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ADIB D.
JATENE
m minha segunda
gestão como ministro da Saúde,
recebi em audiênciaduas enfermeiras servidoras do
Sistema Único de Saúde (SUS)
queatuavamàépocanoMinistério da Saúde – Heloíza Machado
e Fátima de Souza – e me fizeram uma proposta imediatamente acolhida por mim.
Tratava-se de combinar dois
programas ainda incipientes. O
primeiro, dos Agentes Comunitários de Saúde, já ensaiado no
Ceará e no Vale do Ribeira (São
Paulo) e que tinha sido institucionalizado pelo ministro Alceni Guerra, demonstrando sua
eficiência no combate à cólera.
E o segundo, mobilizado pelo
ministro Henrique Santillo, que
criara o Programa Saúde da Família (PSF), implantado inicialmente em 13 municípios de diferentes portes populacionais
que voluntariamente aderiram
àproposta, visandoaumatendimento caracterizado pela restauração do vínculo entre quem
prestava e quem recebia atendimento e a responsabilidade de
quem prestava para com quem
recebia a atenção à saúde.
A ideia que me propunham
eraquesejuntassemosdoisprogramas num só, fortalecendo
ainda mais o Programa Saúde da
Família,estabelecidodefinitivamente como uma estratégia para implantar de maneira efetiva
a atenção primária no País.
Escolhida a área onde o programaseria implantado,apopulação seria dividida em núcleos
de 100 a 200 famílias, conforme
a concentração menor ou maior
da população. Em cada núcleo
escolhia-se entre os moradores
uma pessoa, geralmente mulher,comparticipaçãodosmoradores do núcleo.
O agente ou a agente tinha como primeira tarefa o cadastramento da população do núcleo,
suas condições de habitação e
os recursos de saneamento com
que contavam. Outra tarefa seriaverificaraexistênciadedoenças crônicas, como hipertensão,
diabetes, tuberculose, ou qualquer outra condição mórbida.
Buscariamasgrávidas,verificando a assistência pré-natal oferecida, e buscariam a caderneta de
vacinação das crianças, para garantirasvacinaspreventivas.Esse cadastramento seria, então, o
primeirocontratocomapopulação, iniciandoe estabelecendo o
vínculo com a equipe do PSF.
Cada 5 ou 6 agentes, o que significava de 500 a 1.000 famílias,
eram reunidos em uma unidade
básica de saúde e passavam a
contar comum médico, uma en-
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fermeira e um ou dois auxiliares
de enfermagem. Esse conjunto
ficou classificado como uma
equipe de saúde da família.
Aunidadebásicapoderiacomportar até seis equipes, conforme a concentração da população. Nessas unidades atuavam
outros profissionais, como
odontólogos, farmacêuticos,
psicólogosefisioterapeutas.Enfim,formavam-seequipesmultidisciplinares para atender diretamenteapopulação,sejanaunidade básica ou nas residências,
sempre com a intermediação
dos agentes comunitários.
Desde o início, ficou claro que
o agente não era funcionário público, mas funcionário da população – por isso não podia ser
selecionadoporconcurso público, já que o requisito básico para
ser agente era residir no núcleo
onde prestava serviço aos seus

É exemplar o programa
que em 15 anos reuniu
mais de 250 mil agentes
em 30 mil equipes
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A notícia como
arma de guerra
67%nonúmerodecriançasabaixo de 5 anos com baixo peso;
75% das gestantes recebem
maisdeseisconsultas depré-natal;e acoberturavacinal comvacina tríplice ultrapassa 95%, númerosuperioraodivulgado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS)nosObjetivosde Desenvolvimento do Milênio.
Éclaro queesse resultadoressaltado no editorial não ocorreu
em razão apenas da implantação do PSF, mas ele é relevante
no conjunto de propostas do
SUS. Considera o editorial como uma conquista que deve servir de exemplo a outros países o
fato de em 15 anos o programa
ter conseguido recrutar mais de
250 mil agentes e estruturar
mais de 30 mil equipes.
Infelizmente, por limitações
deváriasordens,inclusivefinanceira, o programa, embora presente em 93% dos municípios,
cobre pouco mais de 85 milhões
de pessoas, o que aconselha sua
duplicação nos próximos anos,
especialmente nas periferias
das grandes cidades e áreas metropolitanas, como o município
doRiodeJaneiro,quebuscaagora passar sua cobertura populacional do PSF de 3,7%, em 2008,
para70%, em2012,comas Clínicas de Saúde da Família.
O artigo finaliza com uma frase que honra a todos os participantes desse programa, quando
diz textualmente: “Os formuladores de políticas em saúde no
Reino Unido têm um histórico
em observar os Estados Unidos
da América na busca de exemplos de inovação no provimento
de atenção à saúde, apesar de
seus resultados relativamente
fracos e de altos custos. Eles poderiam aprender muito voltando seus olhares para o Brasil.”
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EUGÊNIO
BUCCI
odomingopassado, antes que o
diaraiasse,oshabitantes de Trípoli foram acordadospormetralhadoras. Quando ligaram a televisão, deram de cara com
uma notícia oficialmente alvissareira:astropaspró-Kadafi teriam dispersado os rebeldes
em outras cidades e a artilharia
que soava nas ruas da capital
erasimplesmente umacelebração da “vitória”. Os telespectadores que ainda apoiam o governo, aliviados, saíram de casa rumo à Praça Verde para festejar as boas novas.
Em tempo: a emissora que
noticiou a “vitória” era a TV estatal, ainda a serviço do ditador. Sem o controle da “sua”
emissora,dificilmenteaditadura líbia estaria de pé até hoje.
Ela sobrevive porque, além da
máquina de matar sua própria
gente, conta também com outra máquina, a máquina da propaganda, para enganar o povo.
Eis aqui um tema central.
Não obstante, nas análises em
curso sobre a onda de levantes
no mundo árabe, a manipulaçãodainformaçãopelasditaduras quase nunca é debatida, explicada, entendida. Deveria
ser.A falsificação oficial nosregimes autoritários ou totalitários constitui um crime, embora esse crime ainda não seja reconhecidocomo talpelos organismos internacionais que se
ocupam da paz e dos direitos
humanos. Ela não apenas pavimenta o caminho para a opressão da sociedade pela força das
armas – esta, sim, já reconhecida como crime –, como viola
um direito fundamental do ser
humano, o direito à informa-
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vizinhos. Portanto, pertencia à
comunidade onde trabalhava.
Os demais membros da equipe não precisavam morar na
área do núcleo, mas tinham de
trabalharemtempo integral.Diversasformasdecontrataçãoforam acordadas, e a maioria com
entidades filantrópicas que se
dedicavam ao setor da saúde.
Várias manifestações, em sua
imensa maioria favoráveis, começaram a aparecer, inclusive,
emrevistas científicasquegozavam de grande credibilidade.
O British Medical Journal
(BMJ 1995; 310; 1346-7), em artigo publicado em 1995, analisava
o programa em trabalho cujo títuloeraCuidadosprimários,finalmente no Brasil?. A interrogação ✽
desobrigava os autores de com- MEMBRO DA ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA, FOI MINISTRO DA
promisso com o programa.
Passaram-se15anos,enomes- SAÚDE
mo British Medical
Journal (BMJ 2010;
341: c4945) aparece
um editorial, apoia- SINAIS PARTICULARES
do em vários trabalhos publicados, em
que reconhecem
não só o acerto do
programa,massugerindo até indicá-lo
aos países de alta
renda que ainda se
debatem na busca
de soluções para o
problema.
Citam números,
como: redução da
mortalidade infantil, de 48 para 17 em
cada 1.000 nascidos
vivos; queda, nos últimos cinco anos, de
internaçõeshospitalares por diabetes e
acidentevascularce- Da sobriedade o preguiçoso alvorecer
rebral; queda de (Aviso: a terça-feira gorda de 2012 cai dia 21 de fevereiro)
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ção, e, desse modo, obstrui a livre formação da opinião e da
vontade. Por isso, a propaganda
oficial – e criminosa – ainda em
funcionamentona Líbia merece
muito mais atenção do que vem
recebendo. Ela é uma triste lição para as democracias, tanto
para as que já existem de fato
como para aquelas que só existem em sonho. Com ela podemos aprender um pouco mais
sobre:
● o que o Estado não deveria
ser autorizado a fazer com a comunicaçãode interesse público;
● a que fim a manipulação da
informação pelo poder público
pode nos conduzir;
● e, por fim, como cada dia
mais o jornalismo independente é vital para a manutenção da
paz.
Voltemos,então,ao turbulentoe absurdodomingoem Trípo-

Sem o controle da ‘sua’
emissora, dificilmente
a ditadura de Kadafi
estaria de pé até hoje
li. Quem nos conta é o jornalista
David D. Kirkpatrick, numa reportagem publicada na edição
de segunda-feira do The New
York Times. Ele relata a alegria
de Noura al-Said, estudante de
17 anos, diante do noticiário do
governo: “Ouvi as melhores notícias de toda a minha vida. Nós
tomamos de volta todo o país.”
Noura al-Said festejava a “vitória” na Praça Verde, ao lado de
cerca de 2 mil manifestantes,
muitos deles atirando para o ar.
Evidentemente, Kadafi não
tomou de volta a Líbia coisa nenhuma.Osmanifestantesgovernistas comemoravam um feito
inexistente,embalados pelonoticiário, que, como de costume,
mentiu. É verdade que houve
disparos à guisa de comemoração na Praça Verde, como o própriorepórteramericanoconstatou, mas a alegação
de que as rajadas da
madrugada não passavam de foguetório
festivo não convenLOREDANO
cia mesmo os mais
crédulos. O que não
foi problema para os
crédulosemuitomenos para os noticiários oficiais. Para
ambos, a idolatria
docoronelKadafivale mais que o registro os fatos. É uma
idolatria que vem de
longa data, desde
que o coronel tomou o poder – a mão
armada – há mais de
quatro décadas, aos
27 anos de idade.
Desde então, o culto
à personalidade virou uma prioridade
deEstadoeestabele-

ceu a tirania com base em duas
ferramentas: a propaganda e a
força bruta.
Não surpreende que, quando
a sociedade rebelada já domina
extensas faixas do mapa da Líbia, o ditador sobreviva exatamente porque manteve sob seu
comando ao menos um pedaço
das duas velhas ferramentas.
Ele ainda conta com uma facção
das Forças Armadas – leais a sua
pessoa, não ao Estado – e com
meios de comunicação oficiais.
Sobre essas duas pernas consegue se equilibrar. As armas, ele
as transforma em propaganda
nas ruas de Trípoli. A propaganda vira arma de guerra dentro
dos lares.
Até aí, o script parece não trazer novidades. É assim com todos os tiranos. Na falta de legitimidade, lançam mão de balas e
notíciasmentirosas. Nesseponto, o teatro do ditador líbio seria
idêntico ao teatro de outros autocratas. Em alguns quesitos,
porém, a máquina de propaganda de Kadafi conseguiu ser ainda mais sufocante que suas homólogas–etambémporissomerece atenção. Recentemente,
circulou a notícia de que, na Líbia, os jogadores de futebol são
identificados apenas pelos númerosdesuas camisetas,de modoa não se converteremem ídolos que poderiam rivalizar com
o tirano. Parece sandice, parece
inconcebível, mas é assim que é.
David D. Kirkpatrick também
registra essa particularidade
emsuareportagem:“Os noticiários oficiais se esforçam para
não citar o nome de nenhuma
outra autoridade do governo,
nem mesmo de jogadores de futebol, e, assim, garantem que o
coronel Kadafi seja virtualmente a única figura pública no
país.” O tirano de Trípoli, nessa
matéria,ultrapassa amegalomania de outros ditadores: ele não
se pretende “o maior” ou “o melhor”; ele se imagina o único – e
ainda aglutina adoradores.
Por isso, para salvar vidas na
Líbia, mais importante do que
cercar o espaço aéreo para os
aviões da tirania talvez seja cortar a propagação das mentiras
oficiais. Mais jornalistas internacionais na Líbia são imprescindíveis, assim como são necessários mais relatos dos próprios rebeldes líbios, dirigidos
aosseusconterrâneose ao mundo. A pacificação do país passa
pela oferta de mais informação
independente.
Fora isso, que a decrepitude
ridícula e sangrenta de Muamar
Kadafi sirva de alerta contra os
que, em outras tendas, acalentam o projeto de usar emissoras
estatais como extensão de sua
vaidade pessoal.
✽
JORNALISTA, É PROFESSOR DA
ECA-USP E DA ESPM

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
BRASIL-IRÃ
Finda a lua de mel

A lua de mel entre Brasil e Irã acabou – diz o regime iraniano – depois que a delegação diplomática
brasileira em Genebra ofereceu
um almoço à iraniana Shirin Ebadi, Nobel da Paz e uma das maiores opositoras do regime de Ahmadinejad. Ficou explícita nossa
volta à estrada correta da defesa
incondicional dos direitos humanos. Essa lua de mel, entre a noiva cúmplice e o marido criminoso, jamais deveria ter existido.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

rin Ebadi, o Brasil corrige a desastrada atitude do governo Lula a
favor do regime de Ahmadinejad.
Dilma Rousseff tem muito o que
corrigir nos quatro anos de mandato. Que continue assim.
J. S. DECOL
decoljs@globo.com
São Paulo

Rumos diferentes

Se o governo Lula dava a mão à
Ahmadinejad, o de Dilma reconhece a dissidente Shirin Ebadi.
Rumos divergentes na política externa brasileira. Macktub!
ENI M. MARTIN DE CARVALHO
enimartin@uol.com.br
Botucatu

Plateia de surdos

GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

Não é de hoje que o ex-presidente FHC procura identificar em
que consistirá a nova ordem política mundial. Seus ensaios mostram claramente que, no Brasil,
quanto mais se tem capacidade
de pensar o futuro, mais se distancia do povo que quer falar do
presente. Enquanto o PSDB permanecer fazendo uma oposição
silenciosa, FHC continuará falando para uma plateia de surdos.

A porca torceu o rabo

JOSÉ C. BARBOSA DE JESUS
jcbarbosaadv@bol.com.br
São Paulo

OPOSIÇÃO
Discurso fortalecido

Aécio parece estar ficando bravinho. Será que é porque Dilma está conquistando simpatizantes
no PSDB e no DEM? Como dizem os mineiros, parece que a
porca torceu o rabo.

À espera dos 100 dias do governo
Dilma para fazer um discurso

CLEZIO DONIZETE GOULART
clezio_goulart@yahoo.com.br
Sao Paulo

Correções

O Itamaraty merece cumprimentos pelo gesto político explícito
contra as violações dos direitos
humanos no Irã. Ao receber Shi-

contundente no Senado, Aécio
Neves está certo ao falar em “herança maldita” de Lula, “agenda
propositiva que não seja apenas
da oposição”, nas vulnerabilidades do governo, etc. O próximo
presidente será quem liderar a
oposição, e liderança não se impõe pelos partidos, mas emerge
da comunicação em sintonia
com o povo. Nisso Aécio é vencedor no PSDB.

ENERGIA
Apagões

Sobre a reportagem Grandes apagões viram rotina no Brasil (28/2,
B1), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) esclarece
que: 1) a matéria afirma que nes-

te ano, até 22/2, houve “14 grandes ocorrências” no Sistema Interligado Nacional (SIN). Essa
quantidade, no entanto, se refere
ao número total de ocorrências
com algum corte de carga e, como detalhado nos relatórios públicos do ONS que serviram de
base para a reportagem, elas têm
tamanhos e impactos diferentes
sobre os consumidores. Dez das
ocorrências tiveram cortes de carga abaixo de 500 MW; duas se situaram entre 500 MW e 1.000
MW; e só duas ocorrências tiveram cortes de carga superiores a
1.000 MW. 2) Vários critérios podem ser usados para classificar
uma ocorrência como relevante.
Por exemplo, pode-se adotar como linha de corte 1.000 MW,
que corresponde à carga de uma
subestação (SE) terminal em São
Paulo, onde a rede de alta-tensão
é conectada à rede de subtransmissão. Como a demanda máxima do SIN é hoje da ordem de 71
mil MW, isso representa um cor-

te de carga de 1,4% da demanda
máxima. Por esse critério, só
dois eventos mereceriam ser citados como “grandes”: o de 4/2,
que afetou toda a Região Nordeste, com corte de carga de cerca
de 8 mil MW e tempo médio de
recomposição de 3h10min; e a
ocorrência na SE Bandeirantes,
em São Paulo, em 8/2, às
15h11min, com interrupção de
cerca de 1.100 MW por 23 minutos. 3) A matéria apresenta uma
classificação das maiores ocorrências registradas no mundo
desde 1965, da consultoria PSR,
que se baseia só na quantidade
de pessoas afetadas. No entendimento do ONS, essa é uma maneira simplista e inadequada de
fazer avaliações comparativas do
desempenho do SIN com outros
países. Para uma comparação
mais cuidadosa da severidade
dos eventos, devem ser levados
em conta vários fatores: o porcentual da população afetada pela
ocorrência, em vez do número

