de risco, seja porque não estavam ali as
lideranças políticas mais expressivas, seja porque o
preço cobrado pelo apoio foi alto e teve de ser pago
em moeda, não só com cargos e favores. O episódio
do “mensalão” escancarou o procedimento, que
espalhou seus venenos pelo sistema. O partido
recompôs sua base, aliou-se ao PMDB e passou
a fazer vistas grossas para o crescimento da
corrupção, agora praticada mediante empreiteiras
e empresas públicas, como a Petrobras. Episódios
constrangedores de enriquecimento pessoal,
favorecimento unilateral e ocupação predatória do
Estado mancharam a imagem do PT.
Ainda que não tenha impedido Lula e Dilma de
se reelegerem em 2006, 2010 e 2014, a política de
coalizões cobrou seu preço: amarrou e enfraqueceu
o PT, descaracterizando-o como força progressista.
Terminou por forçar seus governos a uma entrega ao
PMDB que, aos poucos, foi engolindo o petismo e a
própria agenda governamental.
A “aliança de classes” se materializou por meio
do Estado. Em seus dois mandatos, Lula atraiu o
apoio do grande empresariado (agrário, industrial,
financeiro) e dos setores organizados da classe
trabalhadora em nome de uma política que se
apresentava como expansionista e que anunciava
ganhos para todos. Fez com que essa aliança
servisse de base para a interlocução política com
a sociedade, atraindo ao mesmo tempo os setores
mais excluídos mediante políticas assistencialistas
e de transferência de renda. O Estado se converteu
no grande articulador político do país, na Meca
desejada por todos, para o bem e para o mal. Para
manter os inúmeros aliados da hora, Lula, Dilma e
o PT concederam todos os anéis, viraram as costas
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para a esquerda democrática e passaram a tratar os
adversários como inimigos.
No período Dilma tudo isso foi pelos ares,
entre outros motivos porque o sistema passou a
se ressentir da falta de um ponto de convergência,
coordenação e aglutinação – algo que ficou ainda
mais indispensável a partir do momento em que o
modelo econômico começou a rodar em falso. O
divórcio entre Dilma, o setor produtivo e as finanças
– o mercado – só fez crescer de 2012 em diante.
Foi reforçado dramaticamente com a perda das
classes médias urbanas. E só não provocou o fim do
ciclo petista nas eleições de 2014 por força de uma
campanha eleitoral movida a marketing agressivo e
que não se envergonhou de empregar os mais baixos
recursos de “desconstrução” dos adversários.
A crise política, a inoperância governamental,
o repúdio ao PT, a fratura na aliança de classes e
no bloco de poder fizeram com que se abrissem
maiores espaços para a contestação da presidente
e de seu mandato. O impeachment abriu caminho
sem dor e sem glória, dispensando golpes e
esforços demasiados. Valeu-se de manobras
políticas congressuais, de uma adesão social que
não cansou de se manifestar e da habilidade do
bloco parlamentar que se agregou em torno do vicepresidente. (NOGUEIRA, 2016).

Um futuro a ser projetado
Depois do vendaval do impeachment, a rotina
pode até retornar a Brasília. Mas não haverá espaço

para avanços categóricos. A sociedade se mostra
tensa e ressabiada, à espera de atos que a ajudem
a se reposicionar e, eventualmente, a se repactuar
com a política e os políticos. As respostas políticas,
porém, terão dificuldades para se qualificar no curto
prazo.
O governo Temer evoluirá com muitas arestas
e perfil mal definido: dificilmente irá se tornar um
todo harmonioso. O mais provável é que continue a
flutuar ao sabor de uma base instável, de ministros
inexpressivos, da dificuldade de coordenar uma
sociedade sem eixo, da carência de líderes e
articuladores competentes no Congresso, das
pressões do fisiologismo político. Além da Lava
Jato, há processos em curso na Justiça Eleitoral
que poderão repercutir intensamente no âmbito
governamental. A própria recuperação da economia
não é certa, até porque sempre dependerá do que
ocorrer no cenário internacional.
O ponto que se projeta como desafio principal
é saber de que modo o país chegará às próximas
eleições presidenciais, no final de 2018. O projeto
governamental se reduz ao corte de despesas
públicas, o que certamente é necessário mas não
ajuda a que se articule uma saída sustentável para
o país: sem uma ideia-força que dialogue com a
vida real das pessoas e com suas expectativas,
que proponha um projeto de coordenação nacional
que contemple classes, grupos e interesses, não
haverá futuro. A crise atual, portanto, não é somente
econômica ou política. É também cultural, moral,
intelectual. A sociedade está mal servida de ideias.
O que virá pela frente é uma
incógnita, mas dá para dizer que
um novo ciclo avançará em diálogo
com a obra da democratização
e com a social-democracia
imperfeita do ciclo que hoje
se esgota. Uma opção socialdemocrata permanecerá a disputar
hegemonia na vida nacional. Se
tal opção se materializará ou não
é algo a ser respondido mais à
frente, conforme forem sendo
equacionadas
as
tendências
reveladas pelas urnas de 2016.
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Marco Aurélio Nogueira

1. PSB, PPS, PDT, Rede, PSOL e PCdoB irão
disputar um patrimônio que parecia eterno, que
não desapareceu e continuará de pé mas que não
poderá mais ser gerenciado como vinha sendo até
então. O problema é que o ambiente geral não é
favorável a postulações de esquerda e nenhum dos
partidos desse campo tem força para dirigi-lo. O
desempenho relativamente importante das várias
siglas de esquerda nas eleições de 2016, porém,
mostra que nem tudo foi perdido. O PCdoB passou
de 54 para 79 prefeituras, o PDT cresceu para
334, o PSB fez 414, o PPS se manteve próximo
de 120. Se forem somadas às 256 vitórias do PT,
representam um bom quinhão, e isso sem contar
as correntes mais à esquerda que estão presentes
no PMDB, no PSDB, no PV e na Rede, assim como
os movimentos sociais, ou parte deles. Com o PT
em posição de maior fraqueza relativa e sem poder
continuar sendo a referência principal, abre-se uma
nova realidade para a esquerda brasileira.

da sociedade, uma pedagogia democrática que
valorize a consciência cívica, a representação e a
participação, a defesa dos direitos e a política como
vida ética?

2. O aumento do peso relativo do PSDB fez o
partido tucano crescer 15% no número de prefeituras
conquistadas. Suas correntes internas se agitaram,
novos nomes apareceram, Alckmin consolidou
sua projeção, empurrando alguns protagonistas
tradicionais para a margem. Tudo somado, porém,
o partido segue em ritmo de busca de identidade e
sem unidade.

6. Aumentaram a visibilidade e a
competitividade das propostas conservadoras,
tanto da face liberal-conservadora, quanto da face
propriamente reacionária. O território dos costumes
e da cultura está hoje povoado de outra maneira,
aí incluídos os diversos temas da identidade, do
reconhecimento, das minorias, dos direitos. A
disputa tenderá a ser intensa.

3. Eleitorado frustrado, irritado, esvaziado de
paixão política, descrente do que podem fazer os
políticos e os partidos. Cresceu o atrito social com
a representação política. Por essa via, reforçou-se a
volatilidade das escolhas eleitorais. A elevação da
porcentagem de votos nulos, brancos e abstenções
indica um crescimento do desinteresse dos cidadãos
pela política e reforça a já difícil relação da política
com a vida cotidiana.

7. Mas daí não se deve concluir que uma maré
conservadora esteja a invadir a vida nacional. Não
há uma “hegemonia de direita” no país, não está
em marcha um “retrocesso político”, não estão
sendo cometidas “agressões à democracia”, nem a
vida política é tutelada pela “mídia oligopolizada”.
A sociedade é cada vez mais plural, os cidadãos
se movimentam como indivíduos, as correntes de
opinião se manifestam livremente e a democracia
política vigora. Se o conservadorismo de costumes
ganhou saliência, continuam vivas as agendas contra
o racismo, contra a homofobia, contra o machismo
e a violência contra as mulheres, permanece o
debate sobre a legalização do aborto, a legalização
das drogas, o respeito às diferenças religiosas e
culturais.

4. O sistema político está posto em xeque
pela população, pela Lava Jato e pela crescente
vigilância da Justiça. Que caminho seguirão os
partidos e a “classe política” para administrar os
efeitos das investigações judiciais e recuperar,
minimamente, os vínculos com as forças vivas da
nação? Quem sobreviverá para bloquear os germes
da “antipolítica” que ameaçam contaminar a
população? E mais: que forças estarão dispostas
a empreender um programa de educação política
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5. A política institucionalizada não é toda
a política. Tão importante quanto olhar para
ela e pensar em sua reforma, é olhar para o que
ocorre fora dela, na sociedade e na atuação dos
diferentes atores sociais que não se acomodam aos
mecanismos e aos espaços da institucionalidade
política. Movimentos, “ocupações”, protestos e
novas formas de organização mostram mais poder
de sedução do que partidos políticos e processos de
deliberação parlamentar. Partidos poderão continuar
a ser importantes se souberem se reinventar e
conseguirem dialogar com o que pulsa fora do
universo institucionalizado da política, abrindo
espaços para os novos personagens que desejam
“entrar na política”.

8. O equacionamento da crise fiscal e a PEC do
teto de gastos não abrirão as portas do inferno, que
já estão abertas faz tempo. As medidas poderão ser
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A difícil normalização democrática e o futuro

negociadas, de modo a aliviar alguns de seus piores
impactos. Não serão benevolentes, certamente, mas
a realidade também não o é. Toda a questão passa
pela aquisição de uma perspectiva progressista
de longo prazo, que somente será alcançada se
os democratas, e não somente as esquerdas
em sentido estrito, aceitarem que há um conflito
distributivo associado à correlação de forças e se
dispuserem a negociar. Dessa eventual discussão
poderá nascer uma estrutura administrativa mais
eficiente, novos hábitos e mentalidades, incentivos
para que se aperfeiçoe a atuação do Estado e
as contas públicas, não mediante cortes que
façam sangrar programas e políticas sociais, mas
mediante a eliminação de desperdícios, de gastos
suntuosos, de privilégios e concessões aos que já
são socialmente privilegiados. Há que se conter os
excessos, tanto o de miséria e pobreza, quanto o de
riqueza e poder.
9. Um dos vetores do liberal-conservadorismo
que cresceu defende o fortalecimento unilateral
da instância administrativa, convertida em saída
“racional”. A política feita por técnicos é uma das
linguagens da política. Podemos não gostar dela,
mas não há porque pô-la fora da política. Ela aponta
para o aprisionamento rebaixado da política, a
prevalência unilateral do mercado, a racionalidade
instrumental, o questionamento das formas mais
participativas e deliberativas de democracia. Mas
aponta também para um distanciamento do modo
tradicional de fazer política, das “externalidades”
impostas pelos partidos políticos, para uma tentativa
de imprimir face mais técnica à democracia. A
resposta a isso não pode se afirmar a partir da
depreciação do componente técnico e gerencial,
mas sim com base na qualificação da política e da
democracia.

de se desqualificar por completo. Precisará cortar
na própria carne e tomar providências que reduzam
a fragmentação parlamentar, o fisiologismo, o alto
custo das campanhas eleitorais, o afastamento dos
cidadãos do círculo de tomada de decisões. É uma
ilusão achar que o país poderá ser governado a partir
do mercado e de um Estado a ele subordinado, sem
política, desinteressado de uma melhor distribuição
da renda, da justiça e das oportunidades.
O fato mesmo de se ter fechado um ciclo não
significa que tudo o que nele floresceu, para o bem
e o mal, tenha deixado de pulsar e que um novo
ciclo se afirmará como se purificado estivesse dos
influxos e das toxinas do anterior. Bem ao contrário,
entre o ciclo que morre e o que desponta há muitos
elementos de continuidade, como se o “velho
mundo” permanecesse a pautar e a condicionar o
novo. Os próprios personagens de um e outro são
os mesmos: a transição não se fará com atores
novos, embora o contexto geral contenha fatores de
novidade. O país continuará tão complexo quanto
antes, difícil de ser analisado e governado.
A inoperância dos progressistas, dos liberais
avançados e da esquerda democrática é hoje o maior
inimigo do futuro. E deixa o governo Temer sem um
contraponto precioso, que será indispensável para o
país chegar mais forte a 2018 e ir além.
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10. A democracia brasileira está em transição,
reagindo às mudanças que ocorrem na sociedade
e na cultura da época. Está mais poliárquica e
mais descoordenada, dada a crise dos partidos e
da própria representação. Sociedades em processo
de individualização, mais reflexivas e fragmentadas,
não combinam com imposições institucionais
inflexíveis ou eternizadas. A reforma da política irá
se impor, cedo ou tarde. A classe política terá de se
renovar e alterar seu padrão de conduta, sob pena
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CHAMADA PÚBLICA Nº 3

Espaço para a Saúde – Revista de
Saúde Pública do Paraná (REpS-SP)
Chamada Pública nº 3

O

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva/iNESCO e a Secretaria de Saúde do Paraná/
SESA, por meio da Escola de Saúde Pública – Centro Formador de Recursos Humanos
(ESPP-CFRH) convidam gestores e profissionais de saúde, professores, pesquisadores
e alunos dos cursos (graduação e pós-graduação) da área da saúde, trabalhadores e
usuários do SUS que contribuem para o desenvolvimento das políticas, programas e ações de saúde
e de educação, a participarem do Volume 18, nº 1, da REpS-SP, que será publicado em julho de
2017.
A Revista Espaço para a Saúde (REpS) existe há 28 anos, tendo sido criada por ex-dirigentes da
SESA e por professores universitários em 1989. Nos últimos três anos passou a contar com o apoio da
Secretaria e, a partir de 2016 passou a ser uma coedição do INESCO e da SESA, assumindo a condição
de ser “a revista de saúde pública” do estado (REpS-SP).
O escopo da revista, recentemente atualizado, é divulgar estudos, pesquisas e reflexões que
contribuam para o debate, a produção e a disseminação de conhecimentos nos campos da saúde
coletiva e da saúde pública, inclusive nas áreas de ensino, de gestão do trabalho e da educação
continuada e permanente na saúde. Está indexada nas bases LILACS e LATINDEX e conta com a
seguinte classificação QUALIS/CAPES/2014: B2 na Psicologia; B3 nas Áreas de Enfermagem e
Interdisciplinar; B4 nas Áreas de Saúde Coletiva e Odontologia; B5 nas Áreas de Medicina, Ensino em
Saúde, Ciências Ambientais e Farmácia.
A revista publica artigos originais, produtos de pesquisas empíricas, de revisões, atualizações e
relatos de experiência. A partir de 2017 passará a contar com uma seção de “Cartas ao Editor”, uma
de “Resenhas de Livros” e outra de “Notas & Informações” sobre acontecimentos da área. Orientações
sobre o preparo e o envio dos manuscritos, processo de julgamento pelo corpo editorial e outros
detalhes estão disponíveis nas páginas precedentes e no http://www.inesco.org.br/revista.asp, ícone
“autores”.
A submissão para esta chamada estará aberta no período de 1 a 31 de março de 2017,
no endereço http://www.inesco.org.br/revista.asp, ícone “autores” e ao final, botão de “submissão”.
Participe! Vamos fortalecer a saúde também por meio da produção científica, da inovação e do
desenvolvimento tecnológico. Esses processos já acontecem, mas podem e precisam ser dinamizados
e mais compartilhados entre agentes e instituições do meio universitário, do sistema e dos serviços de
saúde e dos movimentos sociais que atuam na área.
Londrina, 10 de dezembro de 2016.
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João José Batista de Campos

Ana Lucia Fonseca

Presidente do iNESCO e do Conselho Editorial

Diretor da ESPP-CFRH/SESA
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CHAMADA PÚBLICA Nº 4

Espaço para a Saúde – Revista de
Saúde Pública do Paraná (REpS-SP)
Chamada Pública nº 4

O

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva/INESCO e a Secretaria de Saúde do Paraná/
SESA, por meio da Escola de Saúde Pública – Centro Formador de Recursos Humanos
(ESPP-CFRH) convidam gestores e profissionais de saúde, professores, pesquisadores
e alunos dos cursos (graduação e pós-graduação) da área da saúde, trabalhadores e
usuários do SUS que contribuem para o desenvolvimento das políticas, programas e ações de saúde
e de educação, a participarem do Volume 18, nº 2, da REpS-SP, que será publicado em dezembro
de 2017.
A Revista Espaço para a Saúde (REpS) existe há 28 anos, tendo sido criada por ex-dirigentes da
SESA e por professores universitários em 1989. Nos últimos três anos passou a contar com o apoio da
Secretaria e, a partir de 2016 passou a ser uma coedição do INESCO e da SESA, assumindo a condição
de ser “a revista de saúde pública” do estado (REpS-SP).
O escopo da revista, recentemente atualizado, é divulgar estudos, pesquisas e reflexões que
contribuam para o debate, a produção e a disseminação de conhecimentos nos campos da saúde
coletiva e da saúde pública, inclusive nas áreas de ensino, de gestão do trabalho e da educação
continuada e permanente na saúde. Está indexada nas bases LILACS e LATINDEX e conta com a
seguinte classificação QUALIS/CAPES/2014: B2 na Psicologia; B3 nas Áreas de Enfermagem e
Interdisciplinar; B4 nas Áreas de Saúde Coletiva e Odontologia; B5 nas Áreas de Medicina, Ensino em
Saúde, Ciências Ambientais e Farmácia.
A revista divulga artigos originais, produtos de pesquisas empíricas, de revisões, atualizações e
relatos de experiência. A partir de 2017 passará a contar com uma seção de “Cartas ao Editor”, uma
de “Resenhas de Livros” e outra de “Notas & Informações” sobre acontecimentos da área. Orientações
sobre o preparo e o envio dos manuscritos, processo de julgamento pelo corpo editorial e outros
detalhes estão disponíveis nas páginas precedentes e no http://www.inesco.org.br/revista.asp, ícone
“autores”.
A submissão para esta chamada estará aberta no período de 1 a 31 de agosto de 2017,
no endereço http://www.inesco.org.br/revista.asp, ícone “autores” e ao final, botão de “submissão”.
Participe! Vamos fortalecer a saúde também por meio da produção científica, da inovação e do
desenvolvimento tecnológico. Esses processos já acontecem, mas podem e precisam ser dinamizados
e mais compartilhados entre agentes e instituições do meio universitário, do sistema e dos serviços de
saúde e dos movimentos sociais que atuam na área.
Londrina, 10 de dezembro de 2016.

João José Batista de Campos

Ana Lucia Fonseca

Presidente do iNESCO e do Conselho Editorial

Diretor da ESPP-CFRH/SESA
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

Instruções aos autores para
preparação e submissão de
artigos

A

Espaço para a Saúde - Revista de Saúde Pública do Paraná, criada em 1989, é
uma publicação do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva - iNESCO que, em parceria
com a Escola de Saúde Pública do Paraná, e com o apoio da Secretaria de Estado de
Saúde, tem como objetivo divulgar estudos, pesquisas e reflexões que contribuam para

o debate, para a produção e disseminação de conhecimentos nos campos da saúde coletiva e da saúde
pública, inclusive das áreas de ensino, formação e de gestão do trabalho e da educação continuada e
permanente na saúde.
Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à Revista, não sendo admitida a sua
apresentação simultânea a outro periódico, exceto resumos ou relatórios preliminares publicados em
anais de reuniões científicas.
O(s) autor(es) deverá(ão) assinalar a opção referente à Declaração de Responsabilidade e
Transferência de Direitos Autorais. Quando a investigação envolver sujeitos humanos, a publicação do
artigo na Revista estará condicionada ao cumprimento dos princípios éticos, que deverá ser claramente
descrito no último parágrafo da seção Metodologia do artigo, na qual deverá ser registrado o número do
processo junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. O encaminhamento do manuscrito deverá ser feito de
forma eletrônica pelo portal de periódicos da Universidade Estadual de Londrina. Os conceitos emitidos
nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos(s) autor(es), não refletindo obrigatoriamente a
opinião da Revista.

Categorias de artigos
Além dos artigos originais, os quais têm prioridade, a Espaço para a Saúde - Revista de Saúde
Pública do Paraná publica artigos de revisão, relatos de experiência, notas e informações, resenhas
de livros e cartas ao editor.
Artigos – são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa empírica inédita, que
possam ser replicados e/ou generalizados. Devem atender aos princípios de objetividade e clareza da
questão norteadora. Devem ter no máximo 6.000 palavras e cinco ilustrações (tabelas e/ou figuras,
dentre outras).
Artigos de revisão – são avaliações críticas e ordenadas da literatura sobre determinado assunto,
devendo conter Objetivo (por que a revisão da literatura foi realizada, indicando se ela enfatiza algum
fator em especial), Fonte de dados (informar os critérios de seleção de artigos, os métodos de extração
e avaliação da qualidade das informações), Síntese dos dados (informar os principais resultados da
pesquisa, sejam quantitativos ou qualitativos) e Conclusões (as conclusões e suas aplicações). Devese separar os resultados da discussão. Os procedimentos adotados e a delimitação do tema devem
estar incluídos. Sua extensão limita-se a 5.000 palavras e quatro elementos visuais.
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Instruções aos autores para preparação e submissão de artigos

Relatos de experiência – são contribuições

texto. Revi a versão final do artigo e o aprovei para ser

que relatam experiências inovadoras em saúde, com

encaminhado a publicação. Declaro também que nem

potencial de extrapolação e possibilidades de aplicação

este trabalho e nem outro com conteúdo semelhante de

em outras realidades. Essa modalidade de submissão

minha autoria foi publicado ou submetido a apreciação

engloba relatos de projetos aplicativos ou projetos de

de outra revista.”

intervenção, devendo conter Objetivos e as formas

Os autores deverão acrescentar o seu código

para alcançá-los. Devem ter no máximo 5.000 palavras

ORCID no sistema SEER no momento da submissão.

e 4 (quatro) elementos visuais.

Caso os autores não tenham ainda seu ID ORCID

Notas e informações – são relatos de estudos
avaliativos, originais ou notas prévias de pesquisa

recomendamos

inscrever-se

previamente

em

www.orcid.org.

contendo dados inéditos e relevantes para a saúde
pública. A apresentação deve acompanhar as mesmas
normas para artigos originais, limitando-se a 2.000
palavras.
Cartas ao editor – são comentários, discussões
ou críticas a artigos recentes, publicados na Revista,
ou relatos de pesquisa originais ou achados científicos
significativos. Sua extensão limita-se a 800 palavras.
Resenhas de livros – 1.000 palavras.

Processo de Julgamento dos
manuscritos
Os critérios de editoração estabelecidos pela
Revista visam garantir a qualidade das publicações e o
comprometimento como fortalecimento da produção de
conhecimento em saúde pública e coletiva em âmbito
regional. Para o biênio 2016-2017 será buscada a
meta de publicação de 60% de artigos que abordem
problemáticas de saúde existentes no Paraná. Os
manuscritos submetidos serão inicialmente analisados

Autoria

pela secretaria da revista para verificar a adequação

O número máximo de autores para cada artigo

às Instruções para os Autores. Caso haja inadequação,

é limitado a cinco. Acima disso haverá necessidade

serão devolvidos aos autores sem análise de mérito

de ser apresentada uma justificativa pormenorizada,

pelo corpo de revisores.

que será examinada pelo Editor. O conceito de autoria
está baseado na contribuição substancial de cada uma
das pessoas listadas como autores, no que se refere
sobretudo à concepção e planejamento do projeto
de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação
dos dados, redação e revisão crítica. Não se justifica
a inclusão de nome de autores cuja contribuição não
se enquadre nos critérios acima, podendo, neste caso,
figurar na seção “Agradecimentos”. A indicação dos
nomes dos autores deverá vir logo abaixo do título do
artigo.

Os

artigos

submetidos

que

atendam

às

“Instruções aos Autores” e que se coadunem com a
sua política editorial, são encaminhados ao Corpo
Editorial que considerará, junto com o Editor Associado
da Área, o mérito científico da contribuição. Aprovados
nesta fase, os artigos serão encaminhados a membros
do corpo de avaliadores ou consultores ad hoc. Cada
artigo é enviado para dois revisores de reconhecida
competência na temática abordada. Diante dos
pareceres emitidos pelos avaliadores, o editor toma
ciência e os analisa em relação ao cumprimento das

Todas as pessoas designadas como autores

normas de publicação. Posteriormente, encaminha os

devem responder pela autoria dos manuscritos e ter

pareceres de aceitação de publicação, necessidade

participado suficientemente do trabalho para assumir

de reformulação ou de recusa justificada aos autores.

responsabilidade pública pelo seu conteúdo. Para

O anonimato é garantido durante todo o processo de

tal, após a aprovação do artigo, deverão encaminhar

julgamento.

por e-mail (espacosaude@inesco.org.br) a seguinte
Declaração de Autoria e Responsabilidade:

A decisão sobre aceitação é tomada pelo Editor.
Os artigos recusados, mas com possibilidade de

"Declaro que participei de forma suficiente na

reformulação, poderão retornar como novo trabalho,

concepção e desenho deste estudo ou da análise e

iniciando outro processo de julgamento. Os artigos

interpretação dos dados assim como da redação deste

aceitos sob condição serão encaminhados aos autores
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para alterações necessárias e normalizações de acordo

resultados e conclusões. Abaixo do resumo, devem ser

com o estilo da revista. Caso o número de trabalhos

indicados de 3 (três) a 6 (seis) descritores extraídos do

aprovados ultrapasse o número máximo de artigos para

vocabulário “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS

uma edição, os artigos excedentes serão publicados

– disponível em http://www.decs.bvs.br) que fornece

em edição posterior.

os descritores em quatro idiomas português, espanhol,
inglês e francês. Há uma categoria desenvolvida no
Brasil para cobertura específica dos temas de Saúde
Pública e Coletiva. Caso não sejam encontrados

Preparo dos manuscritos

descritores para a temática tratada no artigo, deverão

Da formatação: Os manuscritos deverão ser

ser indicados termos ou expressões de uso conhecido

produzidos em editor de texto word 7.0 (ou versão
inferior) com: a) fonte arial, corpo 12 (doze), espaço 1,5
em todo o texto, incluindo página de rosto, resumos,
ilustrações, agradecimentos e referências; b) páginas
numeradas no ângulo superior direito a partir da página
de identificação; c) margens laterais, superiores e
inferiores de 2,5 cm cada.

na área. Para as demais categorias de artigo, o formato
do resumo deve ser narrativo, com até 140 (cento e
quarenta) palavras, destacando o objetivo, os métodos
usados para levantamento das fontes de dados,
os critérios de seleção dos trabalhos incluídos, os
aspectos mais importantes discutidos, as conclusões
e suas aplicações.
c) Texto – o texto de estudos experimentais

DA ESTRUTURA: Os manuscritos enviados devem
ser redigidos de acordo com a ortografia e a gramática
oficiais, e obedecendo à estrutura formal abaixo:

ou observacionais deve conter as seguintes seções,
cada uma com seu respectivo subtítulo: Introdução
(deve ser breve, definir claramente o problema
estudado, destacando sua importância e as lacunas

a) Página de rosto – deve conter:

do conhecimento, fornecendo referências estritamente

- Título do artigo que deve ser centralizado, em

pertinentes), Métodos (deve descrever de forma

caixa alta, conciso e completo, com, no máximo, 20
palavras. Recomenda-se começar pelo termo que
represente o aspecto mais relevante do trabalho,
com os demais termos em ordem decrescente de
importância;
- Versão exata do título para o idioma inglês;

objetiva e completa os métodos empregados, a
população estudada, a fonte de dados e os critérios
de seleção), Resultados (deve descrever os resultados
encontrados sem incluir interpretações ou comparações
e o texto deve complementar e não repetir o que
está descrito em tabelas e figuras), Discussão (deve
conter comparação dos resultados com a literatura,

- Abaixo do título, centralizado: Nome completo

as limitações da pesquisa e a interpretação dos

do(s) autor(es), titulação e instituição a que pertence(m);

autores, enfatizando os aspectos novos e importantes

- Nome, endereço, telefone, fax e e-mail do autor

do estudo), e Conclusões (relacionar as conclusões

responsável para troca de correspondência;
- Tipo de auxílio e nome da agência financiadora;
- Se baseado em tese ou dissertação de mestrado,
o título, ano e instituição onde foi apresentada.
b) Resumos e descritores – devem ser
apresentados dois resumos, sendo um em português
e outro em inglês (abstract) com, no máximo, 140
(cento e quarenta) palavras, incluindo descritores e
palavras-chave nos dois idiomas. Para artigo original, o
resumo deve conter no máximo 140 (cento e quarenta)
palavras, estabelecendo os objetivos do estudo ou

com os objetivos do trabalho, evitando assertivas não
apoiadas pelos achados e incluindo recomendações,
quando pertinentes). O texto de artigos de revisão
não obedece a um esquema rígido de seções. Sugere-se
uma breve introdução, em que o(s) autor(es) explica(m)
qual a importância da revisão para a prática, à luz da
literatura, uma síntese dos dados, que deve apresentar
todas as informações pertinentes, e uma conclusão,
que deve relacionar as ideias principais da revisão com
as possíveis aplicações. As demais categorias terão
estrutura textual livre, devendo, entretanto, serem
observadas as regras de formatação.

investigação, os métodos empregados, os principais
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Instruções aos autores para preparação e submissão de artigos

d) Tabelas e figuras – as tabelas e figuras

7) Referências no estilo Vancouver, numeradas

deverão ser apresentadas inseridas no texto, tituladas
corretamente,

numeradas

consecutivamente

com

por ordem de citação;
8) Declaração

algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no

de

Responsabilidade

e

Transferência de Direitos Autorais.

texto e construídas para sua reprodução direta sempre
que possível.
e) Agradecimentos – devem ser breves e
objetivos, somente a pessoas ou instituições que
contribuíram significativamente para o estudo, mas que
não tenham preenchido os critérios de autoria, desde
que haja permissão expressa dos nomeados. Podem
constar agradecimentos a instituições pelo apoio
econômico, material e outros.
f) Citações – Citações – identificar as referências
no texto por números arábicos sequenciais (iniciando
pelo 1) e sobrescritos. Quando se tratar de citação
sequencial, separar os números por traço (ex: 1-5);
quando intercalados use vírgula (ex: 1,3,7).

Sobre a Carta de Submissão
(Cover letter)
Deve ser dirigida ao Editor Científico da Revista
e assinada pelo autor/submetente. A carta deve
conter: a) título completo do manuscrito submetido;
b) afirmação de que sua apresentação é exclusiva
para a Revista; c) declaração de compromisso em
inserir corretamente os metadados do manuscrito;
d) declaração que evidencie a principal contribuição
científica do manuscrito submetido e sua adequação
ao escopo da Revista (porque é pertinente ao públicoalvo da Revista). Além disso, se existir, manifestação de
interesse e disposição em atuar como revisor de pelo

g) Referências – As referências devem ser

menos um manuscrito em futuras edições da Revista.

numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem
em que forem sendo citadas no texto e normalizadas
segundo o estilo Vancouver, disponível no site http://

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

Os

O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do

títulos de periódicos devem ser referidos de forma

manuscrito pelo SEER. As decisões sobre o manuscrito

abreviada, de acordo com o Index Medicus:http://

serão comunicadas por e-mail e disponibilizadas no

www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.

SEER.

www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

php?lang=eng. Publicações com até 6 (seis) autores
citam-se todos; acima de 6 (seis) autores, citam-se os
seis primeiros autores, seguidos da expressão latina

Da mesma forma, o contato com a secretaria da
Revista também deverá ser feito sempre pelo SEER.

“et al”. Não serão aceitas as referências em notas de
PROVA DE PRELO

rodapé ou fim de página.

A prova de prelo será acessada pelo autor via
Envio dos manuscritos
Só serão aceitos trabalhos enviados que cumpram
os seguintes itens:
1) Carta de Sumissão (Cover letter):
2) Original dentro das normas de formatação;
3) Página de rosto com todas as informações
solicitadas;

SEER. Para visualizar a prova do artigo será necessário
o programa Adobe Reader ou similar. Para acessar
a Prova de Prelo e as Declarações complementares,
o autor deverá acessar o link do sistema SEER,
utilizando login e senha já cadastrados. As correções e
Declarações assinadas deverão ser encaminhadas via
SEER no prazo de 72 horas.

4) Resumo em português e inglês, com palavraschave e keywords;
5) Texto dentro das normas de estruturação:
introdução, métodos, resultados, discussão e
conclusões;
6) Tabelas e figuras numeradas por ordem de
inserção no texto;
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