
 
 

 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

CASA DE OSWALDO CRUZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ALDO VILLAS BOAS 
(Entrevista) 

 

  



 
 

2 

 

Ficha Técnica 

  

Projeto de pesquisa - Memória da saúde pública no Brasil 

 

Entrevistado - Aldo Villas Boas (AV) 

 

Entrevistador - Ana Beatriz Almeida (AA), Wanda Hamilton (WH) e Maria Beatriz 

Guimarães 

 

Data – 20/09/1995, 27/09/1995, 05/10/1995, 10/10/1995, 01/11/1995 

 

Local – Sem informação 

 

Duração – 10h50min 

 

Transcritor - Denise Duque Estrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A citação de trechos da transcrição deve ser textual com indicação de fonte conforme abaixo: 
 

VILLAS BOAS, Aldo. Aldo Villas Boas. Entrevista de história oral concedida ao projeto 

Memória da saúde pública no Brasil, 1995. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 2021. 186p.  

  



 
 

3 

 

Resenha biográfica 
 

 Aldo Villas Boas nasceu em Fortaleza, CE, no dia 13 de julho de 1920; ainda criança mudou-

se com a família para Maceió, onde fez os cursos primário, secundário e complementar. Mas 

foi em Recife que cursou a Faculdade de Medicina da Universidade de Recife, diplomando-

se em 1943.  

 Desde estudante a sua trajetória foi sendo marcada em direção à tisiologia; em 1945 fez o 

Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Tuberculose do Departamento Nacional de 

Saúde (DNS) e, em 1956, freqüentou o Curso de Saúde Pública promovido também pelo 

DNS, onde recebeu o certificado de médico-sanitarista. 

 Em 1948 participou da criação e assumiu a direção da Divisão de Tuberculose da Secretaria 

de Saúde do estado de Pernambuco, para em 1950, assumir a superintendência da Campanha 

Nacional contra a Tuberculose (CNCT) no estado, tendo, em 1951, dirigido o Departamento 

de Saúde Pública de Pernambuco. 

 A atração pelo trabalho desenvolvido no Serviço Nacional de Tuberculose (SNT) fez com 

que Aldo Villas Bôas aceitasse o convite para morar no Rio de Janeiro para chefiar, a partir 

de 1954, o Dispensário-Escola da CNCT. Em 1956, nomeado assistente técnico da CNCT, 

passou também a integrar a Comissão Técnica da Campanha. 

 Foi designado diretor do Departamento de Tuberculose do estado da Guanabara em 1960 e 

no ano seguinte ingressou no quadro do Ministério da Saúde como médico sanitarista, 

assumindo a direção do SNT e a superintendência da CNCT. Em 1963 chefiou o Setor de 

Estatística, Planejamento e Estudos da CNCT e, em 1964, a seção de Organização e Controle 

do SNT. 

 Ampliando sua atuação na área da saúde pública, passou, a partir de 1964, a desenvolver 

atividades na Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP): foi coordenador de 

estudos especiais do Setor de Coordenação e Planejamento e, em 1965, diretor da Divisão de 

Saúde da Comunidade. Nestes anos foi também consultor da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). 

 A partir de 1966 assumiu a assessoria regional da Organização Pan-Americana da Saúde em 

Washington, EUA, permanecendo por quatro anos neste cargo. De volta ao Brasil em 1970 

foi supervisor geral de saúde coletiva do Ministério da Saúde, chefe de gabinete do ministro 

da saúde, superintendente da SUCAM (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), 

membro do Conselho Nacional de Saúde e secretário geral do Ministério da Saúde. 

 Em 1973 tornou-se presidente da FSESP, cargo no qual permaneceu até 1985, após ter 

passado um ano como presidente substituto desta Fundação. No ano de 1977 foi ainda 

nomeado para exercer interinamente o cargo de Ministro de Estado da Saúde durante o 

afastamento de seu titular Paulo de Almeida Machado. 

 Participou do ensino em numerosos cursos de formação e aperfeiçoamento de pessoal 

realizados por diferentes instituições nacionais e internacionais. Publicou mais de 70 

trabalhos de interesse científico e recebeu diversos prêmios e distinções, tendo participado 

de inúmeras conferências e comunicações. 

  

  



 
 

4 

 

Sumário 

 

 Fita 1 – Fita 2 

 

 Considerações sobre a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) em 1942; 

relação entre a Fundação Rockefeller e o SESP na época da criação deste Serviço; a 

estrutura do SESP em relação ao Ministério de Educação e Saúde; os primeiros anos 

de atividades do SESP; o SESP e sua relação com os Serviços Nacionais; a 

implantação das primeiras estruturas de saúde (Postos de Higiene ou Unidades de 

Saúde) pelo interior do Brasil, principalmente na Amazônia e Vale do Rio Doce; ações 

pioneiras do SESP: reidratação, uso de leite de soja, saúde materno-infantil, 

treinamento de parteiras, utilização do DDT no combate à malária, odontologia 

sanitária; o tipo de população atendida; a participação dos norte-americanos neste 

Serviço; a contribuição das enfermeiras americanas no desenvolvimento da 

enfermagem no Brasil; o apoio do SESP às escolas de enfermagem; o preparo de 

técnicos brasileiros nos Estados Unidos; os diferentes cursos oferecidos pelo 

Departamento Nacional de Saúde (DNS); a incorporação de dispensários para 

tuberculosos nas Unidades de Saúde do SESP; a importância das ações de saneamento 

e melhoria da habitação e os serviços implementados por esta Instituição; os serviços 

de higiene industrial; considerações sobre as críticas que o SESP recebeu; diferenças 

salariais entre os servidores do SESP e de outros órgãos do Ministério; a expansão do 

SESP pelo Brasil a partir de 1945; os “Serviços Cooperativos de Saúde”, convênios 

do SESP com os municípios, estados, siderúrgicas e etc; a inclusão da medicina 

curativa entre suas atividades de saúde pública; a questão das verbas norte-americanas 

e brasileiras; o caráter “especial” deste Serviço; a campanha de higiene da alimentação 

desenvolvida no Rio de Janeiro; a atuação do SESP em áreas estratégicas de interêsse 

governamental e de desenvolvimento econômico; os Serviços Autônomos de Água e 

Esgoto (SAAEs); relação entre o SESP e o Banco Nacional da Habitação (BNH) 

durante sua gestão na Superintendência deste Serviço; o fundo rotativo de saneamento 

do SESP; a metodologia de trabalho com a utilização de boletins mensais e o uso da 

estatística. 

 

 Fita 3 – Fita 4 

 

 Relação da Fundação Rockefeller com o SESP e o grupo de trabalho passado de uma 

instituição à outra; o relatório contendo um histórico do SESP elaborado por seus 

técnicos no final da década de 50 e apresentado ao Governo Brasileiro no início da 

década de 60 por ocasião da sua transformação em Fundação; o momento da passagem 

de SESP para Fundação SESP; a crise dos primeiros anos como Fundação; os recursos 

oriundos de diversas fontes; a relação custo benefício nas ações deste Serviço; ações 

pioneiras do SESP: o contato direto do recém-nascido com a mãe, o funcionamento de 

lactários dentro das Unidades Sanitárias, sôro para reidratação oral e venosa; a 

organização e a disciplina de trabalho desta Instituição: os levantamentos de custo 

efetuados por cada Unidade ou Centro de Saúde, a padronização das ações, a chamada 

“área mínima”, a construção das Unidades de Saúde dentro de um sistema regional, 

hierarquizado e de complexidade crescente; o ser “sespiano”; o trabalho das 



 
 

5 

 

enfermeiras visitadoras; a formação de pessoal; relação entre o SESP e a Faculdade de 

Higiene de São Paulo; referência ao orçamento do Ministério da Saúde; relação do 

SESP com o Banco Nacional da Habitação (BNH), via o Plano Nacional de 

Saneamento (PLANASA); a expansão do Serviço pelo território nacional; questões em 

torno de orçamentos e convênios firmados com o SESP; o apoio dos militares a esta 

Instituição depois de 1964; o processo de seleção para a entrada neste Serviço; as duas 

administrações do SESP, uma ligada à área de engenharia sanitária e a outra à área de 

saúde; relações entre os técnicos do Ministério da Saúde e os do SESP; considerações 

sobre as críticas recebidas por este Serviço; participação do SESP na Sociedade 

Brasileira de Higiene (SBH). 

 

 Fita 5 – Fita 6 

 

 Considerações sobre a saída dos norte-americanos da Fundação SESP; motivos da 

crise por falta de recursos que se iniciou em 1960 com o fim do acordo com os Estados 

Unidos; o acordo feito em 1964 entre a Fundação SESP e o Ministro da Economia 

Roberto Campos; a sua entrada na Fundação SESP em 1965 para a Divisão de Saúde 

da Comunidade; a atuação deste Serviço em Pernambuco nesta mesma época; o 

relatório “Atividades da Divisão de Saúde da Comunidade” apresentado pelo 

entrevistado, então diretor desta Divisão: a padronização do sistema de unidades 

sanitárias, a reestruturação dessas unidades, a estruturação e lotação de pessoal, dando 

destaque para o trabalho das visitadoras sanitárias e dos auxiliares de conservação de 

saneamento, referência ao alto status gozado pelas enfermeiras dentro do SESP, os 

objetivos quantitativos;  ação pioneira do SESP: a criação dos dispensários para 

tuberculosos dentro das Unidades de Saúde; a crise nos Serviços Cooperativos de 

Saúde; o convênio feito com a SURSAN (?) para planejar o sistema de esgoto da 

cidade do Rio de Janeiro; o estudo feito em São Paulo na década de 60 para averiguar 

a viabilidade das lagoas de oxidação ou estabilização para esgotos sanitários e 

saneamento; o tipo de regimento dos funcionários do SESP; as normas de 

funcionamento deste Serviço; referência à publicação “Normas e Instruções para 

Unidade Sanitária” de 1983; relação entre o Serviço Nacional de Tuberculose e a 

Fundação SESP; a preocupação em fazer um serviço com medidas simples, efetivas e 

baratas; avaliação dos orçamentos públicos destinados à saúde; o SESP como um 

serviço integrado de saúde; a responsabilidade deste Serviço na campanha nacional 

contra a varíola e a participação da Oficina Panamericana de Saúde (OPAS); a 

participação do SESP na criação do Centro Nacional de Processamento de Dados; as 

ações dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs); a retirada da Divisão de 

Engenharia e do Instituto Evandro Chagas da Fundação SESP pelo Ministério da 

Saúde em 1970; mudanças no estatuto e a questão da autonomia; o convite recebido 

pelo entrevistado para ser Superintendente do SESP; a demissão do Ministro da Saúde 

(?)Rocha Lagoa; relação da Fundação SESP com os governos militares pós-64.   

 

 Fita 7 – Fita 8 

 

 O convite recebido para voltar a trabalhar na Fundação SESP depois de passar alguns 

anos nos Estados Unidos na Oficina Sanitária Panamericana; o convite para ser 



 
 

6 

 

Supervisor Geral de Saúde Coletiva feito pelo Ministro da Saúde Francisco de Paula 

Rocha Lagoa; seu trabalho desenvolvido na direção da Superintendência de 

Campanhas (SUCAM); sua saída da SUCAM; referência ao episódio envolvendo a 

sua nomeação para Chefe de Gabinete do Ministro Rocha Lagoa, no lugar de Manoel 

Ferreira; comparações entre a metodologia de trabalho da SUCAM e a do SESP; 

referência a publicação da Fundação SESP de 1966 “Assistência Médico-Sanitária, 

Normas e Instruções”, dando destaque para a disciplina, centralização, padronização e 

quantificação do trabalho; o orçamento programa adotado nas Unidades de Saúde do 

SESP; o uso de uniforme na SUCAM e no SESP; o papel das enfermeiras nas unidades 

do SESP; a tentativa dos Ministros da Saúde Leonel Miranda e Francisco de Paula 

Rocha Lagoa de mudar radicalmente os objetivos da Fundação SESP no final da 

década de 60; o convite para ser assistente de Gastão César de Andrade, então 

Superintendente da Fundação SESP; seu relacionamento com o Ministro Mário 

Machado de Lemos; sua função como Superintendente da Fundação SESP efetivada 

em 1973; a volta da Divisão de Engenharia, do Instituto Evandro Chagas e da 

autonomia da Fundação SESP, conseguida pelo Ministro Mário Machado de Lemos; 

sua rápida passagem pela Secretaria Geral de Saúde a convite do Ministro Mário 

Machado de Lemos; a Fundação SESP e sua relação com o Plano de Interiorização de 

Ações Sanitárias (PIAS) do Ministério da Saúde; referência ao diagnóstico da saúde 

do Brasil feito por organismos federais; ênfase no fato de todas as unidades do SESP 

fazerem controle de tuberculose; o sistema integrado utilizado pelo SESP onde todas 

as unidades estavam sob a mesma coordenação; referência ao relatório “Extensão das 

Ações de Saúde às Populações Rurais” de 1975 e ao tipo de tratamento que pode ser 

utilizado nas áreas rurais; exemplos de áreas em que o SESP atuou, todas de interêsse 

econômico: mineral, agrícola, hidrelétricas, estradas de rodagem, etc.       

 

 Fita 9 – Fita 11 

 

 Considerações sobre os programas especiais que o SESP implantou em áreas 

estratégicas de interesse econômico durante a sua gestão; a intermediação existente 

entre a Fundação SESP e as áreas a serem trabalhadas; as ações integradas 

desenvolvidas pelo SESP, incluindo o combate à esquistossomose, malária, 

tuberculose; a importância dada ao saneamento como forma de combate a inúmeras 

doenças; a atuação do SESP nos vales Jaguaribe, Parnaíba, São Francisco; a construção 

da hidrelétrica do São Francisco; a diferença existente entre os planos administrados 

pelo Governo Federal e aqueles que tinham uma única administração coordenada pelo 

SESP; o Programa de Controle da Esquistossomose feito pelo SESP em conjunto com 

a SUCAM; as divergências existentes entre o Plano de Interiorização de Ações 

Sanitárias (PIAS) do Ministério da Saúde e o Programa de Interiorização do SESP; a 

criação do Centro de Estatística do Nordeste (CRENE) e do Centro de Estatística do 

Norte (CRENORTE) feita pela Fundação SESP; a criação do Centro Nacional de 

Processamento de Dados pela Fundação SESP a pedido do Ministério da Saúde; o 

convênio da Eletronorte com o Instituto Evandro Chagas, em função dos primatas, 

para a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí; o Centro Nacional de 

Epidemiologia da Fundação SESP; a epidemiologia social levantada pelo entrevistado; 

relação entre a Fundação SESP e a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP); a 



 
 

7 

 

criação do Centro Nacional de Treinamento de Recursos Humanos pela Fundação 

SESP; comparações entre os cursos de saúde pública do Ministério da Saúde e os do 

SESP; críticas à falta de treinamento prático na formação de médicos sanitaristas 

atualmente; questões práticas referentes à municipalização dos serviços de saúde; 

episódio em que o entrevistado se desentende com o Ministro Carlos Santana; a 

comemoração dos 40 anos da Fundação SESP organizada pelo entrevistado; a crise da 

Fundação SESP junto ao Ministério e sua dissolução na Fundação Nacional de Saúde.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8 

 

Data: 20/09/1995 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

AA - Hoje é 20 de setembro de 1995. Estamos aqui para realizar a 1ª entrevista com o Dr. 

Aldo Villas Boas. Eu, Ana Beatriz Almeida, Wanda Hamilton e Maria Beatriz Guimarães. 

Bem, Dr. Aldo, hoje a gente vai recomeçar num papo com o sr., mas mais voltado pra a sua 

experiência na Fundação SESP, do seu conhecimento sobre a Fundação SESP, né? Então, 

até antes da gente começar com a sua participação dentro do SESP, a gente queria conversar 

um pouquinho sobre a história do SESP. Então, que o sr. conversasse um pouco com a gente 

sobre o contrato inicial da criação do SESP. Como é que foi essa..., de que forma que a 

Fundação Rockefeller participou, se participou. O que o sr. pode nos falar desse começo da 

Fundação SESP em 42 no Brasil. 

 

AV - O SESP resultou de um acordo entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil, em 

função da guerra que ... se desenvolvia já. E havia necessidade de proteger o homem nas 

áreas onde havia materiais estratégicos. Assim como, na época a borracha, a mica, os cristais, 

o minério de ferro e ... ... os governos entenderam e criaram uma instituição autônoma ... que 

pudesse prestar alguns serviços nessas áreas como a Amazônia ..., o Vale do Rio Doce, 

justamente onde se prosseguia, prosseguiam trabalhos relacionados com esses materiais 

estratégicos. Naquela época não existia Ministério da Saúde.  Existia um Departamento 

Nacional de Saúde com o Ministério da Educação. E ..., por alguma razão que eu não sei 

exatamente qual que tenha sido, foi decidido que se desse à essa Instituição uma forma um 

pouco diferente das tradicionais, até então em funcionamento dentro do Departamento 

Nacional de Saúde. E ainda se... entendeu que o 1º superintendente ... fosse um participante 

da equipe de origem americana. 1º superintendente e o 2º superintendente do SESP, ele..., 

também num período muito curto, foram dois americanos. Isso em..., de 42 a 44. Aí se 

renovou um convênio e já se estabeleceu que a administração caberia ao grupo brasileiro. Foi 

quando entrou o Sérvulo Lima, que foi o 1º superintendente do Serviço Especial de Saúde 

Pública então criado. 

 

AA - E com relação ao SESP, o sr. vê alguma, à Fundação Rockefeller, me desculpe, o sr. vê 

alguma presença...? 

 

AV - A Fundação Rockefeller teve uma participação muito pequena nisso, a não ser com o 

pessoal que trabalhou com ela, de um modo geral, vários deles foram incorporados à nova 

unidade que se criava. Eles tinham desenvolvido um trabalho ... em algumas áreas do Brasil, 

particularmente, o Serviço dava sempre combate ao Anopheles gambiae e onde se estreitaram 

amizades entre os técnicos antigos brasileiros e os técnicos (ri) também antigos dos Estados 

Unidos que aqui vieram. De maneira que começou assim.  

 

BG - Agora, a Fundação..., os... técnicos da Fundação Rockefeller, quer dizer, a Fundação 

Rockefeller nesse momento, ela vai, ela sai também? 
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AV - A Fundação Rockefeller não, nunca entrou nessa coisa assim como se acredita e se fala. 

A Fundação Rockefeller, durante um certo tempo, ela continuou contribuindo com alguns 

recursos, mas não mais executando tarefas diretas e imediatas em relação à saúde do povo 

brasileiro. 

 

AA - Quer dizer, foi uma passagem tanto a nível de funcionários, equipes de alguns (?) 

profissional e de trabalho também, metodologia? 

 

AV - Agora sim. Alguns, alguns, alguns, al..., não. Alguns servidores da foram convidados 

a trabalhar na nova organização. 

 

WH - No SESP? 

 

AV - No Serviço Especial de Saúde Pública. Era Serviço Especial porque ele era autônomo 

e se destinava a algumas ações de saúde de saneamento junto a essas populações que 

trabalhavam ... 

 

WH - Em questões estratégicas? 

 

AA - Materiais e estratégicas. 

 

AV - Materiais e estratégicas. 

 

WH - O sr. disse que essa, essa..., que o DN..., nessa época não existia Ministério, né? Que 

existia o DNS, o Departamento Nacional e que o SESP teve uma forma diferente, né? O sr. 

aqui nos falou um pouco que era autônoma, que... se chamava especial, porque era pra 

trabalhar nessas áreas. O sr. podia dizer mais alguma diferença que o sr. identifica nessa 

estrutura do SESP, em relação ao que havia no Departamento? 

 

AV - Não, o que ocorre é que sendo um Serviço Especial com autonomia... 

 

WH - Que tipo de autonomia, por exemplo? ... Financeira? 

 

AV - Total. Ele se ligava ao Ministério da Educação e não ao Departamento Nacional de 

Saúde. 

 

WH - Era... a relação era direta com o Ministro? 

 

AV - Direto com o Ministro. Então, era inteiramente diferente das outras unidades que se 

filiavam ao Departamento, às divisões, ou ao que fosse que existisse na época. Aquele era... 

o Departamento, se não... se não me falha a memória, era entregue ao Professor Barros 

Barreto. 

 

WH - É. 
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AV - O SESP foi criado na época do Ministro Gustavo Capanema. Como Ministro da 

Educação. Aí, um homem como Marcolino Candau, por exemplo, ele prestou serviços à e foi 

o 2º superintendente da Fundação SESP. Mais tarde, Diretor da Organização Mundial de 

Saúde, por 20 anos. (ruído) Os homens eram mais ou menos assim. Primeiros dirigentes dessa 

unidade especial ... de saúde pública. Agora, há muitos acontecimentos, os primeiros quinze 

anos da Fundação Especial de Saúde Pública, eles foram notáveis por várias, vários... 

empreendimentos e por várias modificações na filosofia do trabalho. E várias ações pioneiras. 

São muitas! E imagine-se que, foi nesse período que se reuniu a medicina preventiva com a 

medicina curativa. Porque era tudo divorciado, uma fazia uma coisa, outra, outra. Mas já 

nessa área, as duas deviam fazer um trabalho conjunto. E isso era uma..., de certa maneira, 

uma novidade, porque, havia como que um divórcio. Talvez porque houvesse ... pouca coisa 

bastante efetiva pra fazer em medicina preventiva. Mas era o que dominava na...no 

sanitarismo americano, era a medicina preventiva. Porque estavam numa fase de 

desenvolvimento, inteiramente diferente, e algumas coisas ligadas a esse desenvolvimento, 

já significava prevenção de algumas (??) algumas doenças, né? 

 

BG - E desde o início do SESP foi assim, ele já começou a atuação dele unindo a medicina 

preventiva com a medicina...? 

 

AV - É..., assim que..., os primeiros anos, isso já se manifestava desse modo. E... veja bem, 

tinha que ser porque, para assistir o homem, você não dispunha de muita coisa capaz de 

prevenir doenças transmissíveis, por exemplo, que dominavam na área e que ainda hoje não 

se previne, por exemplo, a malária., né? Quer dizer, não se previne. Não há... um recurso 

eficiente como uma vacina contra a pólio, uma vacina contra a varíola, uma vacina... Enfim, 

... você tinha que utilizar quando, quando possível os quimioterápicos da época, pra ver se 

evitava que o cidadão adoecesse. O SESP foi incumbido de cuidar de uma série de endemias 

nos seus primeiros tempos, entre elas a malária. E então se destaca que, o SESP foi quem 

primeiro utilizou o DDT no Brasil, em uma experiência controlada em (Breves?), no Estado 

do Pará. 

 

AA - No Estado do Pará? 

 

AV - E quando verificou que de fato era eficiente e passou a utilizar em maior escala. Ao 

mesmo tempo, surgiam alguns quimioterápicos, como a (camoquina?), é..., enfim, que já 

permitiram curar... certas formas de malária. E o SESP teve que fazer investigações 

epidemiológicas pra saber qual era dominante, qual os transmissores que dominavam em 

cada uma daquelas áreas, não só na Amazônia como no Vale do Rio Doce, (eram os dois 

primeiros?). 

 

AA - E era um serviço integrado com o Serviço Nacional da Malária, quer dizer, tinha uma 

ponte de ligação...? 

 

AV - Não... 

 

AA - ... Se trocava...? 
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AV - Os servi..., (ri) os serviços se comunicavam. Mas aquilo tudo era muito primitivo ainda. 

É..., imagine-se que, como se sabe, a Itália conseguiu controlar a malária através de 

saneamento. Saneamento de certas áreas. Pra isso, havia necessidade de trazer, de recursos 

substanciais. ... ... No Brasil, alguma coisa se fez em relação ao saneamento, digamos, ligados 

aos criadores, possíveis criadores (?), o que fosse. Mas, não com essa intensidade que foi 

feita na Itália, onde eles não tinham outros recursos. De maneira que, em...em princípio, a 

proteção do homem que trabalhava na Amazônia ou outra área qualquer dessa... mais 

eficiente, foi quando o..., o Serviço Especial de Saúde Pública usou o DDT 

experimentalmente e depois rotineiramente. Alguns anos depois, esses serviços passaram à 

alçada nos órgãos criados no Departamento Nacional de Saúde que eu tinha acabado de me 

referir e os serviços de então eram muito bons e o ... Ministério era constituído por serviços, 

praticamente, no Departamento Nacional de Saúde, no Departamento. Receberam os 

diferentes serviços que eram criados conforme a necessidade em face das endemias 

existentes.  

 

WH - Quer dizer, a parte de serviços, de controle de endemias que o SESP fazia na Amazônia, 

passaram depois...pros serviços...? 

 

AV - É. Uma parte... 

 

WH - Isso foi pouco tempo, né? Porque que... 

 

AV - Uma parte. Porque, nem todas as endemias naquela época eram sendo cogitadas pra 

alguma ação especial. Então, o que se destaca mais aí, é... a malária. Além disso, houve uma 

ação em relação à hanseníase. Houve um convênio, um acordo aí, já com a participação do... 

Departamento Nacional de Saúde, onde havia um serviço de hanseníase, para que se 

desenvolvesse um trabalho especial em virtude da prevalência ser muito elevada, da doença 

na Amazônia. 

 

AA - E esse convênio estabelecia que tipo de, de ações? 

 

AV - Algum acordo. Execução, em comum, de determinadas ações pertinentes ou possíveis 

em relação... 

 

AA - À profilaxia. 

 

AV - ... à profilaxia. 

 

WH - E esse convênio durou pouco tempo também, em função da criação do Serviço 

Nacional de Lepra ou... continuou...? 

 

AV - Todos eles duraram relativamente pouco tempo porque, à medida que os serviços iam 

se consolidando dentro do Ministério, o SESP ia procurando outras..., é... 

 

WH - Ele ia deixando pros serviços. ... Porque os serviços foram o quê? 41, 42, também, a 

mesma época, né? 
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AV - Mais ou menos, é. 42. 

 

WH - Né? 

 

AV - E, mas acontece que muitas vezes os serviços não dispunham de recursos suficientes 

pra isso. O governo brasileiro, na 1ª etapa, eu não sei como é que chama a moeda naquele 

tempo assim, mas porque há tantas moedas. (risos) Mas eu sei que era qualquer coisa como 

5 milhões, que o governo brasileiro dava e o governo americano dava 3 milhões de dólares 

para o desenvolvimento inicial dos trabalhos do Serviço Especial de Saúde Pública. 

 

AA - O sr. falou da questão da autonomia, da agilidade que o serviço foi criado, né? Da sua 

estrutura, até ser uma estrutura paralela, né? Não tava dentro do DNS, lá era direto ao 

Ministério. Isso criava algum tipo de indisposição... 

 

AV - Certamente. 

 

AA - ...do serviço com o Departamento e com os outros serviços? 

 

AV - Eu acredito que sim. Eu não...não vivi essa época. 

 

AA - É. Mas do que o sr. sabe assim do que foi... 

 

AV - Eu acredito que desde então, as coisas foram assim e continuaram assim até o fim. 

 

WH - Que tipo de indisposição o sr. identificava? 

 

AV - Ah..., essas coisas são...não são fáceis de se explicar. 1º, eu estou falando aqui daquilo 

que eu conheço e eu..., que eu vivi. O que eu não vivi, eu suponho e... deduzo daquilo que 

foi dito por outro. É natural, veja é um comentário pessoal, que o Departamento Nacional de 

Saúde, como um órgão Nacional de Saúde do país não ficasse muito satisfeito com a criação 

de um Serviço Especial de Saúde pra cuidar de determinadas ações, sem que ele pudesse 

interferir nelas. 

 

WH - Barros Barreto, no caso, né? Na época. 

 

AV - Não era o Barros Barreto, era o Departamento todo. Aquilo era um...um..., vamos dizer, 

um conjunto de, de pessoas que se dedicam a determinadas tarefas e fazem parte de um todo 

que é o Departamento. ... ... ... Hum? ... Quer dizer, isso... (ri) A partir daí muita coisa 

aconteceu e nunca, aparentemente, às vezes registrava também, mas nunca houve, nunca, 

assim... uma acomodação especial entre a unidade SESP e o Ministério da Saúde. 

 

WH - O sr. acha que havia, nesse sentido, havia competição de...de..., por exemplo, ... de 

competências ou havia uma briga de poder. Co...como é que o sr. poderia identificar essa 

indisposição? 
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AV - (ri) Era muito difícil pra mim. 

 

WH - Porque o que a gente tá querendo entender... 

 

AV - Eu não creio... 

 

WH - ... é justamente isso. A gente... 

 

AV - ...Eu não creio, eu não creio que tenha havido competição assim em qualquer sentido 

que a gente faz, mas... é, ... A Fundação executava as tarefas da sua programação. ... Então, 

ela procurava verificar o que fazer da melhor maneira para atender aquele que era o seu 

objetivo e a sua função. E o Ministério cuidava das suas ações específicas conforme a sua 

estrutura e a sua natureza. Quer dizer, então não havia uma competição. Agora, havia, 

provavelmente, algumas tristezas, algum... (ri), por exemplo, pra um cidadão trabalhar em 

condições difíceis da natureza, em áreas difíceis da Amazônia, em áreas difíceis..., entendeu? 

O cidadão recebia uma retribuição financeira mais adequada aos riscos que ele corria e o 

sacrifício que fazia. ... Olhe, um desses diretores que são considerados como fundadores... 

 

AA - Do SESP? 

 

AV - ... ou participaram da fundação, da criação, etc... ele antes de ir para lá, ele se casou e 

passou 30 dias viajando pra chegar ao lugar onde ia servir, né? 30 dias ... pra chegar em 

Eirunepé! Onde é Eirunepé? Eirunepé é uma cidade, um município do estado do Amazonas. 

Tá lá ainda. É uma unidade do SESP, tinha até hoje. Mas eu..., então se pagava melhor. E 

isso já é alguma coisa que leva a um descontentamento. Por que ganhar mais do que eu? Por 

vários motivos: porque ele dava tempo integral, porque ele era dedicação exclusiva, porque 

ele não podia fazer coisa nenhuma, porque à noite ou de dia era ele que ia pra aquelas..., é..., 

digamos, missões ou atender mesmo a pacientes ou o que fosse e ele tinha que ser um sujeito 

diferenciado pra atender com os métodos mais simples possíveis as coisas que ocorriam 

dentro da área. Inclusive os partos e assim por diante. E não havia estrutura, ela foi criada 

depois, gradativamente. 

 

WH - Quer dizer, o SESP começou mandando médicos pro interior sem uma estrutura...? 

 

AV - Não, não havia estrutura. Havia lugares que só tinha um médico. 

 

WH - Ele que montava um consultório, um serviço pequeno, um pequeno... 

 

AV - Ele tinha que encontrar um lugar onde o sujeito não tomasse chuva. (ri) 

 

AA - Pra poder atender(ri)? 

 

AV - Mas, logo se fez uma pequena estrutura. A Fundação, não era Fundação, era Serviço 

Especial de Saúde Pública. E... construiu algumas pequenas unidades, dois hospitais base, 

naquele tempo, que eu me lembre assim, para atender às necessidades mínimas. E alguns 
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pequenos núcleos que seriam o que se chamou depois, de vamos dizer, de postos de higiene, 

unidades de saúde ou que nome tenham dado. 

 

AA - E já desde esse momento com a questão da, da prevenção e da assistência juntas, né? 

 

AV - Já! E isso fazendo muito pouco porque... Há coisas que hoje, que ontem, se diziam que 

era uma novidade extraordinária e que o SESP fazia em 1942. Em 1942. Com as 

possibilidades da época.  

 

AA - Tais como? 

 

AV - Coisas das mais simples, digamos, em relação a saneamento, durante esses... esse 

período de tempo que veio de 42 a 60, mais o de higiene, de 42 a 56, já tinham várias 

novidades criadas pelos grupos, pelas equipes que trabalhavam no Serviço Especial de Saúde 

Pública. Por exemplo, a re-hidratação. Hoje todo mundo fala em re-hidratação, soro caseiro, 

não sei que e tal. Re-hidratação. Cedo se verificou que era imprescindível combater a diarréia 

e a desnutrição protéica. Então, o que é que se podia fazer? Se imaginou fazer uma re-

hidratação. A re-hidratação era intravenosa. Era um processo que chamávamos de 

“(Albaniaqui?)”, que era um cidadão aí que andou estudando essas questões e isso era feito 

no tronco da subclavia. Imobilizava-se a criança e se fazia o soro, em casos graves, não é? 

Depois, mesmo naquele tempo, já se punha um pouquinho de açúcar e sal na água e se dava 

à criança. Hoje é a salvação nacional. 

 

WH - Soro caseiro? 

 

AV - É, (ri) não é o soro caseiro aí? 

 

WH - É. 

 

AV - Pois é. 

 

WH - O sr. tá dizendo, eu não entendi direito, o sr. tá dizendo que o SESP já usava, meio que 

foi ele o introdutor do soro caseiro? Não? 

 

AV - Esse soro caseiro é um nome que..., moderno. 

 

AA - Ham, ham. Mas já se usava naquela época da água com açúcar. 

 

AV - Não existia esse nome e não é só naquela época. O SESP tem manuais sobre a re-

hidratação de crianças, como fazer em casa na unidade e etc, etc. Isso já é a fase posterior, o 

SESP como SESP. Muito antes dessa novidade do soro caseiro. Que era..., vem sendo 

aplicado aí com sucesso em algumas áreas e etc. É porque... a Fundação... o SESP, o Serviço 

Especial de Saúde Pública, fazia isso em pequena escala, em algumas áreas onde ele 

trabalhava. Ele não podia ser o..., vamos dizer, o que conduzisse uma ação mais ampla, que 

ainda hoje não existe. Existe uma ação, aqui e ali, mas não existe nada coordenado porque 

cada dia é pior o sistema nacional de saúde. 
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WH - Agora, essas experiências bem sucedidas, que o sr. tava falando do SESP, elas não 

eram, é..., aproveitadas também pelo Ministério? Em algum momento houve esse..., uma 

troca...? 

 

AV - Algumas. Por exemplo: o DDT foi aproveitado com sucesso, não é? (ri) Entregue, é 

claro, ao órgão competente e a responsabilidade de fazer... é, uso da nova, do novo 

instrumento de trabalho. Mas, toda vida, a colaboração em torno do programa da malária, foi 

feita com sucesso. Qualquer que fosse a dificuldade existente, o Serviço Especial de Saúde 

Pública e mais tarde a Fundação..., o... 

 

WH - Rockefeller. 

 

AV - ...o SESP, esse mesmo, o Serviço de Saúde Pública e mais tarde a Fundação SESP, 

sempre trabalharam em malária.  E suas unidades, todas tratavam de malária e participavam 

dos inquéritos e assim por diante. Não, não existia divórcio nessa coisa. Tinha que ser assim. 

 

BG - Agora, é..., o sr. tinha falado dessas, que o SESP fazia suas programações. Essa 

programação, ela dependia basicamente assim do..., em função dos materiais estratégicos, 

nesse primeiro momento?  

 

AV - Não, isso aí..., a programação é em função da população que girava em torno daquelas 

áreas. E isso foi se estendendo aos poucos porque com o aparecimento de alguma coisa que 

cuida da saúde do homem e com o pensamento de que o homem é um pré-requisito do 

desenvolvimento e não o desenvolvimento que faz o progresso em questão de saúde... Se não 

tem o... as pessoas com saúde como é que vai haver progresso de nada. Ele não é um 

subproduto, ele é um pré-requisito. Isso foi sempre o pensamento do... da... Fundação do 

Serviço de Saúde Pública. Compreendeu? 

 

BG - E naquela área que ele atuava, ele atendia qualquer tipo de...? 

 

AV - E... A intenção seria que se pudesse atender o universo, mas nem sempre você poderia 

atender o..., além da sua possibilidade. Existem várias coisas que ocorreram nesses períodos 

que aquilo tinha um certo limite. Por exemplo, nessa mesma época se criaram os lactários 

com leite de soja. Por que leite de soja e não do outro leite? Porque havia dificuldades pra 

usar o leite de vaca. Então, o leite de soja era muito mais barato. O leite de soja era muito 

bom. O leite de soja era muito bem aceito. Então, o leite de soja. Aí se criaram, inclusive, é... 

berçários e o que é curioso, falar em berçários, ... voltando à re-hidratação, eles faziam uns 

caixõezinhos toscos de madeira, madeira local... O carpinteiro fazia umas caixinhas onde 

botava as crianças que iam ser re-hidratadas e a mãe podia acompanhá-los, assistir, ou ir 

embora pra casa e voltar depois, a auxiliar, quando já tinha, ficava assistindo às crianças. 

Mas lá não tinha berço, (???) como esse bercinho de madeira. Isso vai servindo perfeitamente 

e permitiu que se ampliasse a assistência, porque se fosse esperar pra comprar um..., alguma 

coisa mais diferenciada, talvez tivesse que reduzir a assistência às crianças. 

 

WH - Quer dizer, não era uma coisa pomposa o serviço de assistência... 
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AV - De...de... Não...não... 

 

WH - ...era uma coisa bem básica mesmo? 

 

AV - ...muito simples. Muito simples. E ele sempre trabalhou como, com... instrumentos 

mais simples, efetivos, viáveis, aceitos pela população. Entendeu? Sempre. Desde a sua... o 

seu início. Bom. 

 

AA - O sr. tava falando da população que..., o serviço atendia e tal e a Bia fez essa pergunta 

sobre a expansão do serviço do SESP. Quer dizer, criava-se o posto, atendia-se àquela 

população da área, né, mas tinha um limite. Quer dizer, não dava pra atender a tudo e a todos. 

Como era feita essa programação pro atendimento, quer dizer, que padrões que se, se 

cumpria? 

 

AV - Isso..., antes, antes, antes se atendia às emergências, vamos supor assim. Depois que se 

estruturou (INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

Fita 1, Lado B 

 

AA - ... falando então, que no 1º momento era só a questão emergencial e no 2º ... 

 

AV - Bem, eu tô dizendo o que eu chamo de emergencial, porque na verdade não se podia, 

não se tinha nada, estava-se iniciando algum trabalho que pudesse permitir proteger as 

crianças por exemplo. Agora, nesse período de tempo de Serviço Especial de Saúde Pública, 

muita coisa aconteceu. Muitas ações foram iniciadas naquela época. ... Em relação à saúde 

materno-infantil, que era tida como uma coisa principal e em relação a outras. Isso já foi se 

diferenciando porque nos primeiros 15 anos eram do Serviço Especial de Saúde. Por 

exemplo, já se cogitava e se, e se iniciava a incorporação de ações determinadas, como a de 

controle da tuberculose na rotina de trabalho no Serviço Especial de Saúde Pública. É claro 

que isso já era um pouco mais para a década de 50, quando começaram a surgir os antibióticos 

específicos e etc. Mas em com..., em comum acordo ... com o Serviço Nacional de 

tuberculose, foram desenvolvidas ações que eram as melhores na época. Então o SESP criou 

uma meia dúzia de dispensários, e aí a inovação, dentro das suas unidades de saúde, 

recebendo aparelhos de raio x do Serviço Nacional de Tuberculose e do governo do Estado 

de Pernambuco. Como a unidade de Palmares, a divisão de tuberculose. No Estado de 

Pernambuco foi quem equipou o dispensário de tuberculose da unidade de saúde do 

município de Palmares no Estado. Então assim se fez em alguns lugares, em Governador 

Valadares... enfim, alguns municípios. No Espírito Santo, onde havia ... um..., como diria, 

um certo número de profissionais muito interessados em, na saúde pública do seu Estado e 

que colaboravam... 

 

AA - Isso no Espírito Santo, né? 

 

AV - Nessas ações...  Espírito Santo. Então foi assim que se fez o trabalho no Vale do Rio 

Doce, onde estavam construindo a estrada de ferro, onde se instalou o Serviço..., por 
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exemplo, Nacional de Tuberculose, instalou em um vagão da estrada de ferro, entendeu, um... 

uma unidade equipada com raio x, que fazia, que podia em relação ao controle da tuberculose, 

que era específica deles. Mas outras ações de saúde eram desenvolvidas por unidades do 

Estado do Espírito Santo e por unidade específica feita como base padrão pela, pelo Serviço 

Especial de Saúde Pública. 

 

AA - Quer dizer, tinha esse trabalho de integração? 

 

AV - Não. Essa questão dessa, como é que chama? Dessa divergência e tal, era..., nem sempre 

se fizeram sentir no desenvolvimento dos trabalhos específicos e comuns, outras sim.  

 

WH - Outras? Quais, por exemplo? 

 

AV - Nós vamos chegar lá. Isso daqui... eu, daqui a umas duas sessões... (risos) 

 

AA - Ele vai falando e faz suspense. 

 

WH - Porque, olhe só, o sr. ... 

 

AV - Mas não é. Não posso falar agora porque vocês estão querendo que se passe uma fase. 

 

WH - Não. A gente vai falar sobre todo... 

 

AV - Uma fase que é a fase inicial. A fase primeira. Como se desenvolveu e como foi. Nós 

estamos tentando porque ela tava bem distante, né? 

 

WH - Quer dizer, as crises e as brigas vêm depois? É isso? Os desentendimentos? 

 

AV - A..., as ações são muito diferenciadas, são ações políticas, são... enfim. 

 

WH - Agora olhe só, Dr. Aldo, o sr. tava falando, é uma coisa que eu me interessei bastante. 

Quer dizer, o SESP começa com uma..., um acordo entre o governo brasileiro e o governo 

americano, né? E com a prioridade em prevenção, né? Nas áreas estratégicas, prevenção. 

 

AV - I... Isso servia de início...  

 

WH - E isso vai mudando e se incorpora à medicina curativa, né? A parte curativa da 

medicina. 

 

AV - Pois é. 

 

WH - Como foi essa transformação? Porque os americanos tinham um papel importante no 

SESP, né? 

 

AV - Isso... Eles tinham.  
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WH - Como é que isso vai entrando? Como é que a Instituição vai mudando isso? Isso é obra 

de que grupo, de que interesse...? 

 

AV - Isso é obra daqueles todos que trabalhavam dentro da Instituição. Tanto americanos 

como brasileiros. 

 

WH - Isso era uma consciência que a Instituição foi tomando? 

 

AV - No momento que se vai verificando que se é necessário e indispensável fazer aquilo. 

Então vai, se compreendendo a necessidade de atender às circunstâncias. E, vai sendo feito. 

Eu falo assim muito, eu..., não sei se..., era uma instituição americana. O SESP nunca foi 

uma instituição americana. O SESP trabalhou com os americanos que tinham interesse em 

que aqui se instalasse um serviço “x”. E seria muito desagradável que esse serviço fosse um 

serviço americano. Então, teria que ser um serviço brasileiro. E é por isso que nasceu o 

Serviço Especial de Saúde Pública (ri). O Brasil entrou na guerra..., né? Então, é uma 

cooperação do governo brasileiro ... no sentido do fornecimento de materiais essenciais ao 

desenvolvimento da própria guerra. Mas, durante muito tempo, se disse que o SESP era uma 

instituição americana.  

 

WH - Por que se dizia que era americana? Por causa da pouca participação...? 

 

AV - Porque, porque tínhamos americanos ou nós tínhamos uma colaboração que os 

americanos davam era em pessoal técnico. Algum pessoal técnico. Médico e enfermagem, 

que foi notável a participação das enfermeiras americanas no desenvolvimento da 

enfermagem no Brasil. É preciso que se diga isso. Porque ... a ajuda que elas trouxeram, o 

preparo que se fez..., eu não vou entrar agora em enfermagem, né? (ri) Mas foi notável. 

Quantas escolas de enfermagem o SESP ajudou a criar e a desenvolver e a construir, como a 

Escola de Enfermagem de São Paulo que foi construída pelo SESP? 

 

AA - Tem a de Manaus também, né? 

 

AV - A de Manaus é dele. Era. Agora, eu não sei o que que existe. Ele construiu. Nós 

construímos a Escola de Enfermagem de Manaus. Ela foi fundada, eram umas instalações 

muito modestas, muito modestas. E ali, foi se desenvolvendo até que se construíram 

instalações suficientes para que ela se transformasse numa verdadeira escola com espaço 

suficiente pra atender às necessidades da Amazônia e parte das necessidades do Brasil. Lá 

está ela, ainda não acabaram ainda, não sei porque. (Interrupção breve na fita) 

 

BG - (??) 

 

AV - Vários, vários lugares foram ajudados pela Fundação SESP. 

 

WH - Agora, o SESP tinha suas escolas de enfermagem e ajudava em outras? ... Eu não 

entendi. 

 

AV - Ele, ele não tinha sua escola, ele tem uma escola. Só. Era de sua responsabilidade. ... 
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WH - Que era aquela de Manaus, né? 

 

AV - ...Pra (pessoa?) fazer de acordo e ver depois, né? De acordo com os estados. Hoje, por 

exemplo, tem escola que tem lá em Porto Alegre. Agora, precisava de ajuda por isso ou 

aquilo, então vamos ajudá-la. Tinha a Escola (Marsilac?), tinha a Haddock Lobo, tinha a Ana 

Nery, tinha não sei quê. Tinha as escolas de São Paulo, de Belo Horizonte. “N” escolas. 

Então, havia uma assistência técnica, possível, a todas essas escolas. 

 

WH - Assistência técnica e assistência de recursos. Quer dizer, o SESP entrava com o quê?... 

 

AV - Às vezes, às vezes... 

 

WH - ...Com a orientação de formação... 

 

AV - Como funcionar melhor. Como ajudar a funcionar bem. Como preparar melhor e, 

quando podia, subsidiava em recursos financeiros. 

 

WH - Os professores eram...? 

 

AV - A única escola, que eu me recordo, foi criada pelo SESP, foi a de Pernambuco. 

 

WH - Que era do próprio SESP? 

 

AV - Foi criada pelo SESP. Foi desde o início, se procurou integrar o estado num convênio 

e houve muita dificuldade e até que, hoje ela é parte da Universidade Federal. Ele não morreu. 

 

WH - Houve muita dificuldade..., eu queria entender mais, como é que era esse processo, Dr. 

Aldo, de criar uma escola, o sr. disse, ela foi..., era do SESP, mas não era, eu lhe perguntei, 

o sr. disse: afinal, “Não era do SESP”. 

 

AV - O SESP... 

 

WH - O SESP criou, mas não era dela e aí ela tentou um convênio com dificuldades. Que 

tipo de dificuldades eram essas? 

 

AV - Dificuldades financeiras, dificuldades governamentais... e institucionais, que você 

procurava, mas eles não podiam aceitar porque não tinham recursos e o SESP não podia dar 

recursos porque não dispunha também desses recursos. Mas havia necessidade de ter uma 

escola de enfermagem. Então, era preciso perseguir a idéia de que essa escola se instalasse e 

caminhasse. Era assim. 

 

AA - Tornasse a idéia prioridade. Era difícil, às vezes, conseguir que essa idéia fosse 

prioridade? 
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AV - Às vezes difícil, essa..., difícil por isso, porque tudo depende de recursos financeiros. 

A escola não podia funcionar sem ter um subsídio pra atender às necessidades mínimas para 

o funcionamento, inclusive de pessoal. Mas, a idéia, em Pernambuco, e a criação da escola, 

foi da parte do SESP. Dizem que o SESP, a escola era do SESP. Ela foi do SESP, mais ou 

menos, no papel, começando até que pode engrenar. Eu participei disso, porque trabalhava 

nessa época lá em Pernambuco e sei muito bem quando o governo entregou as primeiras 

unidades de saúde em São Francisco, a competência da administração do SESP. Sem nenhum 

abrir. O governo solicitou. Por que? Porque ele não podia fazer um trabalho igual aquele 

porque o governo não tinha condições. Nem, materiais e... nem, de recursos humanos. Então, 

é preciso que a gente trabalhe assim, com a idéia de que se está procurando beneficiar alguma 

coisa que tem necessidade daquele benefício. Né? 

 

AA - E aí o sr. tava ressaltando o papel dessas, é... enfermeiras americanas... 

 

AV - Eu lhe falei por isso, porque disse o que é que os americanos fizeram? Eu tô dizendo o 

que eles fizeram. Eles participavam inclusive da organização, participavam sempre que havia 

uma idéia dessas, de uma comissão que ia cuidar de planejar, de dar início aqueles trabalhos 

e dizer como. Então, estava o SESP lá e comumente, no início, estavam as enfermeiras dos 

Estados Unidos. Agora, o que é que aconteceu mais? O Estados Unidos mandou pros Estados 

Unidos pessoal brasileiro, inclusive freiras das escolas católicas, fazerem cursos de 

enfermagem para aprender, porque se não aprende não pode transmitir nem pode participar... 

a, a ponto de atender às necessidades que são prementes. 

 

WH - Quer dizer, eu não sei se, se é isso mesmo que eu, que eu tô entendendo. Quer dizer, o 

SESP, na verdade, ele começou com..., quer dizer, a cabeça da instituição, como o sr. disse, 

eram, inclusive, superintendentes americanos. 

 

AV - Dois eram. 

 

WH - Né? E, a idéia, deixa ver se eu não me engano, era formar pessoal brasileiro pra deixar 

a instituição e, e sair do comando ou... ou não houve essa intenção em nenhum momento se 

pensou nisso? 

 

AV - Não, não, não... Logo, logo, dois anos após, os americanos e o governo brasileiro 

entenderam que tinha necessidade que o pessoal brasileiro começasse a assumir 

responsabilidade das suas coisas. E isso foi... 

 

AA - E isso foi uma demanda... 

 

AV - ...em 42, em agosto de 43 ou princípio de 44, já o superintendente do SESP era um 

brasileiro. 

 

AA - Era o Sérvulo Lima. 

 

AV - Então..., numerosos, numerosos, à medida que aquilo foi se desenvolvendo, numerosos 

médicos e enfermeiras e engenheiros, foram fazer cursos em universidades do Estados 
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Unidos. Porque nós não tínhamos. Tinha que preparar o pessoal pra isso. E esse pessoal 

voltou e aí participou da formação de outro pessoal. Aí já vem a diferenciação, vêm as 

auxiliares de enfermagem, né? Que não existiam cursos para auxiliares de enfermagem. A 

enfermagem que eu conheci, era uma pessoa “x”, que entrava no hospital e ia cuidar de um 

paciente qualquer sem saber o que estava fazendo. Então, começou do nada pra... chegar ao 

ponto diferenciado que aí está. Agora não sei como está sendo usado. 

 

WH - Essa preocupação, Dr. Aldo, com a profissionalização de... formação de recursos e essa 

ênfase nas enfermeiras, o sr. não acha que é uma coisa identificada com a saúde pública 

americana. Quer dizer, essa... esse tipo de, de orientação de saúde pública não tem uma 

influência forte americana? 

 

AV - Não, eu acho que os americanos aprenderam também a formar um pessoal para servi-

los. Entendeu? Era servir..., isso era uma coisa que não... não responde talvez à sua pergunta. 

Isso é uma necessidade sentida, nós todos sentíamos..., quem trabalhou diretamente com os 

problemas. Eu recebi as trinta primeiras enfermeiras, que chamavam diplomadas, em 

Pernambuco no Serviço de Tuberculose. Quem pediu foi o governo do Estado de 

Pernambuco porque ele não podia trabalhar sem elas. E então elas iam cuidar de quê? De 

tudo. Do preparo de pessoal auxiliar, da organização da enfermagem hospitalar, da 

organização da enfermagem de saúde pública. De tudo. Quem é que ia cuidar? Tinha que 

preparar essa gente pra fazer as coisas. Então, se aquilo era útil, muito bem. Se não era útil, 

não vamos fazer porque aí não serve. O SESP sempre procurou atuar dentro da área social, 

que ele entendia como tal, usando os procedimentos que pudessem ser aceitos por essa área 

social e utilizando pessoal dessa mesma área. Por exemplo, as parteiras curiosas, elas vêm 

desses primeiros quinze anos, depois se desenvolveram. O que eram as parteiras curiosas? 

No início, elas eram uma coisa. Elas existiam. Elas faziam parto. Como, faziam parto? 

Faziam parto conforme a natureza ensinou. Olhando, vendo, foi fazendo, né? Depois elas 

passaram a quê? A ser treinadas pra fazer o parto. Acabou essa história. 

 

AA - E teve resistência delas pra esse treinamento...? 

 

AV - Que nada! Elas foram ótimas. Nós dávamos o material todo necessário, sua bolsa pra 

guardar o material. Passava na unidade, aquilo era esterilizado, o que fosse pra esterilizar. 

Ensina o.., a com..., cursos com as parteiras curiosas, velhas, novas, o que fosse. Então, pra 

nós, essa era uma segurança muito maior em relação a um parto que viesse a ocorrer em um 

lugar onde não tinha ninguém que pudesse fazer o parto. E isso vem daí, desse período, 

quinze anos. Depois, melhorou porque os resultados foram tão bons que era preciso ampliar, 

ver se inventava mais parteira curiosa. (risos) 

 

AA - Olha, o sr. tava falando da questão dos cursos, da, da especialização, da formação, nesse 

período, já desde dos anos 40, o DNS mexeu muito nos cursos também. 

 

AV - O DNS... 

 

AA - Fez-se o Departamento de Cursos, o Curso de Saúde Pública... 
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AV - O...o... Olha, o primeiro... 

 

AA - Tinha uma integração com o pessoal do SESP? 

 

AV - ...O primeiro, o primeiro curso que eu fiz, e tinha, eu vou depois dizer, o primeiro curso 

que eu fiz aqui no Rio, foi Curso de Tuberculose. Especialização de Tuberculose no DNS. 

Eu era servidor do estado, não era servidor de nada, era servidor do estado. Vim fazer o curso 

aqui, em 45, depois da guerra porque eu precisava me ajustar. Eu servi quatro anos ao 

exército, né, e precisava voltar a pensar em medicina. E quando eu servi o exército eu era 

oficial de infantaria, não era médico nem coisa nenhuma. Então, passa quatro anos 

aprendendo a matar e outras coisas importantes. E agora eu tinha escolhido outra coisa, né, 

pra... 

 

AA - Salvar. 

 

AV - (ri) Então, em 45, haviam cursos, vários cursos, cursos de organização. Era notável! 

Curso de Organização e Administração Hospitalar, Curso de Saúde Pública... 

 

AA - De Organização Sanitária também? 

 

AV - ...Curso de Saúde Pública que foi feito lá em Manguinhos. Eram dezoito meses de 

curso. Quem quisesse, que botasse a cabeça lá. Dezoito meses de Curso de Saúde Pública. 

Viu? Depois fizeram vários cursos, isso dependia da importância do problema. Porque o 

Serviço Nacional de Tuberculose foi um curso com duração de dois anos. Eu hoje acho um 

absurdo, mas era assim. O entusiasmo era grande e era preciso que aquele pessoal se saísse 

muito bom, então dois anos. (ri) Dois anos de curso. Enfermeiras foram feitas em uma larga 

escala com o dinheiro da Campanha Nacional contra a tuberculose. Elas assumiam um 

compromisso. Era um compromisso. Não escreviam esse compromisso. Recebiam uma bolsa 

de estudos, iam se... estudar enfermagem e diziam que voltavam para o serviço para serem 

contratadas, para serem distribuídas pelas diferentes unidades da campanha. Quer dizer, 

então isso é o Ministério e, e o... bom. 

 

AA - E o SESP nisso, quer dizer, o SESP...? 

 

AV - O SESP..., como eu lhe digo, eu recebia essas enfermeiras, ajudava no que fosse 

possível... 

 

AA - E formava seus técnicos também? 

 

AV - ... dentro dos seus recursos e formava seus técnicos. O pessoal ia fazer cursos aí. Por 

exemplo, vários, vários médicos do SESP foram fazer Curso de Tuberculose no Serviço 

Nacional de Tuberculose. 

 

AA - (??) 
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AV - A única coisa é que, em virtude desse entendimento... A Campanha era um troço notável 

(??), o entendimento dos profissionais do estado com os profissionais federais e etc, onde 

eles existissem. Entendeu? Eu acho que aquilo é que deu condições de trabalho e efetividade 

ao movimento. Então, reúne-se o que se pode e se passa a utilizar aquele instrumento de 

poder na realização de uma série de coisas. E era assim. O que que o SESP pode fazer? Então, 

aí é que surgiu dentro desse espírito e partindo realmente de Pernambuco, foi que se 

instalaram essas...esses dispensários, ainda chamávamos assim, dispensários de tuberculose 

dentro das unidades de saúde do SESP. E ele começava a incorporar ações de controle da 

tuberculose. Mas de outra maneira, não como unidades isoladas como os dispensários todos 

que existiam no Brasil, que eram isolados dos centros de saúde. Eram praticamente 

autônomos, faziam o que queriam e como entendiam. E os centros de saúde tavam lá. Não 

havia um todo, um conjunto. Então, o pioneirismo vem daí. Embora depois se tenha acabado 

com os dispensários e feito outras coisas que nós falaremos depois. Muito mais efetivas e 

mais simples e de um rendimento muito maior. Nós chegamos a trabalhar com unidades sem 

raio x, sem laboratório e fazendo controle efetivo da tuberculose. Depois... 

 

WH - Isso também, o SESP também... trabalhava... 

 

AV - O SESP não, ele foi quem fez. Ele é o pioneiro disso. 

 

WH - Ah! Foi o SESP... 

 

AV - Ele disse, quer dizer, eu creio que essas técnicas simples... com a organização regional, 

como se tem, hierarquizada, se eu não tenho, ela tem. Se eu preciso de raio x pra diagnosticar 

a tuberculose? Não. O raio x não diagnostica a tuberculose. O raio x diagnostica um aspecto 

diferente no pulmão sadio. O que diz que é tuberculose é o exame de laboratório. Então, não 

tem laboratório, mas ali pertinho tem e eu sei colher o material e fazer uma lâmina e sei 

mandar pra lá pro diagnóstico. E assim se controla, à medida que se fazia o tratamento e que 

iam negativando os casos, o laboratório ia dizendo. O laboratório..., isso tudo é SESP. Quer 

dizer, ele imaginou e das técnicas mais complexas ele foi fazendo, utilizando as menos 

complexas e muito mais baratas, e sempre se disse que o serviço do SESP era um dos mais 

caros do mundo, e não é verdade. Por que? Porque eles nunca mediram os seus serviços e 

nós medíamos o custo de cada ação que o SESP desenvolveu. ... Já estou falando em SESP. 

(risos) 

 

WH - Tá certo, mas é sobre isso que a gente... 

 

AA - É, mais ele tá falando da fase da Fundação... 

 

WH - Ham! 

 

AA - ... que é dos primeiros quinze anos, né? Que por ele não fazia nada ... Vai andando... 

no tempo.  

 

AV - (ri) Vai andando... pois é. 
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AA - Vai andando no tempo. É, mas vai e volta. É assim mesmo que se anda. Não tem jeito. 

 

AV - Então, nesses..., veja bem, re-hidratação ..., veja bem, dispensários em centro de saúde 

já há mais em 55 ou 56. Ações de saneamento ..., veja bem, ele verificou que a água que ele 

construía para aquela população era mal utilizada. E o pessoal não..., não era muito 

interessado naquela água que ele construía e então ele começou a entrar na habitação. 

Fazendo o quê? Torneiras, reservatórios, filtros, etc. Ele entrou na habitação e foi animando 

o pessoal porque ia dando um pouco mais de conforto àquela gente que não tinha nada. A 

casa não tinha piso. Você tinha piso de barro, não tinha torneira dentro de casa, não tinha 

água encanada. Então..., podia tomar um banho, de chuveiro, um chuveiro improvisado, 

mas... Quer dizer, essas são ações importantes em saúde, pra que o cidadão acredite que 

aquele benefício é importante. Porque a água, mesmo bruta, ela já reduz mais de 25% da 

incidência das doenças, é..., de origem hídrica. Mesmo bruta, sem tratamento, sem nada. E 

isso tudo pra saber, a gente não sabe, só sabe experimentando e medindo. As coisas da 

fundação foram sempre medidas. Inclusive, um pouco mais adiante com aquilo que se 

chamou “objetivos quantitativos” e posteriormente se transformavam em metas e ninguém 

fazia no Brasil. Ninguém se fala..., falava em medir as ações. Não é? Pois bem. Desde o 

princípio, medindo as coisas e observando e conversando com a gente e atraindo essa gente 

pra fazer essas privadinhas horríveis, entendeu? Porque o..., porque as privadas... 

 

AA - Como é que era a recepção deles nessas...? 

 

AV - Pra que..., umas privadinhas..., eu não sei. Naquele tempo eu não trabalhei lá. Mas, eu 

sei depois. Eu sei depois porque eu participei das... O... ora, veja bem, chegam as crianças 

cheias de vermes, né, que foi o combate à helmintose nessa fase dos 15 anos. 

 

AA - Ah, o combate à helmintose também foi...? 

 

AV - Mas claro! Não era, mas... 

 

AA - Essa realidade... 

 

AV - ... pra fazer, a realidade dali você ter de fazer alguma coisa. Então, você vai inventar 

uma moda (ri) pra fazer essa coisa. Resultado: você dava um vermífugo, aqueles vermífugos 

da época, e a criança ia pra trás de casa, não é? Ora, depois ia pisar e ia se re-infestar. Não 

tinha nada. Era o mato. Eles usavam o mato porque não tinha nada, nada. A casa era um 

abrigozinho frágil, não tinha coisíssima nenhuma. Então, chama esse povo e diz: “Olha, 

vamos trabalhar juntos. Nós vamos fazer assim, essa madeira a gente corta assim, pega assim. 

Você trabalha, trabalha. Trabalha até quanto? É isso. E no sábado, você faz alguma coisa? 

Então vamos fazer, pra nós, alguma coisa no sábado ou..., precise ganhar dinheiro na extração 

da borracha e não sei que”. não é? Ah! Então, aquelas privadinhas higiênicas... Depois se 

acrescentou um banheirinho. Depois vieram as fossas sépticas. E aquilo foi caminhando. 

Você vai aprendendo do nada. Do nada. Porque a saúde pública brasileira não fazia nada 

disso. Posteriormente ela fez, aliás, alguns trabalhos muito bons, muito bons em matéria de 

saneamento em áreas de malária. Entendeu? E... e mesmo em serviços públicos de 

abastecimento d’água. Eu conheço... muitas áreas onde eu visitei os serviços. Nós passamos 
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inclusive, a dirigir durante um certo tempo, incorporar aos serviços do SESP. Serviços muito 

bem feitos. 

 

AA - Mas nesse primeiro momento era uma... inovação também. 

 

AV - Mas esse primeiro momento não tinha nada. E não era só isso. Naquela época nós 

construímos 16Km de cais em Belém. Nós não, o Serviço Especial de Saúde Pública, para 

acabar com os alagados na cidade de Belém. Naquela época se fez convênio com o Estado 

de São Paulo, olha aí, eu estou mostrando outras coisas, e com o Estado do Rio de Janeiro, é 

alguma coisa que se chama “higiene industrial”. A 1ª vez que se ouviu no Brasil essa palavra, 

higiene industrial. Então se fez o quê? Acordo com o Estado do Rio de Janeiro, com o SESI 

e com o Estado de São Paulo, para se estabelecer um serviço que pudesse verificar..., veja 

bem, de início, quais as dificuldades que ocorriam? Aliás, esses serviços quase que hoje são 

feitos pelos particulares porque, desapareceram os serviços de uma importância enorme. Por 

que de uma importância enorme? Porque esse INPS não faliu, não sei o quê? Faliu por isso. 

Porque eles pagavam uma porção de coisas em resultado da sua incompetência, porque eles 

não cuidavam daquilo que se chama “higiene industrial”. O que que tá acontecendo com o 

homem que trabalha numa pedreira? E que respira aquilo todo dia porque não lhe dão nada 

pra proteger o seu nariz. O que era? Pneumoconiose, morte, etc, etc, aleijado (?). Então, veja, 

nos primeiros 15 anos veio a idéia. Agora, como surgiu a idéia? Eu não sei. Alguém, dentre 

os que trabalhavam, deve ter verificado que não podia ser mais aquilo. Isso é como aquela 

história, o sujeito não usa, né? Então o sujeito sobe ali, pra janela lá em cima, desprotegido. 

Não tem um gancho, não tem um chapéu, tava o telhado (?) (INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

AA - (risos) Bem, o sr. aponta como uma outra inovação nesses 15 anos, um outro trabalho 

a questão da higiene do trabalho. *(não aparece na fita) 

 

AV - A higiene industrial, como se chama... 

 

AA - Já sabe, o sr. falando...? 

 

AV - Ele chegou a um ponto formidável de desenvolvimento dentro das proporções porque 

era... Só Niterói, Estado do Rio e... e São Paulo. 

 

AA - Que o SESP oferecia? O sr. sabe que o... 

 

AV - Não. O SESP não oferecia. O SESP fez com eles. Fez com eles. Disse: “Olha, as 

máquinas são essas. O programa é assim. Vocês o que é que dizem? O que é que pensam? 

Pra onde nós vamos? Vamos preparar gente pra fazer isso. Vamos fiscalizar as indústrias”. 

Então aproximou-se o quê? A Siderúrgica Nacional. A Petrobrás. E não sei quem. E... aí vêm 

os recursos, né, porque ... Mas a idéia, pois aí é que está, aquilo deve ser uma semente. Você 

vai e discute o que é que pode ser ou não pode ser feito nas circunstâncias. 
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WH - Quem era interessado nessa área era o Barros Barreto, né? 

 

AV - Eles todos. Quer dizer, o Curso do Barros Barreto tem muita coisa nele, né? Aquele 

livro dele, quem lê, vê que ele trabalhou muito. Mas ele tinha as suas características. Eu, por 

exemplo, fiz uma referência a ele naquele negócio de tuberculose porque... eu passei um 

telegrama pra um homem que eu nunca vi!  Sabia o nome e disse a ele da minha dificuldade. 

 

AA - Quando o sr. quis vir fazer o Curso de Saúde Pública, né? 

 

AV - Aí ele respondeu...hum... Não, foi Curso de Tuberculose.  

 

AA - É, foi de tuberculose. 

 

AV - Ele respondeu: “Bolsa concedida. Passagem Delegacia Federal de Saúde”. Não 

perguntou nem o meu nome, né? 

 

AA - (??) falava disso na tuberculose. O sr. tava falando dessas ações todas, e eu fiquei 

pensando: que equipe pra fazer isso, né? Quer dizer, aí eu queria que o sr. conversasse um 

pouquinho com a gente, quem era a base dessa equipe que funcionava nessas unidades? 

Como é que tava estruturado esse serviço? 

 

AV - Aí, eu não...não... Alguém tem até a relação de nomes aí, de fundadores, disso, daquilo... 

 

AA - Não, não. É. Não era nem de nomes que eu tô falando. Tô falando de títulos, 

especialidades mesmo. 

 

AV - Mas, eu... eu... Aquilo foi se formando conforme as necessidades. Imagine, que nós não 

tínhamos malariologistas. Como é que pode? Mas como tinha-se que trabalhar em malária, o 

que é que fizemos? Os oriundos da Rockefeller, se incumbiram do controle da malária na 

área do SESP, quer dizer, os que tinham trabalhado no Rio Grande do Norte, no Ceará ou 

onde fosse, em busca daquele mosquito africano, viu? Esses... alguns desses, o (Gastão Serra 

de Andrade?), por exemplo, foi um desses superintendentes do SESP posteriormente. E... e 

vários outros. Então, eles tinham uma idéia... uma idéia de que que se fazia em relação à 

malária. Quando apareceu o DDT, aí disse: “Será que isso presta?”. Quer dizer, o negócio 

tem que ser psss..., botar na parede, o mosquito não, não vai mais na parede. É preciso ter 

parede a casa. E aí dizem: “E quando não tem parede?”. (ri) Então, é a prática, é a observação. 

Entendeu? É a decisão de que é necessário fazer aquele trabalho em relação ao controle da 

malária. E assim que eles trabalharam. 

 

AA - E com relação ao saneamento também tinha esse pessoal de engenharia sanitária? 

 

AV - (ri) Ah... o saneamento é uma coisa extraordinária.  

 

AA - Também usava, quer dizer, tinha o grupo dos engenheiros ou pelo menos, dos técnicos, 

quer dizer, tinha to...? 
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AV - Mais de meia centena de engenheiros foram treinados no Estados Unidos, durante um 

certo período. Depois eles passaram a ser treinados aqui mesmo. E por quê? Porque os que 

foram lá treinar, já estavam em condições de treinar os daqui, né? E assim que a Escola de 

Saúde Pública passou com aquele nosso amigo... Como é o nome dele? Esse que... Eu acho 

que ele ainda tá por lá. Como era o nome dele? Era um lá de saneamento... 

 

AA - Ah! O (Szachna Eliasz) Cynamon. 

 

AV - Cynamon?! O que? Quê Cynamon? 

 

AA - Cynamon? 

 

AV - Se quando ele nasceu, quer dizer, profissionalmente, nasceu lá na Fundação SESP, 

hum? Então, não foi ótimo? Foi pra lá, pra escola e foi... 

 

AA - Continuou formando sua especialidade... 

 

AV - Eu até dizia a ele: “Não sei porque você é contra o SESP?”  

 

AA - Por que ele é contra? Por que o SESP (??)? Não, né? 

 

AV - (ri) Mas ele não era contra não. 

 

WH - Isso que eu não entendo. Por que que o SESP gerava essas reações tão fortes nas 

pessoas? De ser contra? 

 

AV - Olha, é difícil de dizer. É difícil de dizer. 

 

WH - Isso que eu... fico assim... 

 

AV - Havia uns que faziam porque essa natureza era negativista. Eles se tornaram 

conhecidos, entendeu, em Saúde Pública no Brasil, pelo seu negativismo. Eu não vou citar 

nomes. Mas é verdade. Entendeu? Então, chega o cara e diz: “Por que que é formidável?” 

Porque destruía tudo. Imagine-se que esse cidadão se levantou e atacou a campanha quando 

o Dr. Paula Souza apresentou a Campanha aqui. Então era, ele atacar a campanha com o 

Professor Rafael de Paula Souza falando e lançando seu movimento... Ele queria uma 

projeção, porque ele não era nada. Era o negativismo que levava a isso. É o mesmo que aqui, 

quando eu apresentei o programa da campanha, no Programa Nacional da Tuberculose, ele 

arrasou com tudo e eu fiquei quieto. Quando a sessão recomeçou eu digo: “Agora, o manual... 

o programa da campanha na página tal. Lê alto pra todos ouvirem. Pro sr. aprender alguma 

coisa porque o talvez o sr. não saiba nem ler.” Isso lá na Academia Brasileira de Medicina. 

Então, e eu não era do SESP, não... 

 

AA - O sr. julga que as pessoas que reagiam ao SESP, também tinham em grande parte esse 

espírito... 
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AV - Exatamente. 

 

AA - ...negativista? 

 

AV - Não só negativista, mas in..., era uma questão de dinheiro. O SESP pagava melhor ao 

seu pessoal. Ninguém puxava eles pra baixo. Eles puxavam o SESP pra baixo. Ele queria que 

puxasse pra cima. Mas acontece o seguinte, quem trabalha com um certo regime... ele tem 

que ganhar por isso. Se o cidadão desiste, desiste de tudo, só pra atender aquilo. É 

exclusividade, ele é exclusivo de uma instituição. Então ele vai morrer de fome? Não. Ou vai 

procurar três empregos, quatro pra viver? 

 

WH - O Ministério também não tinha dedicação exclusiva, o sanitarista no Ministério? 

 

AV - É... eles aprenderam depois. 

 

WH - É, né? 

 

AV - É. Agora, se dava não sei. 

 

AA - É, porque se a gente for pensar, por exemplo, nas pessoas que também tinham dos 

grupos da, por exemplo: da peste. Que iam pra Crato, lá no fim do mundo, também 

montavam... 

 

AV - Mas..., mas..., mas é isso que eu digo... 

 

AA - ...ganhavam pessimamente, ganhavam pessimamente, ganhavam... quando muito, eles 

saíam daqui ganhavam uma diária miserável. Eu andei aquelas áreas todas ali. Bom... 

encontrei essa gente todinha aí... antes de entrar no Ministério. E... 

 

AA - Quer dizer, também tinha um pouco de... 

 

AV - E eu não sou... Não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu me arrependo das que eu 

fiz errado. Mas às vezes a gente faz errado pra aprender. 

 

AA - É. Mas também tinha esse grupo dentro do Ministério, que mal ou bem de dedicava 

exclusivamente, e também se voltava... 

 

AV - É como eu lhe disse, os serviços eram bons. Bons. Eu encontrei esse pessoal trabalhando 

lá no sertão do Nordeste, entendeu? Em condições as mais precárias. Você montava no lombo 

do burro, botava um saco de paçoca e ia em cima da serra pra ver o quê que estava 

acontecendo. E às vezes não tava acontecendo nada. Mas você, tava lá. Tracoma, aquilo era 

incrível! A gente chegava lá no sertão, entendeu, onde as equipes já estavam trabalhando e 

não tinha onde ficar. Ficava na casa de alguém. Aquelas casas não tinham parede até em 

cima. Tinha um telhadão, a parede era meia parede, e quando dava de manhã assim, o mais 

velho dizia de lá: “Não lava o rosto nessa bacia”. A gente: “Por quê?” (ri) , “Por quê!”. Porque 
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o tracoma tava ali. O sujeito usando a mesma bacia, sem higiene, aí o sujeito... A gente ia 

aprendendo, né? (Ri) 

 

WH - Aprendendo em loco, né? Na realidade. E se a gente fosse andar agora um pouquinho 

com a, com a coisa da expansão do SESP, com o caminho dele ao longo desses quinze anos... 

 

AV - Olha, têm várias coisas outras que eu posso até, depois verificar, que nesses 15 anos 

elas aparecem como pioneirismo no SESP. São ações que aí se desenvolveram. Eu... citei aí 

o quê: re-hidratação, leite de soja, é... 

 

AA - Saúde materno-infantil... 

 

AV - ...a saúde materno-infantil... 

 

AA - ...que atendia às parturientes. 

 

AV - ...o...o... essas outras coisas de higiene industrial e...e... de saneamento de água e coisa. 

 

AA - A helmintose. 

 

AV - Mas têm outras coisas, (??).  

 

AA - Mas agora até a gente conversar um pouco, é... a gente começou das ações, mas da 

própria, a expansão mesmo de localização, né? Num primeiro momento tava muito ligado 

com as áreas, é... 

 

AV - Bom, sim. 

 

AA - ... que a gente chama de áreas estratégicas, né? Tava muito voltado pra isso. Depois o 

SESP foi caminhando e também foi se dirigindo pra outras áreas, quer dizer, pós 45, pós 48, 

quer dizer, numa outra fase.  Como é que se localizava, como é que se escolhiam essas áreas 

que o SESP ia atuar? 

 

AV - Isso de várias maneiras. ... 

 

AA - Como é que era o planejamento? 

 

AV - ... Ou o Estado pedia... 

 

AA - O Estado pedia... 

 

AV - ...uma das coisas que precisa ser apontadas aí, é o que se chama de “Serviços 

Cooperativos de Saúde”. 

 

AA - É, a gente vai entrar... 
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AV - Eles começaram nesses 15 anos. Depois eles se desenvolveram um pouco mais e depois 

acabaram. (ri) Os Serviços Cooperativos de Saúde, eles eram de várias maneiras, conforme 

o entendimento que se mantinha com o Estado. Ou eram, digamos, uma unidade “x” e que 

um profissional do SESP ia ser o, o responsável pela administração e etc, e o pessoal todo 

era do Estado. Isso era uma... 

 

AA - Uma das formas. 

 

AV - ...uma das possibilidades. Ou o Estado dirigia e tinha uma assessoria especial a qual ele 

se prendia por convênios, se... teria que os convênios eram pra ser cumpridos, né? Enfim, 

esses Serviços Cooperativos, melhoraram bastante a possibilidade de atenção, de assistência 

àquelas populações. Agora, é preciso ver o seguinte, a assistência médica, não era assistência 

médica pura como o sentido de assistência médica. Já da década de 50 pra cima, o...o..., a 

medicina curativa era também, medicina profilática. Quando se negativava uma fonte de 

contágio, que que se estava fazendo?  

 

AA - Prevenindo.  

 

AV - Profilaxia. Então, não era medicina curativa pelo só pelo simples fato de fechar uma 

ferida e levantar o sujeito da cama. Compreendeu? Você curava o menino. Mas curava o 

menino não era só porque você curava e não queria que ele morresse, era também para que 

aquilo não... se estendesse dentro de casa, a outros meninos e a outras áreas e assim por 

diante. Quer dizer, a medicina curativa. Não era um imunizante. Mas, essas concepções 

surgem durante a evolução do trabalho. À medida que você vai trabalhando, vão surgindo as 

idéias e você vai experimentando pra ver se de fato aquilo serve já que você não tem o que 

fazer, aquilo não mata, você vai ver se é útil e foi útil. Então, é a mesma coisa na organização 

estrutural. Você apanhava, algumas regiões do Estado, Sergipe, por exemplo, que chegou a 

ter um colosso de unidades de saúde porque a Companhia Vale do São Francisco financiava 

ao SESP, ela não financiava ao Estado. 

 

AA - Quer dizer, ela não financiava o Estado, mas financiava o SESP, pra plantar as unidades 

dentro do Estado? 

 

AV - Ele financiava o SESP pra ele cuidar das unidades e do Estado. Porque não confiava 

muito na... no destino dos recursos. Então, havia um programa, Programa do Vale do São 

Francisco. Como tinha o Programa da Amazônia. Como tinha o Programa da... Naquele 

tempo eram os programas. Vários programas. Cada programa tinha um chefe, tinha um centro 

que controlava essa programação. Compreendeu? Então os Serviços Cooperativos, o sujeito 

ia dizendo: “Olha, é preciso fazer (ruído forte na fita) o pré-natal, quer dizer tá fazendo o pré-

natal, mas estou notando a mortalidade materna elevada aqui e tal”. (? pois falou muito baixo 

este trecho). 

 

WH - Quer dizer, isso era o município falando pro SESP, pedindo a... 

 

AV - Isso é o SESP falando pro município, falando pro Estado, quer dizer, o convênio... eles 

tinham pedido ajuda ao SESP porque ouviram falar, ou por isso ou por aquilo. Então, você 
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ia procurando fazer alguma coisa que fosse útil. Você por exemplo, tem um terreno. Você 

tem uma unidade, tem um terreno, aquele... às vezes bastante grande o terreno, não era 

pequeno. Então você dizia assim: “Vai plantar uma horta rapaz”. “Mas como eu vou 

plantar?”, eu digo: “Vai plantar como o povo. Em cada casa que tiver um terreno vai plantar 

uma horta, pra comer verdura, comer... qualquer coisa assim”. “Mas por quê?”. “Ora, porque 

isso é medicina”. (ri) E hoje então, é tanta medicina, que estão aí os anti-oxidantes, né, o... 

 

WH - Que estão o quê? 

 

AV - Os anti-oxidantes aí. (ri) Em plena ordem do dia. Estão discutindo aí com a medicina 

tradicional, os defensores disso. Bom, por quê? Porque eles acham que as frutas e as verduras, 

eles têm um efeito extraordinário na vida de cada cidadão. Então, ora, se aquilo tá 

abandonado, não faz nada, por que não pedir pra que eles cultivem? Por que não fazer uma 

horta nas escolas e mostrar aos meninos como é que aquela horta caminha, pra que eles 

aprendam alguma coisa além do “abc” e etc etc. Isso era o SESP. E... então ia se fazendo 

tudo que era possível, sem grandes custos. A coisa mais simples, mas que fosse útil.  

 

WH - E os recursos vinham da onde? 

 

AV - Já disse. (?) O recurso aqui vinha do Vale do São Francisco. Ô! Sim, da Companhia do 

Vale do São Francisco. 

 

AA - Da Companhia. 

 

BG - E... e em outros casos? 

 

AV - E assim vinha... de vários. Por exemplo: industrial, era Siderúrgica Nacional, era 

Petrobrás, era... enfim. Vinha-se arranjando dinheiro e nas fontes que podiam. Os convênios 

eram variados. Às vezes havia assim, o Estado, o governo federal, quer dizer, a Fundação 

SESP, o estado e o município. Cada um dava uma participaçãozinha do Fundo de 

Participação dos Municípios ou disso ou daquilo e etc, etc. Mas os Serviços de Cooperativas 

se acabaram porque eles deixaram de pagar a sua parte e o SESP não tinha recursos para 

atender a todas as partes. Então, numa certa época, isso já fora dos quinze anos, existia em 

todo estado um Serviço de Cooperativa de Saúde. O SESP passou aí a ter uma característica 

nacional. Característica nacional. Ele estava em todos os estados da Federação, com os 

Serviços de Cooperativas. Aí chegou a um ponto em que foi preciso acabar com os Serviços 

de Cooperativas porque o governo federal não dispunha de recursos para dar à Fundação, 

suficientes para atender as suas necessidades e mais as necessidades das cooperativas. E o 

Estado entendeu que não dava mais porque não tinha isso e não tinha aquilo e o município 

isso também. Então, ficaram com suas unidades... 

 

WH - Mas o Estado não dava mais recurso por quê? Eu não entendi. 

 

AV - Porque disse que não tinha. O Estado dá quando quer dar.  

 

WH - Isso é o quê? Década de 60? 
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AV - Isso, já. 

 

WH - É um período de crise financeira?  

 

AV - Já. Já. Já de 60 pra cá não é de crise financeira não. 

 

WH - Não! 

 

AV - É de outras coisas. 

 

WH - Que outras coisas, Dr. Aldo? (risos) O sr. começa e não termina... 

 

AV - É porque eu vou chegar lá. 

 

WH - Nós já tamos lá. O sr. pode nos contar. 

 

BG - Pode falar uma coisa sobre as verbas. Qual... É, como é que era a contribuição 

americana, assim no início, como é que ela foi...? 

 

AV - 3 milhões de dólares no 1º convênio. 

 

BG - E... e a partir dali foi..., desde então o Brasil já entrou com mais? 

 

AV - O Brasil entrou com... a nossa moeda não competia nada. Eram 5 milhões da moeda da 

época. 

 

BG - Ah, claro! 

 

WH - Da moeda brasileira? 

 

AV - Sim... (risos). Hoje sim, né, que nós temos o real aí.  

 

AA - Mas o que a Bia tá querendo colocar é se foi decaindo a proporção do investimento 

americano e crescendo a do governo brasileiro. 

 

AV - Não, isso depois de um certo tempo, o...o... pára a ação, porque aí veio uma modificação 

substancial. O SESP passou a ter ação direta em várias áreas de valorização econômica e 

assim por diante, entendeu? Dentro do programa governamental, nacional, quer dizer, 

federal, o SESP recebeu incumbências, mas pra essas incumbências ele precisava de recursos. 

Diz: “Você vai cuidar do Jari”. (ri) Mas vai cuidar do Jari mais e... e como? O Jari não vai 

me dar dinheiro pra eu cuidar das unidades do Jari porque o governo tava nacionalizando o 

Jari. Porque, tinha um americano que era dono daquele troço todo e... então o governo 

ajeitou-se aí e compraram o Jari. Mas precisava manter pelo menos aquela estrutura. Ela vai 

chamar a Fundação SESP porque... Por que? Porque outros não puderam fazer ou não 
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quiseram fazer. Então, tá certo. O nosso orçamento programa para essas dezessete unidades 

é este e não podemos ir pra lá sem esse recurso. Acabou-se. 

 

AA - E o sr. falou porque outros não puderam, porque outros não quiseram fazer ou porque 

outros tinham, quer dizer, na verdade se a gente for pensar... a cara do SESP, a função dela 

sendo Serviço Especial de Saúde Pública, era justamente ser uma função meio complementar 

das atividades que o DNS não desenvolvesse, né? Quer dizer, não era pra fazer... mesmo as 

atividades que o DNS tinha e outras, né? 

 

AV - Ela devia fazer outras atividades, outras atividades...  

 

AA - E nesse caso, por exemplo, do Jarí, não era? 

 

AV - ...Ou melhor, sempre as atividades que o DNS não desenvolvesse... 

 

AA - Não fizesse, é. 

 

AV - Acontece que ele fazia inclusive atividades que ele desenvolvia porque eles não tinham 

no momento, a condição... básica... 

 

AA - Quer dizer, mas nesse caso do Jari, por exemplo, tinha uma...uma cara, tinha um modelo 

de uma ..., que poderia... 

 

AV - O que é, é o seguinte, é que nós tínhamos experiência de trabalhar naquelas áreas todas... 

 

AA - De trabalhar em áreas... 

 

AV - Entendeu? Aí então tínhamos muita experiência. E assim que nós fizemos o quê?  O 

Alto Solimões, a Transamazônica, Carajás, Rondônia, é... e assim por diante, por quê? Porque 

era uma experiência de trabalho na Amazônia. Sabia-se, eu chegava, digamos, num lugar 

daqueles no Alto Solimões. Puxa, a população, em sua maioria, era de índios. O índio..., 

como é, aculturado, coisa e tal. Então, aproveitavam que era o local que nós fazíamos era 

parte. Pegava um índio daqueles, uma índia daquelas e mandava pro posto de Manaus. E 

trazia pra ser atendente. E trazia pra ser auxiliar de saneamento e assim por diante. Quer 

dizer, é a mão de obra local. Eu não podia levar daqui esse pessoal todo pra lá. ... Há muita 

coisa interessante nessa...nessa história que anda por aí. 

 

AA - E o sr. tava falando dos Serviços de Cooperativas, eu acabei voltando pra lá. E o sr. 

falou muito da saúde e tal, mas dentro dos Serviços Cooperativos também abrangia eh... as 

atividades de saneamento... todas as outras atividades, né? 

 

AV - Todas...todas... Eles deviam...deviam... eles, de início, eles funcionavam com a 

estrutura que eles tinham. Os centros de saúde dos Estados, de um modo geral, não cuidavam 

de saneamento, de nada. Esses cuidavam, quando muito, de uma fiscalização, é... e assim 

mesmo não faziam, de higiene da alimentação, pra ver se o restaurante tá limpo ou tá sujo, 

tudo isso. E assim por diante. Aqui mesmo no Rio de Janeiro fizeram muitas campanhas aí... 
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relativas à higiene da alimentação, sem nenhum valor. Uns ainda valiam a pena. Ponham... 

como é o nome desses...esses aquecedores. Vamos chamar assim. São instrumentos pra 

esterilização, ou suposta esterilização de material de xícaras. Então o sujeito mergulhava na 

xícara e tirava. Estava esterilizada, botava lá, o sujeito, tava quentinho, tomava o café. A 

mesma coisa, a tuberculose grassando aí, ninguém ligou nem tava dando bola. (telefone) 

Então era muito melhor fazer como fizeram depois, transforma aquilo e depois deixa como 

está(?).  Porque se não a gente não...(?). Transforma em outra coisa. Em quê? Copos de papel. 

Então, refresco de laranja na Avenida Rio Branco nos copinhos de papel, mas essa 

(confusão?) vai cair na mão da gente, né? Esse copinho guardava, né? Mas, se acostuma. 

Então o café, naquele copinho menor de papel. Porque pelo menos, o copinho de papel era 

limpo. 

 

AA - É, tá colocando como é que é na realidade. 

 

AV - Quer dizer então, são...são coisas que se fazem da grande capital da república, se faziam, 

né? E como numa campanha extraordinária de higiene da alimentação. 

 

AA - Mas os Centros de Saúde não tinham, né, ...?  

 

AV - Não. 

 

AA - ... essa prática nem a do saneamento, que tava falando que então a estrutura que o 

Serviço Cooperativo começava... 

 

AV - Não. Em saneamento não. Em saneamento como..., como um conjunto de medidas, 

entendeu?  

 

AA - Efetivas. 

 

AV - Que são simples ou são mais complexas e ... Fazer o Ministério da Saúde com água, 

durante um certo tempo. Mas já, dentro de uma programação mais política do que ... técnica. 

 

AA - Mas aí o SESP implantava essas...essas... alterações? 

 

AV - O SESP, ele tem um sistema diferente. Nós saímos depois pra regionalizar e 

hierarquizar, então você saía da sede, você só podia fazer a sede. Porque você não tinha 

recurso pra fazer o município todo. Então você fazia a sede. As ações de saúde possíveis na 

sede. Entendeu? As ações de saneamento possíveis na sede, pra atender a população do 

distrito sede. Então disse: “Isso é uma porcaria! Isso não adianta nada”. Então não adianta 

não faz, né, porque você deixa que tudo aquilo se acabe como o resto. Agora, o que não pode 

é chegar um Banco Nacional de Habitação e dizer: “A água é paga.” Não. A água é paga, 

sim, mas não todos, porque todos não podem pagar, mas todos têm o direito de beber água 

ali. Então, essa foi a nossa guerra e o Banco em cima querendo acabar com o SESP. Vai 

morrer mais um. Esse acabou, primeiro. Como é que se faz um sistema público de 

abastecimento d’água, se cobra à população que pode pagar e se nega a água ao marginal que 

vai apanhar a água que desce servida pela população que paga? Não é possível. Mas, não 
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entendiam isso, né? Eles só pararam de abusar do SESP quando eu falei com o Presidente da 

República e disse a ele que não era possível uma calamidade daquelas e ele mandou o 

Ministro acabar de estar perseguindo e querendo tomar o serviço do SESP pra entregar. 

(telefone)  

 

AA - Isso foi na época do (Planasa?), uma coisa assim? 

 

AV - É do (Planasa?). Eu não gosto de falar sobre essas coisas porque... 

 

AA - Do (Planasa?) dos anos 70. 

 

AV - ...eles não resolvem nada. 

 

AA - Mas o que eu tava tentando perguntar ao sr. que o sr. ... começou me respondendo, 

então é que quando o SESP chegava, organizava um serviço cooperativo, por exemplo, com 

o Estado ou com um município que não tinha esse tipo de serviço de saneamento, que não 

tinha desenvolvido por exemplo, a questão do... é, outras áreas, materno-infantil, qualquer 

coisa que fosse, um dos trabalhos que esse serviço cooperativo..., que que o SESP fazia nesse 

serviço cooperativo? Era estruturar, dar pessoal... 

 

AV - Justamente isso. Justamente isso. Viu? Ajudar a que ele pudesse desenvolver... 

 

AA - Passar a desenvolver esse serviço também, né? 

 

AV - Desenvolver as... 

 

AA - E quando o município não tinha recurso financeiro nenhum? O SESP entrava com 

recursos financeiros também? 

 

AV - Às vezes ele assumia a administração direta das coisas. E construía. Como construiu. 

O Vale do Jaguaribe foi todo feito pela Fundação SESP. Grande parte do Vale do São 

Francisco foi todo feita pela Fundação SESP. Sergipe, em Pernambuco e Alagoas e assim 

por diante. Ele só trabalhava, de um modo geral, áreas que interessem no desenvolvimento 

econômico, no progresso da nação como um todo. Ele não saía... porque o Fulano dizia: 

“Aquela ali é a minha província. Você vai construir lá um...um...” Muitas vezes eles foram, 

mas nunca conseguiram que fosse construir. Agora, eles podiam levar boas sugestões, pra 

boas áreas, onde se possa, se pudesse desenvolver um trabalho especial como se fez em vários 

Estados aí. 

 

AA - Recebiam-se as propostas e cabia ao SESP decidir aonde que ele ia... 

 

AV - Felizmente porque ele teve a sorte de trabalhar ... mais de 40 anos com autonomia ali. 

Embora tivessem cortado a autonomia dele no meio do caminho, mas os que foram pra lá 

reagiram o suficiente pra evitar a politicagem.  

 

AA - A perda total, né? 
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AV - Não é fácil. 

 

BG - E quanto a esses..., existiam os serviços autônomos de água e esgoto, né? Eles montaram 

isso? 

 

AV - É. Isso, isso aí é outra coisa. Já na década... aquela, naqueles quinze primeiros anos, 

entendeu, já se tinha procurado, veja bem, procurado o que fazer pra que aquelas, aqueles 

serviços de água, entendeu, não desaparecessem. Então, a primeira idéia foi construir e 

entregar ao município. E assim se fez. 

 

BG - Construiu? 

 

AV - Construir o sistema de abastecimento de água e entregar ao município. ... Bom, ocorre 

que a observação levou a constatar que os serviços se acabavam, porque o que rendia nos 

serviços, eles botavam fora. Ou enchendo de pessoal, admitido pela janela, sem curso, sem 

nada ou por qualquer outra razão. Então, dizem: “Não serve. Não se pode entregar isso ao 

município, simplesmente”. “Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer metade e metade. O 

município assume a administração, coleta os dinheiros e etc e nós cuidamos da estação de 

tratamento e da distribuição da água. Se eles não pagarem, nós não fazemos, mas se eles 

pagam...”. Houve uma extensão daquilo. Então...  eu vou atender. (o bip tocava 

insistentemente) 

 

WH - É. Dá uma olhadinha. (interrupção na fita) 

 

AV - Quer dizer, recapitulando, a 1ª ... 

 

AA - A primeira tentativa foi que o município ficasse cuidando (direto?). 

 

AV - ...tentativa de entrega do município. Falhou, pois teve várias circunstâncias ligadas à 

administração desse preparo do município em atender às necessidades do sistema. A segunda 

foi dividir a operação. Ele administra, quer dizer, cuida do pessoal, recebe dinheiro dos 

contribuintes e repassa uma parcela daquela pra que se vá cuidando por que o serviço de 

tratamento gasta sulfato de alumínio, gasta material, gasta pessoal..., né? Então, é preciso 

pagar e comprar e manter o serviço com uma água de boa qualidade. Muito bem, mas esse 

também não deu. Então, tinha que se imaginar outra coisa. E foi quando se imaginaram... 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

AA - Havia essa terceira opção então, que foi serviços... 

 

AV - É, esses serviços autônomos... 
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AA - ...autônomos. 

 

AV - ... de água e esgotos. E que se constituíram em autarquias e fundaram uma autarquia 

municipal, entendeu? De... da melhor maneira possível para que ela não ficasse atendendo às 

injunções do prefeito ou disso ou daquilo. Porque tinha a administração SESP. A autarquia 

era administrada pelo SESP. E... foram construídos mil e tantos sistemas até 1984, por aí 

assim, de abastecimento d’água e... cerca de 400 autarquias foram instaladas. Agora, o 

importante é que os... com o passar do tempo, da mesma maneira que se fez em saúde no 

serviço... é, que se pretendia que atendesse e atingisse toda população. Você tem um sistema 

na cidade sede. Você tinha pequenos sistemas, nas cidades distritos, nos distritos outros. 

Dois, três distritos, cinco, seis, conforme. Pequenos sistemas de conformidade com a 

necessidade da população. Podia ser até uma torneira pública. Podia até ser um chafariz. 

Podia, então, porque não ia construir um sistema pra 500 pessoas, 200 pessoas e tal. Mas 

aqueles sistemas eram administrados pelo sistema central. Então, toda população estava 

servida de água. Era esse o procedimento. Então, ficou-se com esse que na outra década 

evoluiu e se manteve até o fim. 

 

WH - Esse sistema de autarquias, né? Esse é um sistema que vem... 

 

AV - É. Quer dizer que foi o primeiro, primeiro projeto efetivo de municipalização de um 

serviço de saúde, que foi o sistema público de abastecimento d’água. Isso é o pioneirismo do 

SESP. 

 

WH - Hum, hum. Porque antes era, o sr. tava contando e eu... o sr. contou e eu não, não 

consegui entender bem como é que era essa diferença, como é que entrava o SESP nessa 

questão do fornecimento de água? Pras pessoas que podiam pagar e pras pessoas que não 

podiam pagar, que não tinham fornecimento. O sr. tava contando agora e eu fiquei... eu não... 

 

AV - Não, eu estava dizendo que a água é para todos. Água é saúde. Então a água... 

 

WH - O SESP defendia os funcionários, o pessoal do SESP defendia essa postura? Ou eles... 

 

AV - Ele, ele mais do que defendia. Era sua filosofia de trabalho. Então, água pra todos. Água 

como fator saúde. Os que podem pagar, devem pagar para que os outros se beneficiem se 

alcançar isso. Mas, os que não podem pagar não são párias, eles precisam ser tratados 

exatamente como aqueles que podem pagar. Isso era uma concepção inteiramente diferente 

da do Banco Nacional da Habitação. Então... é, foi o que predominou, foi o que predominou... 

 

WH - E criou conflitos entre o SESP e o...? 

 

AV - Criou conflitos com o Banco Nacional da Habitação. Que além de tudo, ia buscar os 

engenheiros especializados do SESP, pagavam muito mais e carregavam com eles. 

 

WH - Olha! 

 

AV - E nós lutamos. Isso foi a minha fase. Nós lutamos. 
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WH - Isso já na época que o sr. entrou? 

 

AV - Nós lutamos, mas lutamos mesmo e não houve conversa não. (ri) 

 

WH - Como assim, não...? 

 

AV - Ora, eu já disse, fui ao presidente da República. Não agüentava mais, fui pedir demissão 

lá e... Era nomeado pelo presidente da República, então o sujeito precisa se dar ao respeito. 

Quando o sujeito é nomeado por qualquer um, tudo bem. Mas... Ah, e havia caminhos pra 

chegar lá e eu cheguei e disse. Não é possível. Já se tinha feito várias tentativas de trabalhar 

em harmonia, mas eles chegavam, apanhavam os maiores sistemas que eram o cabeça. 

Porque os maiores sistemas são os que te rendem mais. Nós tínhamos um fundo rotativo de 

saneamento, que acabaram com ele. Pra aqueles dinheiros que eram recolhidos, serem 

aplicados em outros sistemas. Entendeu? Reaplicados, de uma maneira útil. Houve um 

cidadão aí, um Ministro aí que acabou com a Fundo Rotativo do SESP aí. Disse que o 

Ministério agora é quem administrava aquilo. Não comigo, mais. (ri) 

 

WH - O Fundo Rotativo do SESP? Era do SESP? 

 

AV - Fundo Rotativo, inventado, vamos dizer assim, criado pela Fundação, para aplicar os 

recursos. Por exemplo, eu estou no estado de Pernambuco. Eu tenho, digamos, meia dúzia de 

sistemas que são rentáveis, muito bem rentáveis. Que atendem ao...a... aqueles seis 

municípios e sobra o dinheiro. Esse dinheiro vai pro Fundo Rotativo. Onde eu vou a outros 

municípios de Pernambuco fazer outros sistemas de abastecimento d’água. Isso era uma 

invenção certa, tá entendendo? 

 

AA - Mas que criou resistências também, né? 

 

AV - Ora, mas isso... 

 

AA - Houve várias invenções do SESP que tiveram resistência. 

 

AV - Eu sei disso porque eu presenciei. Eu... presenciei apenas. O cidadão chegou na 

repartição, até não tinham pago aos servidores, tavam devendo aos servidores no Brasil 

inteiro. Não davam dinheiro porque não queriam dar. Dinheiro orçamentário. E o cidadão 

chegou lá e disse: “Tira o dinheiro do Fundo Rotativo e acabe com essa porcaria e mande 

pagar.” Ele era Ministro, podia fazer, aí... (ruído). Mas, é o tal negócio, comigo não. Eu não 

era nada..., mas assisti. Isso era um negócio... 

 

WH - Quem era o Presidente nessa época? 

 

AV - Quando eu falei... 

 

WH - Era o Médici já? 
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AV - Quando eu falei era o Presidente Geisel. 

 

WH - Geisel. 

 

AV - Quando eu falei com o Banco Nacional da Habitação. E ele deu ordem direta ao 

Ministro: “Não mexa com o SESP, em nada.” Pronto. Aí, ele entendeu. Eu sei, ele entendeu. 

(ruído) ... ... ... 

 

AA - Tem uma...uma...uma, alguma parte da literatura, algumas pessoas que levantam, que 

nos anos 50 o SESP recebia algumas críticas ou então ele tinha algumas, algumas pessoas 

faziam algumas considerações de que os modelos que ele implementava, eram modelos que 

não tavam muito diretamente vinculados com a realidade. O sr. ..., como é que o sr. via isso? 

Na época como é que ele existia? 

 

AV - Eu vejo isso muito bem. Nesse tempo se eram assim os outros não tinham nenhum. 

Então, não podiam fazer crítica a modelo nenhum porque eles não tinham nenhum. 

 

WH - Quer dizer, tinha uma preocupação do SESP em tá atento com aquela realidade que 

tava atendendo, né? O sr. sempre colocou esse problema nas, na entrevista da tuberculose... 

Era clara a sua atenção. 

 

AV - Evidente, evidente. Veja bem, veja bem, as publicações tão aí. Todas as publicações 

atualizadas tão aí. Eu não sei aonde é que está, mas eu tenho todas. Eu... Aquilo é escrito, 

não pode-se fugir do que está escrito, nem dos erros, nem dos acertos. De maneira que o 

sujeito dizia, quando se estabeleceu, por exemplo, a quantificação dos objetivos, como nós 

chamamos inicialmente, pra quê aquilo? Se estabeleceu porque se estudou que se teria que 

alcançar um percentual “x” em cada ação, pra que ela fosse efetiva. E como alcançar isso 

sem medir? É no olho? Então os modelos se adaptavam às necessidades, eram um 

instrumento de pesquisa pra gente saber se aquilo valia ou não valia. Então, o modelo ficava 

antiquado, se mudava o modelo. Isso é como um fichário. Eu trabalhei com, com (?), 

trabalhei com (Mcbee?), depois com computador. (ri) Não é isso? É a mesma coisa. Agora, 

o importante ali era a informação advinda dos modelos. E a obrigação disciplinar, porque a 

unidade SESP era uma unidade disciplinada e não fazia nada que não fosse dentro daquilo 

que foi estabelecido por eles mesmos, como rotina de trabalho. Eles mesmos, quer dizer, o 

pessoal que trabalhava dentro do SESP. Então, não adiantava fazer normas e não obedecê-

las. Não, a norma era pra ser obedecida e só era modificada quando chegava a reunião anual. 

E o que foi que aconteceu? O que que estava mal feito? O que que não podia ser aproveitado? 

E o que é que foi bom? Então, aí se faziam os ajustes. Todos os anos. ... E quando... 

 

AA - Eram reuniões anuais? 

 

AV - ...e quando era possível, né, porque... 

 

AA - E traziam pessoas de todos os Estados, traziam os dirigentes?  
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AV - Eu por exemplo... Do tempo que eu passei lá, as reuniões regionais, regionais... 

Nacional faríamos por uma necessidade muito imperiosa. Mas as regionais eram feitas todos 

os anos. E o instrumento e o material eram o mesmo. E os núcleos de coordenação também. 

De modo que... (ri) é isso aí. 

 

AA - E aí se dividia por assunto...? 

 

AV - Eu, outro dia apanhei um..., por acaso, eu andei revendo umas notas aí, apanhei lá um 

cidadão dizendo que o modelo era porcaria. Eu disse: “Porcaria é ele porque ele não sabe, 

absolutamente, o que é um modelo”. E eu sei que ele não sabe. Eu sei quem é o cidadão. (ri) 

Agora, o que é que adianta tá discutindo? 

 

WH - Como é que era o modelo para o SESP? 

 

AV - Os modelos eram vários. Dependendo da circunstância. Se é pra água, se é pra 

saneamento, se é pra saúde ou... Um boletim mensal. Um boletim mensal onde se assinala... 

os fatos que ocorreram na unidade. Quantas gestantes foram atendidas? 12. Quantas crianças? 

10. Quantos adultos? Tantos. O que se fez em odontologia sanitária? Tratamento 

recuperador... ou tratamento..., como é que se diz, eliminador, o sujeito não presta mais o seu 

dente. Fez-se algum estudo da incidência da cárie dental? Fez-se? E o que é que aconteceu? 

O que é que se encontrou? Quantos dentes perdidos? Quantos conservados? Quantos isso? 

Isso não era feito só nas ações de medicina não. Em todas as ações. Em odontologia sanitária, 

esse período que vem aí tem muita coisa pra falar. O que é que ela fez em benefício e o que 

fez pela observação, quando ela transportou-se pra escola e saiu do Centro de Saúde onde só 

atendia adulto é porque não podia trazer a escola pra dentro do centro de saúde. Porque era 

um incômodo pras crianças e pra todo mundo. Mas nós fomos com as cadeiras portáteis pras 

escolas e instalamos nas escolas todas a ser ação da odontologia sanitária. Quem foi que fez 

isso? O Ministério fez alguma vez, alguma coisa dessa? No entanto, acabaram com tudo. E 

a odontologia sanitária não é só isso não. A odontologia sanitária tem desde o abastecimento 

da água com flúor, a fluoretação das águas de abastecimento público até a aplicação tópica 

de flúor. Entendeu? E ainda os bochechos fluorados. Onde você pode fazer alguma coisa, 

você faz. Se eu não posso fazer aplicação tópica de flúor lá no Alto Solimões porque ainda 

não, não aprendeu, ela já pode dizer ao cara como escova o dente. Ela aprendeu a escovar o 

dente e a bochechar um troço qualquer. Então, ela ensina e o bichinho faz. Quer dizer, eu não 

posso é chegar lá e fazer uma coisa ou tentar fazer o que não ... não é viável. Agora, ... 

 

AA - O sr. tava falando, esses boletins, eles... 

 

AV - Agora, veja bem, ... 

 

AA - ... é, eles perderam a base pra você reavaliar os programas? 

 

AV - Então, vêm os boletins com aqueles números brutos.  

 

AA - Hum, hum. Com dados, né? 
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AV - Esses números brutos vão pra estatística. Eles são tabulados. Sabe-se e conhece-se a 

população, inclusive a do (?) (ruído). E se estuda e se verifica. O que foi que eu fiz em 

crianças até cinco anos, uma hipótese? O que foi que eu fiz? Qual é a população de crianças 

no distrito até cinco anos? “x”. Então, nós fizemos o quê? Nós só fizemos 20% dessa 

população. Alguma coisa tá errada. Ah não! Fizemos 60%, já melhorou. Mas a meta não era 

essa. Uma hipótese, a meta era 90%, era muito, digamos, é..., como é que a gente chama? 

Ambiciosa. Mas de qualquer modo quando chegava a 85 ficava muito feliz, porque chegou 

a 80. Isso é como em vacinação. Depois eles passaram a fazer... Quem fez... 

 

AA - Agora... 

 

AV - ...Quem fez as vacinações no Brasil? Onde aprenderam a fazer vacinação em massa na 

população? Isso é outra coisa pra gente conversar depois. 

 

WH - Vou anotar então. Já temos um... 

 

AA - É, já temos um monte... 

 

WH - ...uma série de assuntos pra próxima entrevista. 

 

AV - Isso é animador (risos). Mas, são vocês que estão provocando e eu tô aí pra isso. 

 

AA - A gente veio aqui pra provocar o sr. Tá certo. (risos) 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 
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Data: 27/09/1995 

 

 

Fita 3 - Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 27 de setembro de 1995, vamos começar agora a segunda entrevista 

com o Dr. Aldo Villas Boas. Dr. Aldo, a gente antes de começar... a gente tava falando um 

pouco sobre a relação da Fundação Rockefeller com o SESP. O sr. tava nos falando um pouco 

dos técnicos que ficaram na Fundação SESP. O sr. podia falar de novo, pra gente começar a 

entrevista hoje? 

 

AV - Pois não. A Fundação Rockefeller... já trabalhava há uns quinze anos... no Brasil. 

(ruído). Creio eu, no Programa de febre amarela e em algumas pesquisas. Tinha acordo feito 

com instituições de saúde federais ou outra. Quando houve a penetração do Anopheles 

gambiae. Vocês sabem que o Anopheles gambiae veio pra o Rio Grande do Norte em 

(avisos?) do...do... da França. 

 

WH - Hem? 

 

AV - Avisos eram navios pequenos de guerra e quando naquela época eles faziam o 

transporte de correspondência desde a África até o Rio Grande do Norte. Correspondência 

da “Aeropostale”, que era aquela companhia de aviação francesa que fez algum tempo esse 

serviço. E... então, houve uma invasão do mosquito. Isso..., apareceram muitos casos de 

malária naquela área e foram verificar e encontraram e constataram que era uma nova 

espécie. E mais do que isso, já tinha caminhado pro Vale do Jaguaribe e com terras propícias 

e aluviões e etc e... A idéia é que aquilo iria se estender ao Vale do Parnaíba e daí ao Vale do 

Amazonas e depois não tinha mais jeito de se tentar qualquer tipo de trabalho no sentido da 

erradicação. 

 

WH - Ia se espalhar pelo Continente, praticamente. 

 

AV - Aí veio o, a Rockefeller ... e fez um acordo..., ele já tinha pessoal aqui, o Dr. Fred Soper 

era o superintendente da Divisão de Saúde Internacional da Rockefeller. E... se começou a 

trabalhar a área. E esse trabalho foi realizado com sucesso e o mosquito foi erradicado. E... 

nessa oportunidade veio a outra... (ri), o outro problema, a guerra, e a necessidade de 

materiais estratégicos e de alguma coisa que cuidasse do homem que ia... retirar desse ou 

cuidar desses materiais que eram importantes no esforço universal que se fazia na guerra 

naquela época. ... O Programa de Malária do Nordeste foi criado com essa finalidade. Quer 

dizer, erradicar o Anopheles gambiae. Quando terminou esse trabalho, acabou... 

praticamente, o que eles chamavam de Programa de Malária do Nordeste. Embora, as ações 

continuassem a se desenvolver pelos serviços normais que lá existiam. A Rockefeller então, 

... deixou praticamente de participar dessas ações, continuando, entretanto, alguns trabalhos 

que vinham sendo feitos anteriormente em relação a doenças transmissíveis e a certas 

pesquisas que realizavam em conjunto com... 
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WH - Febre amarela, né? 

 

AV - Com... 

 

AA - No IOC mesmo. 

 

AV - Febre amarela mesmo. Perfeito. Com o governo federal. Alguém, entendeu que seria 

oportuno na criação ... de uma entidade de saúde pra cuidar desses problemas de extração da 

borracha... enfim... de elementos a serem utilizados no esforço de guerra, lembrou-lhe que 

eles podiam aproveitar a experiência de um determinado grupo que tinha executado o 

trabalho em conjunto naquela área, do Rio Grande do Norte e do Ceará. E assim foram... 

colocados vários elementos brasileiros... ... à disposição das autoridades para incorporá-los à 

nova unidade que era o Serviço Especial de Saúde Pública. ... Homens com experiência de 

trabalho no controle de doenças transmissíveis e de excepcional valor pelo trabalho que 

tinham acabado de realizar... 

 

WH - Quem, quem eram essas pessoas? 

 

AV - Várias pessoas assim como: Marcolino Candau, Gastão César de Andrade, (??) assim 

(ri), Osvaldo Silva, enfim... Eram vários talentos... 

 

WH - O... Maneco Ferreira também tava nesse grupo? 

 

AV - O Maneco..., Manoel Ferreira, (ri) o Dr. Maneco Ferreira, o professor Manoel Ferreira, 

ele trabalhou com a Rockefeller, mas ele não foi. Não foi para essa área nova, ele ficou em 

outras, outras áreas aonde já havia trabalhado. Então, basta dizer que, ... no início... nos dois 

primeiros anos, um pouco mais do que isso, tiveram dois americanos que dirigiram, que 

superintenderam as ações do Serviço Especial de Saúde Pública. Depois disso veio o Sérvulo 

e a partir daí, veja bem, já veio Marcolino Candau e foram esses outros, quase todos que 

trabalharam e eu tenho a relação aí, eu vou citar...  

 

AA - É o Ernani Braga, né? 

 

AV - É. Ernani Braga, que foi outro, outro superintendente do SESP. 

 

WH - Ele entrou desde o começo, o Dr. Ernani Braga? 

 

AV - É, (ele entrou desde o começo?)  

 

WH - Sérvulo Lima também? 

 

AV - Todo mundo. Sérvulo foi, foi... Eu tenho uma relação com o nome deles todos. 

 

WH - Bichat Rodrigues? 
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AV - São 18. Bichat, não. Bichat veio depois. Bichat não trabalhou na Rockefeller nem no 

SESP. Ele, eventualmente, ele foi superintendente do SESP por um curto período e após o 

SESP ser constituído como unidade permanente de saúde. De maneira que, nessa 

oportunidade da criação do SESP, vale lembrar o que foi feito por um grupo de estudo 

constituído pelo Estado americano. Na época, fizeram cerca de 28 técnicos que trabalhavam 

no campo e tinham um... exerciam uma ação controlada por um chefe desses, deles. Aí a 

Fundação já tinha, já tinha uma pequena estrutura e já tinha a sua direção confiada aos 

brasileiros. 

 

WH - A Fundação SESP? 

 

AV - A Fundação SESP. 

 

AA - Mas esses técnicos, esses 28 técnicos, não ficavam dentro da estrutura como os outros 

técnicos? Eles tinham um...? 

 

AV - Não! Esse...isso foi antes da criação do SESP. Esses, reunidos com técnicos brasileiros, 

foram os que fizeram o tal relatório especial que veio com ... como se fora realizado pela ... 

Divisão de Saúde Internacional que os americanos mantinham no Brasil. 

 

WH - Ah, esse... 

 

AV - Internacional de Saúde. 

 

WH - Esse relatório é o que o sr. tá dizendo... 

 

AV - Esse relatório. 

 

WH - ...foi feito na década de 60, né? 

 

AV - Isso mesmo, foi entregue antes da década de 60 e daí eu ter me permitido pensar que 

se era de algum interesse fazer referência a isso. Isto porque... Neste relatório eles dizem o 

seguinte, dizem... que o Serviço Especial de Saúde Pública, tendo quase quinze anos de ação 

em saúde em algumas áreas do país, e... tinha se tornado um serviço, veja bem, isso é textual, 

um serviço respeitado, um serviço confiável, bem sucedido. E que... se teria que pensar em 

propiciar esse serviço ... a possibilidade de continuar a desenvolver as suas ações. E dizem 

que, esta instituição, é... foi talvez, a maior instituição de saúde Pública, da época, da história 

do Brasil. Isso é..., é mais ou menos, a tradução do que está expresso por esse grupo de 

profissionais. E onde eles dizem que era, era muito lisonjeiro, era muito interessante quando 

um dos profissionais vinha da sede em Washington trabalhar com o SESP no Brasil. Então, 

eles fizeram algumas sugestões e entre elas essa que predominou. Quer dizer, ... que o SESP 

fosse constituído como uma instituição permanente de saúde, é..., incorporada ou incluída 

dentro da estrutura do governo brasileiro. A estrutura de trabalho do governo brasileiro. E 

assim, em 1960, foi criada a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, vinculada ao 

Ministério da Saúde e com autonomia suficiente ... para atuar em todo território nacional.  
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WH - Ela já tinha essa autonomia, né? 

 

AV - Não. Ela...não... (ri). Ela tinha uma certa autonomia, mas ela não era... era um serviço 

especial ligado ao Ministério da Educação. O que propiciava isso, ainda segundo eles, eram... 

a diversificação das ações que o SESP passou a desenvolver nos quinze anos. Não só, a parte 

ligada à medicina, digamos, preventiva e curativa, mas várias outras, inclusive em pesquisas, 

em estudos, na preparação de recursos humanos, “n” modalidades de ação e particularmente, 

no saneamento. Era uma instituição completa porque fazia saúde como um todo e não saúde 

aos pedaços. Não fazia só febre amarela, só tuberculose, só..., não. Ela fazia todas as ações 

de saúde e saneamento que ainda hoje se confunde... o saneamento é saúde. Água, esgoto, o 

destino do lixo, etc. Isso é saúde. Não se diz saúde e saneamento, se diz porque quer dizer, 

mas não há necessidade. Quando se fala em saúde, quem trabalhou em saúde, sabe o que 

aquilo significa. (ri) Bom. 

 

AA - E essa passagem pra Fundação, quer dizer, essa ida pra uma estrutura permanente no 

Ministério, é... foi junto com isso uma... possibilidade financeira, quer dizer, recebeu-se 

recursos pra continuar com essa estrutura? A Fundação sofreu alguma crise nesse início dos 

anos 60 em função de ter virado Fundação? Como é que foi esse, foram esses primeiros anos? 

 

AV - Os primeiros anos foram muito difíceis, e justamente, em virtude da crise, e não era só 

crise financeira da Fundação que se criava, mas era a crise que o país todo atravessava depois 

da guerra, entendeu? Ele não tinha se recuperado ainda. Quer dizer, do esforço que foi feito. 

Havia dificuldades, dificuldades e o... o... o, o orçamento do Ministério da Saúde era muito 

pequeno em relação ao orçamento da República que também era pequeno. Se eu não estou 

enganado, falava ali em 1% ou 1,2% do total do orçamento da República, era o orçamento 

do Ministério da Saúde. O que sobrava aí para a Fundação SESP era muito pouco. Mas, a 

Fundação, em virtude do seu trabalho diversificado, conseguiu de outras instituições, 

recursos para ir desenvolvendo as suas ações. 

 

WH - Que instituições eram essas, Dr. Aldo? Quer dizer, eu sei que tinha convênio com 

hospitais... 

 

AV - Várias fundações, como a Fundação (Kellog?), por exemplo, com... existiam. 

 

WH - Ah! A Fundação (Kellog?) financiava o quê na, no SESP? 

 

AV - Isso dependia da, um exemplo, ... a Fundação (Kellog?), eu vou falar nisso agora já, 

participou do 1º curso de Odontologia Sanitária da América Latina, realizado na Faculdade 

de Saúde Pública em São Paulo, tendo o SESP como campo prático de treinamento. Quer 

dizer, para isso era necessário que houvesse um entendimento e esse entendimento havia e 

eles diziam que isso tudo era em virtude da visibilidade que o SESP havia conquistado nos 

primeiros 15 anos. Quer dizer, eu não sei o que que eles queriam dizer com visibilidade, mas 

eu acho que era alguma coisa relativa ao produto do seu trabalho junto às populações, às 

autoridades e aos outros técnicos. 
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WH - Agora, a Fundação (Kellogs?) ela financiava mais a parte de formação, de cursos... ou 

ela tinha algum outro...? 

 

AV - Cada uma, cada uma dentro disso. Mas, além disso tinha a ...a... a Repartição Sanitária, 

a Panamericana, a Organização Panamericana da Saúde hoje. 

 

WH - A OPAS, né? 

 

AV - A própria Organização Mundial da Saúde. A própria Rockefeller em contratos especiais 

para continuar a desenvolver certas pesquisas como foi feito isso para o Instituto Evandro 

Chagas poder manter certas pesquisas em torno de enterovírus e ficar e dominar todo campo 

prático de experimental em relação à poliomielite e a outras... 

 

WH - Mas como é que o SESP entrava nessas...? Porque o Instituto Evandro Chagas era do... 

 

AV - O SESP... O Instituto Evandro Chagas era do SESP, já nessa ocasião. 

 

WH - Ah! Já nessa época, né? 

 

AV - Então, várias, várias atividades que foram desenvolvidas permitiram que o SESP 

continuasse vivendo. Além disso, acordos com Estados e municípios para que se 

desenvolvesse um trabalho conjunto. E vocês não esqueceram que eu me referi aos Serviços 

Cooperativos de Saúde que tinham coberto todos os Estados do Brasil. Cada um com sua 

característica, evidente. Quando se fazia um acordo como se fez com vários Estados e com o 

Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu disse: “Eu desejo que esse trabalho seja feito 

no oeste do Estado em tal lugar”. O Paraná, disse: “Eu quero na fronteira e só saneamento”. 

O..., então, a Fundação... 

 

AA - Os convênios... 

 

AV - ...como um organismo de saúde e que cuidava da saúde, estava pronto pra atender em 

qualquer campo que houvesse possibilidade. E isso lhe deu condição para sobreviver ao 

impacto financeiro. Porque isso repercutiu muito, inclusive em certa época..., logo a seguir, 

não havia recursos sequer pra pagar o pessoal da estrutura própria da fundação. Bom. Com 

licença, eu... 

 

WH - Vamos dar uma paradinha. (Interrupção na fita). 

 

WH - A gente tava falando, Dr. Aldo, antes dessa interrupção, sobre... os recursos, né, como 

vinham os recursos. E eu ia lhe perguntar, uma questão que ficou, que ficou curiosidade 

nossa, é..., o governo americano diretamente, né, sem ser essas fundações meio privadas, 

meio financiadas, órgãos internacionais, latino-americanos. O governo americano, é... de 

alguma forma transferia, financiava alguns programas da, do SESP? 

 

AV - Não. Ele fez isso diretamente no convênio. Ele... 
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WH - Pois é, mas após 60, não? 

 

AV - ... eu especifiquei... Não. 60, a inst... o convênio foi extinto. Acabou. 

 

AA - É, mas a gente quer saber no finalzinho. Antes mesmo. (??) 

 

AV - Até o finalzinho, alguma coisa. 

 

AA - Alguma coisa. Mas eram... 

 

AV - Inclusive, particularmente, em verba que era retida nos Estados Unidos para aquisição 

de equipamento. Isso no final. 

 

AA - Ah! Quer dizer, no final já eram os... proporção menor? 

 

AV - Já, já era uma proporção menor e específica. 

 

WH - Pra equipamento? 

 

AV - Mas, de qualquer maneira, era... 

 

WH - Agora, era equipamento que existia só nos Estados Unidos, era um... equipamento 

específico...? 

 

AV - Eu não sei se só existia por lá. Eu sei que no Brasil, naquela época, equipamentos eram 

difíceis, né? 

 

WH - É. 

 

AV - E então, e aliás, eu não sei qual era o tipo de equipamento. Mas era assim. Como por 

exemplo, nós fizemos um convênio com a Unicef. A Unicef nos deu, nos deu não, nos 

emprestou perfuratrizes para afundar, para fazer os poços, os poços pra cisternas de 

abastecimento d’água e etc. Eram coisas assim. e lá, vamos dizer, microscópio, estetoscópio, 

era o que fosse, entendeu, peças de aparelhos de... raio x ou disso ou daquilo. Mas, é preciso 

lembrar, que eu..., eu tinha deixado de me referir, na época dos primeiros quinze anos, em 

dois ou três aspectos que, realmente, eles são importantes por sua própria natureza. Veja bem, 

foram criados bancos de sangue. Bancos de sangue só existiram nos grandes centros porque 

era caríssimo o equipamento e a manutenção e etc. Pois foram feitos certos acordos para 

possibilitar a questão dos bancos de sangue que já eram necessários ao funcionamento 

razoável daquela época da Instituição do Serviço Especial de Saúde Pública. E... então, se 

utilizavam os compressores dos, dos aparelhos de odontologia sanitária para fazer o (vatro?) 

e dos vidros que iam receber a coleta de sangue. E então, não era comprado, era como diz..., 

uma improvisação, mas era a procura de alguma coisa que permitisse fazer certo e que 

custasse pouco. Então, e...e...e... essa é uma das coisas que, permanentemente, levaram o 

SESP a procurar o mais simples pra executar em boas condições dentro da sociedade a qual 

ele servia. Permanentemente, as pesquisas em curso, vocês vão ver adiante, várias delas 
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simplificando as ações de maneira que se pudesse executar os programas que estavam 

previstos. Eu vou deixar pra falar desses programas depois... 

 

AA - Na relação custo benefício, né? 

 

AV - Mas, veja bem. Isso era uma das coisas que eu queria me referir. Outra que vale a pena 

deixar bem claro, que parece que não tem nenhuma importância. Naquela época, naquela 

época, extinguiram-se os berçários. Acabaram com os berçários que existiam. Todo mundo 

tinha berçário e o SESP acabou com os berçários. Então a criança era alojada com a mãe, 

logo após o parto e a mãe cuidava da criança. E você não tinha berçário dentro de centro de 

saúde nem de unidade hospitalar. 

 

WH - Isso era uma coisa... 

 

AV - Agora, por quê?... 

 

AA - Inovadora, né? 

 

AV - ...Porque era preciso um pessoal habilitado, entendeu? Custava dinheiro. E que tivesse 

o máximo cuidado pra não acontecer como aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

onde as atendentes levavam nas unhas os germes que iam produzir as doenças dos meninos 

dentro dos berçários. Bom, então, nós estávamos trabalhando em condições muito mais 

adversas porque trabalhávamos no, nas áreas rurais, se é que se pode chamar certas áreas 

daquelas de rurais, (ri) dadas as dificuldades que elas ofereciam, na época, né? Bom, então, 

isso é uma das coisas e a outra coisa é, já a idéia, a idéia de, de integração, de incorporação 

dentro das unidades de uma série de ações. Então, eu falei sobre essa ação que era, por 

exemplo, a questão do leite de soja e da farinha de soja que passava a ser utilizado nos 

lactários. Naquele tempo, o lactário era um negócio... isolado. Então, passaram os lactários a 

funcionar dentro da unidade sanitária. O importante não era só o leite de soja, que se estava 

utilizando porque havia dificuldades pra conseguir o leite indispensável à criança, inclusive 

o leite materno que muitas vezes não se conseguia o suficiente. Pois bem, então, vejam bem, 

a idéia de colocar as crianças junto das mães após o parto. A idéia de ter os berçários dentro 

da unidade pra não encarecer como unidade isolada como se fez com muitas coisas aí que se 

chamavam dispensários. Não é? Bom, pelo menos eu quis chamar a atenção pra isso, quem 

amanhã ouvisse ou vir, fica certo que não era só por se ter utilizado a primeira vez um 

instrumento diferente, o leite de soja ou a farinha de soja. O que se imaginou para que se 

pudesse ser feito da maneira mais barata possível. 

 

AA - Tava integrado num programa. 

 

AV - É como aqueles bercinhos que eu disse... 

 

WH - É, o sr. falou. 

 

AV - ...Não eram berços, quer dizer, as caixinhas de madeira pra botar a criança pra poder 

fazer a re-hidratação. Né? Porque ela precisa ser imobilizada, precisa ser a... acondicionada 
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em alguma coisa. Então, se faziam aquelas caixinhas de madeira, que eram feitas pelos 

próprios funcionários da Fundação em cada região.  

 

WH - Dr. Aldo, o sr. tá contando uma coisa da Fundação..., do SESP na época, 

interessantíssima. E eu até tava pensando numa, numa frase que o sr. falou na entrevista 

passada, que o sr. disse que o sr. não era um “sespiano”, né, que havia pessoas dentro do 

SESP que tinham essa coisa de “sespiana”, o sr. falou. E essa criatividade que o sr. tá 

contando, né, esse... essa..., quer dizer, essa coisa de improvisar de improvisar também, né, 

de: “Bom, vamos ver os recursos que a gente tem. como fica mais barato...” Essa era uma..., 

poderia se dizer, uma mentalidade da Instituição, era uma coisa que a Instituição passava 

para os funcionários? 

 

AV - Ela sobreviveu por isso. Disciplina de trabalho. Uma das principais coisas, doutrina e 

filosofia adequada, segundo um princípio que todos se entendiam que aquilo é que era 

correto. E isso, vamos dizer, desde o início aquela contribuição, que eu chamo a contribuição 

que deram mandando o pessoal experiente da Rockefeller fazer parte da estrutura do Serviço 

Especial de Saúde Pública, entendeu, tem um valor inestimável. Agora, dentro deste aspecto 

que eu estou falando, há muitas coisas outras que se podem observar porque é..., não é fácil 

que seja... 50 anos, daquilo mesmo e que não haja alguma divergência, mas você procura 

fazer com que elas desapareçam. Se nós traduzirmos do pensamento de um determinado 

número de pessoas em normas e rotinas, essas normas e rotinas eram entregues a todo pessoal 

no campo e logo após, fazia-se reunião para que eles dessem o seu parecer, pra ver se aquilo 

funcionava no campo mesmo ou não. Para que não fosse uma imposição, como sempre se 

disse que era uma organização do tipo militar. Vertical, manda quem pode. Não, não era 

assim. Mas, a crítica sempre foi assim. 

 

WH - Quer dizer, havia um grupo que, que organizava, mas eles esperavam a resposta de 

baixo. É isso? Pra... 

 

AV - Nós recebíamos de lá, das regiões, do princípio com a estrutura que fosse, nós 

recebíamos... olha aí, ... Nós fizemos uma ficha geral, única, nas unidades. Isso foi a maior 

novidade possível no Brasil inteiro. Porque o sujeito fazia a ficha da malária, a ficha da peste, 

a ficha da tuberculose, a ficha do não sei quê, a ficha da... Uma ficha só com os procedimentos 

e o essencial nos registros. Esses registros eram encaminhados a...ao órgão central ou 

regional. E... 

 

WH - Essa ficha... 

 

AV - ...através dessas fichas se sabia como ia caminhando, mais ou menos, as ações. 

 

WH - Essa ficha era pra quê? Pra controle do hospital ou de pacientes...? 

 

AV - Era o controle da família. 

 

WH - Ah, sim. 
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AV - A ficha... Eu acho que hoje todo hospital tem um prontuário, ou tem um isso ou aquilo, 

ou vazio ou cheio, ... (ri) Não é? Mas ali era a ficha com ... o paciente, vamos dizer, o doente 

e todos os seus familiares. E quando eram doenças transmissíveis, com todos os seus contatos 

e comunicantes. Isso dependia do que fosse. É claro, que ele precisou fazer materno-infantil, 

ele usou com comunicante. Mas, tem a família que eu preciso proteger. E em face disso é 

que surgiu a questão do tratamento das doenças diarreicas e enfim... e vai por aí. Não? 

 

WH - O SESP chegou a tratar dessa questão. Claro, né?  

 

AV - Já... muitas. Eu e... muitos. Olha, esse soro, esse soro... 

 

WH e AA - Da reidratação. O sr. contou do soro. 

 

AV - Esse soro tem, esse soro tem... é, se eu não tô enganado, ele tem de 2,5% de sal e... ô, 

de açúcar e 0,5% de sal.  

 

WH - É. 

 

AV - Mas existia o soro primitivo do SESP que se chamava de “soro re-hidratante” e que se 

associava mais a bicarbonato de sódio e... e a um sal do potássio, além da glicose e etc. Ele 

tinha uma composição um pouco diferente e...e... e era com isso que se fazia... 

(INTERRUPÇÃO DA FITA). 

 

 

Fita 3 - Lado B 

 

 

AV - (ri) Bom, mas vamos. 

 

WH - O sr. dizia que era com esse soro que se fazia re-hidratação oral e venosa também? 

 

AV - Venosa. Porque essa foi a famosa re-hidratação venosa, com um método, método que 

eu falei aí de (Albaniac?) e que se fazia com tronco braquio-cefálico na subclavia e etc. E 

tinha aqueles casos..., às vezes botava o menino pra imobilizar, pra furar... Mas, só nos casos 

graves. Agora, o mais importante disso, é que como as comunidades eram relativamente 

pequenas, eu creio, elas eram assistidas, permanentemente pelo pessoal de enfermagem. Nós 

delegávamos ações às enfermeiras, já naquele tempo a Fundação delegava ações às 

enfermeiras, às visitadoras e assim por diante. E era assim..., a criança saía, digamos, de 

dentro do hospital com a mãe e elas iam lá e pesavam, levavam suas balancinhas, pesavam 

os meninos. Lá na casa! Na residência de cada um. Verificava o andamento, a nutrição, ou 

isso, aquilo, aquilo outro, enfim... Há muita coisa que falar, né? 

 

WH - Pois é, a gente tava falando dessa, dessa... do que era ser ““sespiano””, né? O sr. falou 

nos aspectos... O sr. ... 
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AV - “Sespiano” eu não sei como definir. Eu acho que “sespiano” seria aquele que acreditava 

na sua instituição e no que ela fazia. E que fez durante quase 50 anos. Ele acreditava. Mas, 

eu não nasci no SESP, os outros nasceram. Alguns foram embora, como... eu falei antes. O 

Gastão ficou a vida toda. O...  mas outros como o Marcolino Candau, foi embora, Ernani 

Braga foi embora. Quer dizer, embora... foram trabalhar em, foram convidados pra outras 

ações. E, evidente, que quando o Marcolino Candau foi para a Organização Mundial de 

Saúde, ele se lembrou de vários amigos que ele precisava ali. Ele ia chegar na Instituição, 

que precisava dos seus amigos e confiada a pessoal em que ele confiava e etc. E assim, mais 

foram, Osvaldo Costa, Alfredo Bica, enfim... uma porção. 

 

AA - Agora, o ser “sespiano” que o sr. tava falando pra gente, a gente consegue juntar, por 

exemplo, um guarda sanitário, ele tinha um mesmo sentimento, quer dizer, tem alguma coisa 

que pudesse, o sr. pudesse transcrever pra gente, que o sr. sentisse que unia a equipe toda? 

Quer dizer, o que que eles passavam, o que que eles sentiam no trabalho? 

 

AV - Isso é fácil... Mais adiante, por exemplo, nós vamos falar sobre unidades elementares 

de saúde. A unidade mais simples, a unidade mais simples, tinha uma, uma visitadora e um 

auxiliar de saneamento. Depois até mudou-se o nome desse auxiliar de saneamento, 

entendeu, para ajustar às circunstâncias, que ele precisava também cuidar do jardim da 

unidade e da limpeza da unidade e nós não tínhamos recursos pra pagar outro e teve que 

pagar um só. Mas só tinha duas pessoas. E quando alguém chegava, como chegaram várias 

vezes, entendeu, longe ou perto nessas regiões trabalhadas pelo SESP, numa unidade dessas, 

eles morriam de orgulho. (ri) Por quê? Eles estavam lá. Cinco horas da tarde eles estavam lá. 

Meio dia, eles estavam lá. Oito horas da manhã, eles estavam lá. De noite, quando dormiam, 

eles estavam lá. Então eles diziam: “Aqui se faz assim, assim, assim, assim.” E então, todo 

mundo ficava um pouco admirado, porque eles sabiam falar sobre as coisas que faziam. E 

nem sempre sabe. E nem sempre sabe o que está fazendo. É uma coisa mais ou menos 

mecânica. Essa era a importância. A visitadora era chefe da unidade. Os médicos iam lá, 

conforme a possibilidade e a necessidade e o tamanho da população. Uma vez de quinze em 

quinze dias. Uma vez por semana e tal. Naquele dia já estava com todos os pacientes que 

necessitavam de médico já estavam esperando o Dr. ... 

 

AA - A agenda dele já tava... feita. 

 

AV - Já tava prontinha. E ele só saía quando terminava. Hum? Mas, era o que se podia fazer. 

Não se podia fazer diferente porque as condições em que eles trabalhavam eram aquelas 

mesmo. 

 

WH - Agora, partia-se do princípio, não sei se eu tô enganada, de que a visitadora, a 

enfermeira, ela podia resolver grande parte dos problemas daquela população, né? 

 

AV - Uma parte dos problemas em que ela estivesse... preparada para isso. Por exemplo, 

adiante quem cuidava de fazer o ...  diagnóstico da hipertensão arterial, adiante, eram as 

enfermeiras. Não era o médico que ia não. Nós fazíamos, tínhamos um programa relativo à 

hipertensão arterial, nós vamos falar disso depois. Mas, as outras coisas eram da mesma 

maneira. Quando a visitadora ia à casa da gestante e pesava a criança, ela sabia o que estava 
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fazendo, porque que ela estava pesando. Entendeu?  Quando encontrava uma situação que 

ela podia resolver, ela resolvia. E quando não podia resolver, ela ia buscar a ajuda. Por 

exemplo, nós tratávamos, tratávamos, tuberculose nessas unidades, com um resultado 

extraordinário. Não tinha laboratório. Não tinha raio x. Só tinha o pessoal e o que eles deviam 

fazer. Colher o material, mandar para a outra unidade. Nesses..., naquela época, já se 

trabalhava dentro do sistema de re-gio-na-li-za-ção e com unidades dentro de uma hierarquia 

especial, em que a pequena, menor, socorria a outra, a outra, da outra mais complexa e 

assim... 

 

WH - Até o centro de saúde. 

 

AV - Até o centro. Não tínhamos, nós tínhamos... tínhamos centros de saúde, mas de um 

modo geral, nós tínhamos uma unidade mista. Então, os nossos hospitais não eram hospitais, 

como se generaliza o termo. Eles eram unidades que fazia assistência médica-hospitalar e 

algumas delas cirurgia, nem todas podiam fazer cirurgia, era preciso transferir pra outra. 

Entendeu? E eles faziam toda parte de assistência médica possível, mas faziam pré-natal, 

faziam vacinação. Cada doutor poderia substituir o outro em qualquer circunstância, porque 

ele era um médico geral. O cirurgião ia atender em ambulatório, quando não tinha doutor lá. 

O anestesista não ficava com os braços pra cima, dando graças a Deus por não fazer anestesia, 

ele ia ver o menino, ver a parte de atenção à criança, da mesma maneira que qualquer outro 

médico dentro da unidade. Aí é que está a diferença. E é por isso que eles se chamam 

“sespiano”. (ri) 

 

WH - E isso é a importância da formação desse pessoal é fundamental pra isso? 

 

AV - É, claro. 

 

WH - Era o SESP que dava também, né? 

 

AV - O SESP é que preparava ou possibilitava..., olha aí, ... ... eu não sei exatamente a sigla, 

mas logo no princípio, mais de 40 engenheiros foram fazer curso no Estados Unidos. Isso 

propiciado por quem? Pelos convênios, pelos acordos com o governo dos Estados Unidos e 

do Brasil. Esses trouxeram coisas que foram levar à, à escola, à grande escola. À grande 

Faculdade de Higiene de São Paulo, como nós chamamos, nós tínhamos assinado um 

convênio com a Faculdade de Higiene de São Paulo, para preparo de pessoal. E eles 

utilizavam o campo prático de trabalho da Fundação. E utilizavam os técnicos da Fundação 

naquelas áreas que eles podiam ir lá e ensinar alguma coisa que aprenderam no campo. 

 

AA - Quer dizer, isso desde os primeiros anos do SESP? 

 

AV - Desde os primeiros. Porque não tinha... a Escola de Saúde Pública (telefone)... 

(interrupção) 

 

WH - A gente tava falando, Dr. Aldo, sobre a relação da Fundação SESP, né, com a 

Faculdade de São Paulo. E a gente... é, é um tema interessante esse. Por que São Paulo? Por 

que a Escola de São Paulo de Higiene? Por que a Fundação SESP se aproxima...? 
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AV - Porque não existiam outras escolas de higiene. Era uma... a Faculdade de Higiene de 

São Paulo foi uma das pioneiras, como Faculdade de Saúde Pública como passou a se chamar 

posteriormente. E porque eles tinham uma mentalidade diferente e porque eles aceitavam os 

acordos com as instituições que precisavam e não só isso, eles utilizavam a estrutura e a mão 

de obra, vamos dizer, os recursos humanos dessas outras instituições em seu próprio 

benefício e em benefício dos seus objetivos. 

 

WH - Quer dizer, o SESP chegou a montar, é... postos, serviços em São Paulo? 

 

AV - Não. (ri) Não era pra isso. São Paulo tinha condições de executar os seus trabalhos.  

 

WH - Pois é. 

 

AV - Mas, várias outras coisas nós fizemos lá. Nós fizemos acordo, por exemplo, para 

verificar as possibilidades de desenvolver um serviço de higiene industrial, né? E... (ri) 

construímos prédios pra eles lá em São Paulo, pra (?) pra serviços de saúde. E e... enfim, 

agora, São Paulo sempre foi de certa maneira, auto-suficiente, basta ver que ele cuidava das 

endemias rurais, das suas endemias rurais. Né? Mas nem por isso, São Paulo deixou de ter 

um, um estreito relacionamento, por exemplo, com o Serviço Nacional de Tuberculose, no 

desenvolvimento das suas ações comuns. Agora, se ele dispunha de, de possibilidades, nós 

tínhamos..., inclusive, nós não fomos feitos pra trabalhar nas capitais, nós fomos feitos pra 

trabalhar no interior e nas áreas de valorização econômica e desenvolvimento de colonização 

e assim por diante. Áreas de interesse governamental, áreas de interesse para se levar a uma 

população, aquilo que ela não tinha de jeito nenhum. Então era aí, onde a Fundação 

trabalhava. 

 

WH - Havia todo uma, um discurso econômico também pra esse serviço, ou seja, prestar 

serviço à população, pra melhorar a saúde, pra tornar essa população economicamente... 

ativa? Tinha toda essa mentalidade na época? 

 

AV - Vocês... vocês vão ver vão (ri) ver, um pouco adiante, como isso evoluiu. Porque 

quando se fala assim: “Vale do São Francisco” ... Quando se fala assim: “SPEVA” ... 

 

WH - Como? 

 

AV - (SPEVA?). Superintendência do Vale do Amazonas. Quando se fala em SUDENE. 

Quando se fala... (ri) então, nós vamos chegar lá. Esses organismos também necessitaram de 

um acordo do SESP para o desenvolvimento de certas ações. Como por exemplo, é..., foi 

criado um Centro Regional de Estatística no Nordeste, pra atender às necessidades da 

SUDENE. O SESP foi quem o criou. Então, havia um relacionamento que eu creio que foi 

ele que fez com que a Fundação pudesse resistir até quando pode. 

 

WH - Agora, o sr. falava desse curso de São Paulo, da Escola de Higiene, da Faculdade de 

Higiene e eu pensava, o Ministério da Saúde, o Departamento de Saúde, também oferecia 

cursos, né? Em algum momento houve alguma aproximação? 
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AV - Acontece que..., eu fiz o Curso de Tuberculose no, no Ministério da Saúde. Aliás, não 

foi só esse, fiz outros... (ri) no Ministério da Saúde. Nunca fiz um curso na ... Faculdade de 

Saúde São Paulo. Mas, acontece o seguinte, por exemplo, o SESP fazia curso de visitadoras. 

O Ministério não tinha visitadoras nos seus quadros. Então, ... não é? O... o SESP ajudava e 

auxiliava as escolas de enfermagem a se desenvolver, porque inclusive, ele precisava de 

enfermeiras. Ele ajudava as escolas de enfermagem e o Ministério da Saúde não tinha escola 

de enfermagem. Né? Depois que apareceu, eu acho, que uma só, que era aqui instalada no 

Rio, não sei se era Haddock Lobo, não me recordo. 

 

WH - Tinha Alfredo... Alfredo... Pinto. 

 

AV - Alfredo Pinto. Alfredo Pinto! Alfredo Pinto foi uma dessas coisas, mas diretamente ele 

não tinha... porque ele não tinha, não adianta procurar porque ele não tinha. Mas, os outros 

cursos, nós mandávamos nosso próprio pessoal fazer esses cursos no Ministério da saúde.  

 

AA - O Curso de Saúde Pública, por ele era freqüentado também? 

 

AV - No Curso de Saúde Pública fizeram... O Curso de Saúde Pública ... esse, ele pode ficar 

adiante... (ri) Quando o Ernani Braga era diretor do... 

 

WH - Do SESP? 

 

AV - ... da Escola Nacional de Saúde Pública, nós fizemos vários arranjos e combinações (ri) 

para desenvolver os Cursos de Saúde pública, inclusive era um curso, especificamente para 

o pessoal do SESP, médicos, enfermeiras e etc. Houve uma certa época que idealizaram a 

nível de Ministério um...uns cursos onde...de... que podiam participar deles advogados e... 

e... e outras pessoas de outras profissões e etc, etc, né? Eu acho que era interessante que o 

cidadão fizesse o curso porque ele quando fosse para o seu trabalho, ele teria uma idéia 

melhor do que são as coisas na Saúde Pública. Mas, isso nem sempre, (ri) acrescentava 

alguma coisa ao trabalho em conjunto. Era preciso que esses cursos tivessem características 

especiais. Mas, era assim, nunca houve problema. Problemas eram outros. Problema era, por 

exemplo, o Ministério não fazer repasse de recursos pra Instituição. 

 

WH - Tinha esse problema da...? 

 

AV - Olhe, problema era ele utilizar a verba pra outras coisas. Viu? 

 

WH - A verba que era pro SESP? 

 

AV - Eu não vou falar em SESP. Eu falo da Superintendência de Campanha de Saúde Pública. 

Entendeu? E vou dar como exemplo, retiraram 5 milhões de cruzeiros da Malária. Manaus 

tava cheia de malária. O batalhão de engenharia do exército que construía a estrada de 

rodagem no Maranhão, tava cheio de malária. E o órgão que devia proceder os trabalhos 

nessas áreas... 
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AA - Sem recursos. 

 

AV - ...sem recursos porque retiraram 5 milhões de cruzeiros do Programa da Malária pra 

mandarem construir esta sede de Ministério aqui no Rio de Janeiro, o resto. (falou algo 

baixinho) 

 

AA - E isso no SESP também era comum? Quer dizer, o recurso que era ... 

 

AV - No SESP não. No SESP não. Porque o SESP tinha um orçamento programa. Nós só 

fazíamos aquilo que tinha (?). 

 

AA - Não! Não! Eu digo do Ministério da Saúde não passar os recursos pro SESP. É isso que 

eu estou falando. Esse mesmo tipo de problema. 

 

AV - Sempre, de quando em vez, havia problema porque ele disse que não tinha. Houve uma 

ocasião em que o SESP precisava, isso foi em 1964, aproximadamente 64. Eu posso ver até 

a data que o “Fulano” era diretor. Era o superintendente. Ele não tinha dinheiro pra pagar o 

pessoal. Não tinha 500 mil cruzeiros, que eu..., falo em cruzeiros, não é, ou reais, eu não sei 

qual é, nessa conversão da moeda. Era 500 mil. Não tinha. O Ministério não tinha. Então, 

o..., foram dizer lá pro governo que o jeito era fechar a organização porque não tinha dinheiro. 

Que seja uma maneira de tratar. Já a partir de 1965, as coisas mudaram já, um pouco de figura 

porque quem foi dirigir o SESP, quem foi dirigir o SESP, fez um orçamento programa, disse 

que precisava, digamos, de 15 milhões para a programação normal do SESP durante o ano, 

no orçamento do Ministério da Saúde. Aquilo se discutia com o Ministro da Economia. E se 

discutia diretamente. O Superintendente do SESP, nessa época, é por isso que é autonomia, 

se discutia diretamente, não se discutia com o Ministro da Saúde. Então, ele disse: “Mas 15 

eu não dou. Só dou 10.” Eu disse: “Mas não é a mim que o sr. vai dar 10. Vai ser a outro.” 

Quer dizer, isso o diretor de então. (ri) E ele deu os 15 milhões. E o SESP começou a se 

reabilitar e a poder fazer sua programação dentro dos seus recursos. Porque ninguém pode 

fazer uma programação no espaço. Aquilo que você projeta é diferente. Você projeta ... e vai 

procurar onde encontrar os recursos. Se você não tem, você não pode estar anunciando que 

vai fazer aquilo que você não tem. Você pode anunciar que está trabalhando, é um projeto e 

vai depender de recursos que você irá buscar. Né? (ri) 

 

WH - Agora, voltando um pouquinho pra, pra questão da Faculdade de São Paulo, dos cursos 

de São Paulo, quer dizer, especificamente, pra formação, no caso dos médicos do SESP, né, 

é..., em saúde pública, esse curso oferecia alguma característica peculiar, que os cursos de 

saúde pública do Ministério não ofereciam? 

 

AV - Não. Tanto assim que nós mandávamos o pessoal para as vagas que a Faculdade de São 

Paulo nos concedia e mandávamos o pessoal para as vagas dos cursos do Ministério da Saúde. 

Curso de Saúde Pública. Agora, eu não podia mandar pro Ministério da Saúde, fazer um 

Curso de Educação Sanitária. Mas podia mandar pra Faculdade de Higiene, uma, duas ou 

três moças fazer o curso de Educação Sa... e Saúde porque existia o Curso de Educação e 

Saúde. 
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WH - É, nesse sentido a Faculdade... 

 

AV - Aí... aí é onde está... o porquê se procurar também a Faculdade... de Higiene de São 

Paulo. 

 

WH - Ela oferecia uma gama maior de possibilidades em termos de cursos? 

 

AV - É. 

 

WH - Agora, esses cursos eram montados juntos com o SESP, né? 

 

AV - Não. Eles tinham seus cursos. Nós víamos a programação e aceitávamos ou não. E eles 

aceitavam também o nosso pessoal depois de analisar a sua qualificação. 

 

WH - E o SESP também não... 

 

AV - Agora, ao mesmo tempo, os seus alunos, quando precisavam conhecer uma estação de 

tratamento d’água... (ri)É, eles iam conhecer a estação de tratamento d’água.  

 

WH - Do SESP. 

 

AV - Do SESP. Quando eles precisavam olhar... 

 

AA - Uma unidade mista. 

 

AV - (ri)... uma unidade mista como funciona... como funcionava, ele recorria ao SESP. 

Quando queriam olhar uma lavoura de, de oxidação, de fermentação de..., em tratamento de 

esgoto, ele tinha o SESP pra ver porque não tinha em São Paulo. (ri) É isso aí. Quer dizer, é 

isso o que se chama a harmonia do trabalho, entendeu? Porque o trabalho foi feito e não foi 

para se divergir eternamente e criticar. O... aquilo foi feito em cada área, por necessidade do 

Brasil, do país, da sociedade brasileira. Todos indo trabalhar, voltados com essa finalidade, 

dentro das suas possibilidades. 

 

WH - Agora, o sr. disse que havia algumas divergências internas, né? 

 

AV - Mas, claro que havia. 

 

WH - O sr. podia dizer, mais ou menos, até pra gente fazer essa... essa imagem, né, do que 

era ser “sespiano”. Que tipo de divergências eram essas? Não estou pedindo pro sr. me dizer 

em termos pessoais não. Mas, em termos de orientação. 

 

AV - Isso... isso é uma coisa muito geral, que eu ia deixar pra depois. Mas, vamos supor o 

seguinte, nós, que tínhamos uma experiência e trabalhávamos há muito tempo em 

saneamento, nós que fazíamos parte da política nacional de saneamento como um dos órgãos 

executores dessa política pelo Ministério da Saúde, não podíamos aceitar o (Planasa?) dentro 
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do sistema empresarial que ele concebeu. Inclusive, com engenheiros formados pelo SESP 

nos Estados Unidos. Pronto, aí... 

 

WH - Planasa... era essa... saneamento, né? 

 

AV - Plano Nacional de Saneamento... 

 

AA - Do BNH. 

 

AV - ...do Banco Nacional da Habitação do Ministério do Interior. E isso eu deixei, parado 

lá nos quinze anos, porque essa é uma coisa muito interessante, muito curiosa. Como se põe 

fora oportunidades de se realizar alguma coisa útil para a população. Isso é... 

 

WH - Mas, isso... o..., no caso, o... esse episódio que o sr. tá dizendo, o SESP se manifestou 

contra em conjunto ou havia divergências internas? 

 

AV - Não. Isso tem várias nuanças. Eu até não queria tratar desse assunto agora, porque, 

olhe, em 69, destruíram, praticamente os serviços de engenharia do SESP. Eu queria deixar 

isso para falar depois, porque aí vem Planasa, vem tudo... 

 

WH - A gente anota aqui. Depois a gente fala. 

 

AA - A última coisa que eu tinha curiosidade de saber, da Faculdade, se o sr. destacaria 

assim... alguns nomes, alguma pessoa que tenha sido fundamental nessa relação do SESP 

com a Faculdade. Nessa época, o Dr. (Geraldo?) de Paula Sousa já não tava mais na 

Faculdade? 

 

AV - Não. Mas, tava Rafael. Rafael de Paula Souza foi diretor da Faculdade. Mas, isso não 

era caso. Dr. Paulo Antunes foi diretor regional do SESP. Dr. Paulo Antunes, diretor regional 

no SESP do Pará, em certa época. Tô falando do tempo, sobre os professores da Faculdade 

de Higiene de São Paulo. Então, sai por aí. O Dr. Airosa, um epidemiologista, o Dr. Airosa 

trabalhou com a Fundação SESP numa certa época e depois foi professor de Higiene em São 

Paulo. Mas, tinha muitas relações com a Faculdade de Higiene, inclusive, em função do 

conhecimento do pessoal que tinha do SESP e o SESP na Faculdade. (ri) 

 

WH - Agora, nesses quinze anos, Dr. Aldo, o SESP, é... ele se expandiu..., praticamente por 

todo o Brasil, né, pelo que o sr. tá nos contando? 

 

AV - Foi... ele de fato, passou a ser nacional, antes de ser, (ri) porque os serviços cooperativos 

imaginados e os convênios realizados, foram realizados em todo país. E como ele disse, com 

algumas características. Em Sergipe, por exemplo, eu só tinha serviços cooperativos. O SESP 

inclusive, entregou essas unidades, durante um certo tempo, aos governos e... e apenas tinha 

um elemento que dirigia a unidade. Todos eram servidores do Estado. Os que eram servidores 

do SESP obedeciam àquelas normas. 
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WH - O SESP informava essas pessoas que iam trabalhar nos serviços, que depois ela ia... lá 

pro Estado? ... Esses funcionários do Estado, o SESP também... 

 

AV - Não. (ri) Não era assim. O pessoal, o cidadão que era servidor do SESP era servidor do 

SESP. Não ia ser servidor do Estado. Nem o do Estado ia ser do SESP. 

 

WH - Não, não, não... O que eu tô dizendo... Não. O que eu tô lhe dizendo era o SESP, o 

SESP fazia esses convênios, né? Esses serviços cooperativos. Montava, dependendo da 

região, uma unidade, um posto, unidade 1, 2... Esse pessoal do Estado, trabalhava, ele 

depois... o sr. tá... o sr. nos disse, ela dava pro Estado e os funcionários do Estado trabalhavam 

nesse serviço... 

 

AV - Lógico! 

 

WH - ... Ele montava, ele fiscalizava, o SESP acompanhava? 

 

AV - É isso que eu quero lhe dizer. A unidade podia ser do Estado ou não. ... Podia existir 

ou não. Dentro desse convênio, com a participação do município. O município, já houve 

época em que eles tinham um Fundo de Participação e que uma parcela era da saúde. Então, 

tinha que aplicar na saúde, embora, comumente não aplicasse. Mas a gente fazia convênio e 

fazia convênio com o Estado, o Estado tinha no seu orçamento uma área, destinado... um 

recurso “x” pra saúde e por isso era insuficiente. Então, o SESP, com a colaboração do Estado 

e dos municípios e quaisquer outras instituições que, que..., como por exemplo, a 

Superintendência do Vale do Amazonas, entendeu? Naquele tempo. A “SPEVA”, que ficou 

com o dinheiro do SESP orçamentário do Ministério da Saúde, transferiu todo dinheiro do 

SESP pra (“SPEGA”?). A (“SPEGA”?) já era um... em vez de entregar diretamente ao SESP, 

entregaram à (“SPEGA”?). Pra aplicar no programa da (“SPEGA”?). A (“SPEGA”?) 

terminou acabando. (ri) Bom, mas, são coisas, são várias instituições que se podia... é, 

incorporar a um convênio com uma finalidade definida. Agora, de um modo geral, essas 

unidades maiores, elas eram dirigidas, chefiadas por um técnico do SESP. E esse técnico e 

essas unidades, eram supervisionadas pelos supervisores centrais do SESP ou regionais. 

Agora, depois... isso começou nos ainda nos últimos, nos primeiros quinze anos e depois 

ainda se fez mais uma tentativa. Mas, acontece que quando se trata de recursos, depende da 

administração do governo do Estado, do governo do município. Então, quando ele decide 

que não dá recursos, não dá recursos. Então, quando a decisão é essa o SESP sai porque não 

tem recurso pra manter a unidade dos serviços cooperativos. E eles se acabaram. 

 

WH - Eles foram minguando, esses serviços...? 

 

AV - Mas, foram se acabando... e o prejuízo era de tal ordem que nós fomos obrigados, na 

outra década, a acabar com eles nos Estados. 

 

WH - Os Estados passaram a não pagar mais, a não contribuir? 
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AV - Nada! ... Não contribui. Então, ... que achavam que o governo federal, como está 

acontecendo agora, vocês tão observando aí, né? Não preciso nem falar sobre essas coisas 

atuais. (ri) 

 

WH - Pode falar. 

 

AV - Não. Quer dizer... 

 

WH - O sr. não quer falar... (ri) 

 

AV - Essas eu tô escrevendo... deixa pra lá, depois... Mas, essas coisas atuais são fora da 

nossa ... (risos) 

 

AA - Não tá... tá tudo dentro. Nós só estamos aqui pra entender elas também. (ri)  

 

AV - Isso tá muito difícil de eu entender. 

 

AA - E o sr. tava falando dessa crise dos Estados e municípios dos anos 60, é..., quer dizer, 

no início dos anos 60 já começava a ter esse tipo de problema. Foi uma coisa crescendo e 

teve uma...? 

 

AV - Isso foi, foi levado... 

 

AA - ...Foi por alguma questão política ou foi só mesmo de recursos...? 

 

AV - Havia uma crise nacional e os Estados também sofriam porque os recursos eram 

pequenos. Às vezes, não era tanto assim. ... Saudosismo. (ri)O Estado de Pernambuco o 

governo criou um fundo para o controle de determinada doença. Era a tuberculose. Fundo 

especial a ser entregue pela Secretaria da Fazenda, à Divisão de Tuberculose do Estado. 

Acontece que o secretário da Fazenda não entregava o dinheiro. E aí então, é preciso que se 

agisse de alguma maneira para fazê-lo entender que ele devia entregar o dinheiro. Isso ele 

fez até quando conseguiu que a própria Assembléia desse outro destino ao fundo especial 

para o controle da tuberculose. E ficou com o dinheiro. 

 

AA - Então, quer dizer, ... 

 

AV - Lepra, né? 

 

AA - ...Tinha (grita?) quanto a isso, quer dizer, ...  

 

 

Fita 4 - Lado A 

 

 

AV - ... o sujeito que não é assim... 
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WH - Tinham outras coisas que gritavam também? 

 

AV - ... o cidadão grita de lá e o outro escuta, e mede e diz: “Esse sujeito não presta, eu não 

vou fazer.” Mas, quando grita é grito mesmo, né? Aí ele faz. Não... evidentemente que... é, a 

política, a política governamental, entendeu, muitas vezes interferia de uma maneira 

negativa. Agora, isso sucedeu em todos os tempos e continua a suceder. É só olhar aí um 

pouco e... 

 

WH - Agora, o SESP tinha esse ponto interessante, né? Isso que o sr. acaba de dizer. Havia 

uma orientação no SESP, já que o sr. falou que a política interferia, de se manter afastado 

disso? 

 

AV - Olha... olha, até 1960, nenhum político pôs o dedo dentro do SESP. Ninguém mandou 

eu nomear ninguém ... fora das normas. Por quê? Porque havia um convênio entre Brasil e 

Estados Unidos, então... não tinha. Acabou-se. O cidadão pra ser admitido, ele tinha que 

sofrer um processo de seleção, um processo de treinamento. Podia ser da cor que quisesse, 

não importava, naquele tempo não se falava muito em cor, mas... (ri). Então, há uma 

referência aí, feita pelos próprios assessores americanos, já posteriormente, que foi uma 

missão francesa que veio aqui e depois eu falarei sobre ela em outra oportunidade, entendeu? 

Essa missão francesa veio observar os problemas brasileiros de saúde, como eles eram 

equacionados e tratados. E depois nós vamos conversar sobre isto, que isso é a última década, 

viu? Mas então... é... mas como é que vocês conseguem o que os outros não conseguem? 

Quer dizer, todos os chefes são do SESP, todos os chefes eles são chefes e mais tarde são 

chefes de outras coisas e mais tarde de outras coisas, dentro de uma hierarquia pura, técnica, 

de qualificação. Não quer dizer que seja isso no...no extremo não, mas era dentro do possível 

assim. Na parte de administração, na parte de... técnica, de atividades. A partir de 1960, até 

1964, hou...houve um certo tumulto, mas ainda se conseguiu segurar. Mas houve! Um certo 

tumulto, porque já o prefeito dizendo: “Eu não quero o Fulano aqui chefe de unidade.” Já o 

outro me vinha... Mas, como era o SESP e o SESP tinha uma penetração e um conceito 

específico, ele conseguiu evitar, de certo modo. Mas nos..., se demorasse mais... O que quê 

depois permitiu isso? Isso é uma das conseqüências da mudança de conceituação política. 

Quer dizer, então, a partir de 1964, entramos em uma outra fase. E... os políticos não estavam 

muito, muito bem situados, né? Eu acho, depois de 64. 

 

WH - É... os governos militares, né? 

 

AV - Eu sei que os políticos não estavam muito bem situados. (ri) E isso permitiu ao SESP 

continuar, até um certo ponto, a manter a sua filosofia de trabalho, essa doutrina.  

 

WH - Os militares não chegaram a interferir? 

 

AV - Os militares chegavam a...a... apoiar, pra ninguém interferir. Eu não queria falar nisso, 

porque... isso já é uma coisa muito... (ri) 

 

WH - Mas, a gente tá chegando... Ainda vai falar. O sr. vê que... 
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AV - Isso é verdade. Isso é verdade. E não ela pode... existiam grupos especiais de trabalho, 

como por exemplo, o (GETAP?) que trabalhava para a Amazônia. Várias siglas aí, que eram 

conduzidas, comandadas, essas, esses grupos de trabalho, pelos militares. E eles iam buscar 

a... os recursos humanos qualificados pelas entidades que podiam executar a proteção, por 

exemplo, é... das usinas hidroelétricas que estavam sendo construídas. Quem é que vai 

proteger a, a... o pessoal que vai trabalhar nessas usinas? Mas isso eu deixei pra última, pra 

última fase. Várias coisas. Quer dizer, isso pode ser feito até, eu diria, até, o fim de 1984. A 

partir daí... todo mundo dirigiu o SESP. 

 

WH - Até os diretores, quer dizer, é..., como é que era essa seleção de quem ia dirigir o SESP? 

Os diretores do SESP. 

 

AV - O... o SESP selecionava o seu pessoal.... e o seu pessoal era preparado. Entrava o 

sujeito, nós estávamos, por exemplo, uma hipótese, um negócio que não vem ao caso, eu em 

uma ocasião passei em Bom Jesus da Lapa. Tinha lá uns assuntos, (?) tinha que ver uma área 

“x”, que não interessa, ali do sistema de colonização de não sei quê e... tinha uma, uma ... 

indústria de cobre, de estanho, de (??) mais adiante também, enfim. O mesmo problema. E 

eu passei e fui na unidade, olhei a unidade, fui num pessoal nosso, (??). E tinha lá um chefe 

de unidade. Nós mandamos buscar esse chefe de unidade, mandamos fazer o curso. Outros 

cursos que nós achávamos de interesse. passamos dois anos sendo preparados pra assumir 

outra função. E não era a direção regional de Goiás, por exemplo, onde ele foi servir, mas 

era um serviço médico, dirigido por médico. E preparava o cidadão e esperava. Você não 

pode, não pode improvisar, você tem que preparar. E era assim que nós fazíamos. E a, e a 

seleção do pessoal, de pessoal, tinha o procedimento do manual de seleção. Aquilo é aquilo, 

é pra ser seguido. Então, chegava... 

 

WH - Tava tudo normatizado? 

 

AV - ... chegava ao presidente do SESP, 200 pedidos não sei de quem, (????) o cartãozinho, 

a resposta pra todos, sem exceção. (telefone) A resposta dizia que ele seria submetido a um 

processo de seleção. Eu não vou atender não. (risos) 

 

WH - Ah, o sr. ... já atenderam. Olhe só, e os superintendentes? Como é que eles eram 

selecionados, Superintendentes do SESP? 

 

AA - Como é que era a indicação? 

 

AV - Isso aí é um negócio muito complicado. Em matéria de superintendentes, algumas 

coisas ocorreram sem ser dentro da escolha dos chefes. Algumas coisas. ... ... Por exemplo, 

ninguém, ninguém foi... alguém escolheu, escolheu o Candau pra ser o presidente. Não foi. 

O Sérgio(?), alguém escolheu. Mas, não foi um político, não foi a política governamental que 

escolheu. Alguém disse: “Esse cidadão deve servir pra isso aqui.” E não é fácil, né? (ri) 

 

BG - E quem era esse alguém que...? 

 

AV - Mas esse alguém, ora, eu não sei! Mas, era assim.  
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WH - Mas havia alguma movimentação interna...? 

 

AV - Por exemplo, eu fui pra Divisão de Saúde do SESP. Saúde da Comunidade. Eu fui 

convidado. Eu nunca fui... eu era consultor do SESP em tuberculose porque o (Dr. Penido?) 

me convidou pra ser consultor que se estava começando a fazer. Eu fui consultor. Muito bem. 

E eu não...não pedi nada a ninguém, nem ninguém pediu nada. Ele sabia que eu trabalhava 

nesse campo e entendeu que eu podia ser o consultor do programa lá. Muito bem, eu fui 

consultor. Assim acontecia com outros... outras indicações. Entendeu? Eu fui chamado pra 

ser diretor da Divisão de Saúde da Comunidade do SESP. E eu disse 300 vezes, que eu não 

podia ir porque... (ri) eu tinha compromissos outros e...e... não trabalhava dentro da 

Instituição e etc, etc, etc. Mas, tive que atender à circunstância. Tive que atender porque 

outras pessoas qualificadas, vieram conversar para que eu fosse para a Divisão. “Mas..., mas 

tem tanta gente...”. “Mas nós precisamos de você agora.” Quer dizer, precisando, então eu 

fui. Mas, não fui. (ri) Não houve força de alguém ou pedido meu ou não sei quê, coisa 

nenhuma. 

 

AA - Não houve indicação política...? 

 

AV - ... O próprio, o próprio, o próprio... é, presidente da Superintendência naquele tempo, 

foi quem fez o convite e ainda foi pedir ao diretor do Serviço onde eu servia, que por favor 

liberasse que ele dava outra pessoa pra botar lá. Então, mas por quê? “Eu não vou.” ... Mas... 

(ri) tá certo, tá tudo bem. Eu tinha acabado de voltar de uma consultoria feita para a 

Organização Panamericana da Saúde em tuberculose. E eles acharam que juntava uma coisa 

com a outra, que estavam desenvolvendo um Programa de Tuberculose e como tuberculose 

foi quem ensinou saúde pública a todo mundo, eu... Pensavam que eu entendia de saúde 

pública. Eu acho que foi isso.  

 

AA - Eles tinham um bom sistema de pesca e seleção, né? Eles iam atrás de quem estava em 

desenvolvimento na matéria, né? 

 

AV - (??) Mas ele... É de coração(?), é de coração(?), né? Isso são coisas que ninguém precisa 

nem saber. (ri) De uma certa feita, me chamaram pra almoçar num restaurante Mesbla. Onde 

tinha uma churrascaria(?). 

 

WH - Restaurante...? 

 

AV - Mesbla. 

 

WH - Mesbla? 

 

AV - Mesbla. Era um restaurante bonitão. E eu nunca ia lá, né. ... E eu trabalhava lá ... (ri) 

no Rezende. 

 

AA - Na rua do Rezende, né? 
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AV - Aí, eu vou. Quando eu chego lá, quem é que está? O diretor da OMS. O diretor 

Marcolino Candau. O diretor do Departamento de não sei o quê, da Panamericana, Dr. 

(Osvaldo Postes?). O diretor do Departamento de Profilaxia, de Doenças Transmissíveis, a 

Panamericana, diretor Alfredo Norberto Bica. E eu cheguei desconfiado e digo: “O que que 

há? Por que eu aqui nessa confusão?”. E nesse meio o diretor da Organização Panamericana 

de Saúde também, né? Aí conversaram, conversaram, conversaram, conversaram... e só via 

um dizendo de vez em quando: “Tá vendo? Eu não disse a você?” E eu, e eu olhei e... oh..., 

“Que é que há aqui?” E saí de lá sem saber de nada. Nada! Eu só... me questionaram lá, 

fizeram uma sabatina terrível de... indireta, que eram questões não sei quê. Eu digo... “Olhe... 

 

WH - Sobre o quê? 

 

AA - Fizeram uma entrevista? ... Sem falar que era entrevista? Perguntaram da saúde pública? 

Perguntaram da tuberculose? Tudo? 

 

AV - Perguntaram disso, disso daquilo e daquilo outro. De tuberculose também. Quando eu... 

 

WH - Disso daquilo e daquilo outro? 

 

AV - É. Dependia do campo de trabalho. (ri) 

 

AA - Mas, tudo em relação ao campo de trabalho? 

 

AV - Daí a um mês, eu recebo um convite pra ir pra Washington. Ser o consultor, o assessor 

geral pras Américas em tuberculose. ... Eu não pedi nada a ninguém. Não tive indicação 

política de ninguém. Não tive coisa nenhuma. Agora, por quê? Esse é o destino. O destino 

disse que era assim...  

 

AA - Essa era a forma de seleção deles? Faziam uma enquete durante o almoço? 

 

AV - (ri) E nós também. Nós também usávamos processo semelhante. E era a mesma escola, 

a seleção era bem... era quase da mesma escola. 

 

WH - Co...co... Era a mesma escola o quê? 

 

AV - A mesma escola, a escola foi do Marcolino Candau, de não sei quem. Então eu digo 

que era a mesma escola (ri). O SESP... 

 

WH - O SESP também fazia isso, né? ... Agora, a indicação de superintendentes era uma 

coisa interna ou era... também tinha articulação com a Panamericana, os americanos...? Eles 

tinham algum...? 

 

AV - Não, não. Não tinha nada. Não tinha nada. Aquele surgia, como eu disse, eu não posso 

dizer porque que o Ernani Braga foi nomeado, superintendente. Eu nunca ia perguntar a 

Ernani. Eu me dava muito com o Ernani. Nós éramos muito amigos. Aí não podia: “Ô, 

Ernani, como é que você pode...” Não pode, né? Perguntar. E assim, outros, a gente sabe... 
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as circunstâncias de, pelo menos, umas... uns dois ou três, a gente sabe. Houve uma certa 

interferência. 

 

WH - O sr. podia contar pra nós, como é que era isso? 

 

AV - Não. Não. Eu prefiro não falar sobre isso. 

 

WH - Porque o sr. sabe, há muita coisa escrita sobre o SESP, né? 

 

AV - Como é que se nomeia os ministros do Brasil?  

 

WH - Mas, esses mecanismos... Pois é, mas, a gente não conhece, né? Esses mecanismos a 

gente não conhece. 

 

AV - Pois bem. 

 

WH - A gente queria entender porque, por exemplo, não sei, não sei se eles tinham um... 

 

AV - Não. Internamente a parte do superintendente, eu posso lhe dizer que era assim. Nós 

procurávamos ver a qualificação da pessoa. 

 

WH - O perfil desse, dessa... 

 

AV - A qualificação do profissional que era. E profissional era o SESP. Engenheiro ou o que 

fosse. Houve uma série de coisas que, por exemplo, nós tivemos duas administrações dentro 

do SESP. Uma administração pra saúde e uma administração pra engenharia. Isso eu ainda 

não contei a vocês. Não pode ter! Como é que pode uma unidade ter duas administrações, 

né? Acontece que a engenharia cresceu muito. A engenharia cresceu, e se projetou e 

precisava e dizia ao pessoal da época, que não foi na minha época. Eu pelo contrário, eu 

juntei. Quando cheguei. (ri) Mas, havia uma justificativa. Eles precisavam que suas ações 

andassem depressa. Eles precisavam que seus recursos fossem aplicados da melhor maneira. 

Eles precisavam de pessoal administrativo pra fazer aquilo mais rápido do que o pessoal que 

existia, que era um só para todas as coisas. Mas, não...não...não... isso, para uma divisão 

estrutural não precisa ser assim. Você faz as coisas, mas não desmancha as outras.  

 

WH - E eles começaram a montar uma estrutura paralela? 

 

AV - Começaram, não. Foi montado duas administrações, os dois diretores de administração 

ligados ao presidente ou superintendente. Então... 

 

WH - Ah! ... Um pra área de saúde e outro pra área de engenharia. 

 

AV - É como, é como você tinha. Divisão de Engenharia, Divisão de Saúde. Mas, os assuntos 

técnicos. A administração era uma só. Quer dizer, da administração dos projetos e o cidadão 

só fazia distribuir e proceder o que fosse necessário do ponto de vista administrativo. Mas aí, 

não. Aí passou a ter uma administração só para a engenharia. E outra para a saúde. Isso foi 
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desfeito posteriormente. Mas, é... compreendeu? O... e... coisas que ocorreram. Houve, houve 

de certa maneira, umas dificuldades em... ..., as coisas internas não se processaram dentro da 

normalidade e então, foi aventada, inclusive a hipótese de, de desmembramento de...de... 

estrutura da Fundação para integrar outros Órgãos. 

 

WH - Qual? A estrutura de engenharia? Da parte de engenharia sanitária? 

 

AV - (?). Particurlamente (??)... 

 

WH - Havia um choque entre essas duas, essas duas áreas? 

 

AV - Não, não havia choque, mas havia divergências, essas que surgiram e depois se tentou..., 

sempre que essas apareciam se tentava... regularizar. 

 

WH - E elas, essas divergências, Dr. Aldo, ... 

 

AV - Olhe, isso é uma coisa difícil. Veja bem, ... 

 

WH - Eu sei. 

 

AV - Eu queria falar disso depois, nos...nos... 

 

WH - Pois é, mas... 

 

AV - ... 63 pra separar... 

 

AA - Escolher o período que o sr. ... 

 

WH - É interessante o que o sr. tá contando, porque... 

 

AV - É interessante. Pois é, veja bem, um...um decreto do Ministro, tirou a Divisão de 

Engenharia de dentro do SESP. Botou no Ministério. Pronto. E levou o pessoal. Aí o que fez 

o presidente? Criou uma Coordenaria de Engenharia e... e... botou as Diretorias Regionais 

dentro dela. E ele não teve ... força pra tirar o presidente.  

 

WH - Presidente da República? 

 

AA - Não. O presidente do SESP. 

 

WH - Do SESP. 

 

AV - Do SESP. O presidente da República tava inocente, não tinha nada com isso. 

 

WH - Ah, bom. 
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AV - Quer dizer, eu tava mostrando essas coisas, porque eu queria falar do fim. Porque essas 

são grandes dificuldades, não é? Nessa mesma oportunidade de, de... com esse mesmo 

Ministro, ele pretendia apanhar a Divisão de Saúde e colocar dentro da Secretaria de 

Assistência Médica do Ministério. Então, não tinha mais SESP. E antes chegou ao...ao... a 

uma idéia, um plano, naquele tempo do Plano Nacional de Saúde, não sei o que era. Eu estava 

até fora nessa época.  

 

WH - A época do (Paulo Almeida Machado?)? 

 

AV - Não, a época mais atrás. Então é Plano Nacional de Saúde, é aquele que queria fazer 

tudo em assistência médica. (tosse) Eu estava nos Estados Unidos, eu não sei exatamente dos 

detalhes, mas o fato é o seguinte, eles queriam naquela oportunidade que o SESP deixasse 

das suas atividades comuns e assumisse a condução e a direção do Serviço Nacional de 

Tuberculose e do Serviço Nacional de Hanseníase, da... do Departamento Nacional da 

Criança, tudo aquilo passava a ser SESP. Essa é a concepção dos homens, né? 

 

AA - Era colocar o SESP dentro do DNS? Todinho no DNS. 

 

AV - Era colocar, não. Era receber mais... 

 

WH - É. Era o contrário. 

  

AV - ...nessa oportunidade, porque vai ser o Departamento Nacional da Criança, o Serviço 

Nacional de Tuberculose. Você acha que o Serviço Nacional de Tuberculose, enquanto foi 

Serviço ia permitir um negócio desses? ... Não pode ser. Mas, as tentativas foram feitas e 

foram feitas pra acabar com a Fundação. Mudar a sua filosofia, a sua doutrina, a sua 

disciplina. Muda tudo. Se você... (ri) você não pode misturar as coisas. Você não pode 

misturar muito os recursos humanos das diferentes entidades. Cada um tem uma disciplina 

de trabalho diferente. E se você... ... Algum vai se contaminar.  

 

WH - Como é que o sr. via, o sr. tá, que como o sr. diz, não era um sespiano... né? 

 

AV - Não era. Eu... 

 

WH - Como é que o sr. via essa diferença? 

 

AV - Não era porque eu, eu... eu não, eu não comecei no SESP. Eu comecei no..., a trabalhar, 

no estado de Pernambuco. Eu fui diretor de Saúde no estado de Pernambuco. E fui várias 

coisas lá: fui diretor de Tuberculose, fui diretor do Hospital de Tuberculose, fui isso e aquilo. 

Eu comecei no estado, eu não comecei no SESP. Alguns dos meus companheiros naquele 

tempo, vinham a mim, pedir conselho pra saber se ele ia pra Ilha de Marajó. Eu disse: “O que 

que você vai fazer na Ilha de Marajó?” “Tem um negócio aí, chamado SESP, convocando 

médicos.” “Não diga!” “Eu... acontece o seguinte, eles pagam razoavelmente bem.” Eu digo: 

“Quanto é que vai pagar a você?”, “2500 cruzeiros”. Ele ganhava 300. Então, se um sujeito 

me oferece 2500 cruzeiros, eu fico pensando... É na Ilha do Marajó, que é o fim do mundo. 

E aí é até perto. Têm outras coisas muito mais distante, né, que o pessoal foi trabalhar. E eu 
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dizia: “Olha, mas isso é difícil. Você tem que verificar se você se adapta a essa coisa.” “Mas 

eu vou ficar aqui sem horizonte. Ganhando 300, 300 mil réis?” “Então, vai embora. Se você 

quer ir, vai embora.” Da mesma maneira me chamaram pra ir pro Amazonas e eu não fui.  

Era pra ir pra Manaus e eu disse, pode dizer, Dr. (Celso Caldas?). Dr. Celso Caldas é o ilustre 

sanitarista do Ministério da Saúde... 

 

WH - Dr. Celso Caldas? 

 

AA - Caldas. E... 

 

AA - Caldas. É o Delegado Federal. 

 

AV - Foi o Delegado Federal lá em Manaus no Amazonas. “Você vem pra aqui, pipipi...”. 

Eu digo: “Não vou.”  Pensei 300 vezes, fui procurar o meu conselheiro. Naquele tempo era 

o meu pai. Ele disse: “Isso, você é quem sabe.” (ri) Não vou, não fui. Pronto. Quer dizer, 

compreendeu como é? Era sujo(?)... você tinha que tomar suas decisões. 

 

WH - Pois é, mas eu lhe perguntava, o sr. que não tem essa formação assim de SESP, se o sr. 

podia comparar, talvez porque até o sr. tenha conhecido um pouco também o Ministério da 

Saúde... 

 

AV - Eu conheci muito o Ministério. 

 

WH - ... como é que era essa, essa diferença entre os sanitaristas do Ministério e as pessoas, 

os sanitaristas, né, as pessoas ligadas à saúde Pública? 

 

AV - O Ministério tinha excelentes técnicos e tinha excelentes serviços. Eu já disse aqui. Os 

serviços do ministério eram atuantes, pelo menos, o que eu conheci no Nordeste. Não fui 

conhecer teoricamente não. Eu conheci no campo, onde eu viajava e via, entendeu? Então, 

eu às vezes digo: “Pra quê aquelas reformas”. Porque se os serviços funcionavam tão bem. 

Serviço de Peste, Serviço de tracoma, Serviço de Malária, Serviço de... Então, eu conheci 

muito pouco do Ministério lá fora e dentro dele. Porque eu exerci no Ministério várias 

funções. Inclusive, funções... em órgãos de... para o ministério, de grande relevância. 

 

AA - O Serviço Nacional de Tuberculose... 

 

AV - O Serviço Nacional de Tuberculose, a Superintendência das campanhas de Saúde 

Pública, a... a... aquela... 

 

AA - (??) também? 

 

AV - ... de Supervisor Geral (??). Que não existia. 

 

AA-(??) (risos) 
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AV - Então, e... quando diretor geral, e antes como diretor de Divisão em Pernambuco, eu 

tive muito contato com o Serviço Federal. Eu levei pra Pernambuco cursos, como o Curso de 

Estatística Vital pra ser feito pelo Ministério lá. O que era uma coisa impossível. Pois foi 

feito lá em Pernambuco. O Ministério da Saúde se deslocou pra fazer. Então, ... não tinha... 

nenhum político foi aí... não. Eu preciso que o meu pessoal saiba alguma coisa de estatística 

senão eu não mando nada pra aqui. Porque se eles não sabem, como é que vão mandar o 

curso que eu havia pedido aí? E que é que se faz? Um curso. Pronto. (ri) Era assim que a 

gente ia trabalhando e conseguindo as coisas. De maneira que, não havia grandes 

divergências. Mas, a divergência é inicial, é que criaram o Serviço Especial de Saúde Pública, 

fora do Departamento Nacional de Saúde. Ligado diretamente ao Ministro da Educação. Essa 

foi a primeira coisa que levou ao pessoal a divergir. Desde o Departamento até os 

profissionais que trabalhavam lá. 

 

AA - No momento dos anos 60. Quer dizer, em 60, especificamente, quando passou a ser um 

Serviço da estrutura. Por que optou-se por Fundação e não, por exemplo, pra entrar dentro 

da estrutura como um órgão, dentro de um Departamento? 

 

AV - Havia três hipótese: ... 

 

AA - Quais eram as possibilidades que tinham? 

 

AV - ... Todas eram de destruição, né?  

 

AA - Pensando dentro da estrutura. (??) 

 

AV - Quando você apanha, como eles depois quiseram fazer, apanha na área de Saúde, onde 

já se faziam várias coisas específicas. E já se concebia saúde como um todo e não por partes. 

E colocava aquele pedaço dentro de uma parte do Ministério. 

 

AA - Seria um desdobramento que era o fim, né? 

 

AV - Então, isso foi uma das hipóteses que foram formuladas, não por eles, mas pelo próprio 

pessoal do SESP, nesses estudos que foram feitos. Ou incluir no Ministério, sob a, a... 

agressão de todos os diretores. Quer dizer, o Diretor de Administração, o Consultor Jurídico, 

o Fulaninho, o não sei quê. Todos...  no SESP tinham que ouvir a todos e então o SESP não 

podia andar na velocidade que ele concebia e precisava nos seus trabalhos. Então, eu dou a 

esse terceiro. O terceiro foi esse, uma Fundação, com jurisdição em todo território nacional, 

porque se ficasse na parte não teria jurisdição em nada, nem na... Fernando de Noronha. 

Hum? E vinculada ao Ministro, que ele era do Ministério da Saúde. Vinculada. Foi uma das 

primeiras fundações criadas aí. E se vê, quando se fez os estatutos, quais seriam os seus 

objetivos. Como essa fundação ia se conduzir. Foi aí que veio o Conselho Deliberativo. Foi 

aí que veio a Junta de Controle. Ou isso e aquilo. Alguma coisa pra não ficar ligada aos 

órgãos ministeriais porque senão ia dividir em parte, um todo. E, além disso, eram os salários, 

né? Inicialmente e durante um certo tempo, a Fundação retribuía melhor do que o Ministério 

da Saúde. Mas, o Ministério da Saúde também não retribuía o que recebia com o número de 

horas que o SESP exigia dos seus, inclusive dedicação exclusiva. Depois o Ministério andou 
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cuidando disso, mas muito depois. Quer dizer, dedicação integral e a seguir dedicação 

exclusiva. Então o cidadão, esse que trabalhou na Ilha de Marajó, quando dava meia noite, 

ele dizia: “Tem um parto. Tem uma mulher em casa.” Ele acordava e ia e fazia o parto lá na 

casa dela porque não tinha hospital, tinha uma unidade de saúde. É isso aí. E depois coisas 

pessoais. Eu só tenho um, eu não queria... ... um Ministro perseguiu a Fundação até onde 

pode. Ele desmembrou tudo. Ele carregou o Instituto Evandro Chagas pra Fiocruz. Ele tirou 

a engenharia. (ri) E... ele fez coisas... engraçado que eu sabia mais ou menos porquê. Eu 

sabia, mas eu não estava ainda... Eu tive na Divisão de Saúde do SESP e depois fui pros 

Estados Unidos e quando voltei. Voltei inclusive... bom. Devia ter ficado (ri) naquela ocasião. 

 

WH - E o sr. disse que sabia, o sr. ... não sabia porquê que ele fez isso? 

 

AV - Eu? Eu sabia. 

 

WH - Por quê que ele fez isso? 

 

AV - Vaidoso. Paranoico. Foi por isso que eu não quero falar, né, do cidadão. Pretendia 

fazer...  

 

 

Fita 4 - Lado B 

 

 

AV - Diga. 

 

AA - É, a gente tava falando dessa questão, como é que o SESP era olhado pelos outros. Quer 

dizer, de que forma ele era criticado. E aí, nos anos 50, tinham as pessoas de um novo grupo, 

quer dizer, o Grupo Nacional de desenvolvimentismo, que criticava o SESP, porque dizia 

que a ação dele era particularizada, é, que tinha... atendia muito à população e etc. Quer dizer, 

cara. Que ele gastava recursos. Como é que era que essa coisa era vivida e o que que o sr. 

tem desses grupos, dessas correntes, pra falar pra gente? ... Nos anos 50, entre 50 e 60. 

 

AV - Não, isso em todas as épocas dele, se ..., até um certo ponto, tudo girava entorno disso. 

O SESP...é, faz as coisas bem feitas, mas elas são limitadas. A ação do SESP é restrita. Eles 

erravam nisso porque a ação do SESP era universal. Não era universal no sentido geográfico, 

era universal porque fazia tudo o que o Ministério não fazia e vinha pedir pra fundação fazer. 

É por isso que eu queria deixar esse aspecto pra última fase onde eu junto tudo isso. Hum? 

Quando o sujeito... cria um Centro Nacional de Processamento de Dados pro Ministério, vai 

atuar lá dentro. Por que o Ministério não fez? Por quê precisa do SESP se ele é uma coisa 

cara e produz pouco? Isso (?) muitos. Então, cara, com base em que essa crítica era feita? Em 

nada. Até que nós fizemos, fizemos, a avaliação do custo de cada ação desenvolvida por cada 

unidade de saúde e pela odontologia sanitária e etc. “Isso custa tanto. E o seu quanto custa?”. 

“Ha! Não sei.” “Então, não custa nada.” Não pode tá criticando que é cara. Então, faziam aí, 

anarquizavam com a Fundação. Faziam pilhéria porque ela atuava numa área mínima. O que 

se chamava área mínima, era o Distrito Sede de cada município. Se o município era grande, 

essa área mínima era grande. Se o município era pequeno, essa área mínima era pequena. 
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Isso era uma fase de trabalho para, por fora, o dinheiro do povo, que o Ministério colhia todos 

os dias e que acabaram com os grandes serviços que lá existiam e continua pondo fora. 

Entendeu? Então, o recurso era pra atender a população da área mínima. Diz área mínima. 

Eu digo: “Vamos acabar com esse nome. Não tem mais área mínima.” (risos) Depois eu vou 

falar sobre área mínima. Então, se não estende as ações de saúde à população, só trabalha 

essa população aqui... Mas é verdade, e todo mundo sabe, que quem mora no outro distrito 

do município, e está doente mesmo, ele corre pra área mínima pra ser atendido. Eles não são, 

eles todos sabem disso, ou sabiam, mas, área mínima, tá escrito no papel, né? Evidente, 

evidente, que a população dessa área mínima controlada, totalmente, em todas as suas 

atividades pelo órgão regional ou pelo órgão local de saúde dirigido pelo SESP. E os que 

vinham, eles eram anotados como rese... 

 

WH - Eles eram atendidos? 

 

AV - Mas claro! Porque não se podia em certos casos, deixar de atendê-los. E quando era 

uma situação grave, se fazia a mesma coisa que se fazia com o pessoal da área mínima. Então, 

quando nós criamos o... o... o... Serviço de Profilaxia do Câncer (Cérebro?) Uterino, 

entendeu? O que que nós fazíamos? Muito pouca coisa na unidade. Mas quando se chegava, 

coletava, mandava pra dentro do estado que fazia os exames indispensáveis, entendeu? E 

quando era preciso, eles mandavam pros hospitais especializados do estado. Nós estávamos 

fazendo a profilaxia ou algum trabalho ligado a alguma coisa que ninguém fazia lá, ninguém, 

ninguém. Então, ficavam criticando todas as coisas e era pouca coisa. Quando se criou o 

Serviço de Profilaxia, que eu mencionava, de prevenção da hipertensão arterial... “Ora, mas 

pra quê isso?” Eu digo: “Só pra saber se o sujeito tá com hipertensão, não sei quê...” Aí nós 

colocamos as enfermeiras pra fazer... o diagnóstico e ao mesmo tempo que ia-se 

diagnosticando, ia-se encontrando elementos de informação, pra nos dizer como é que a 

hipertensão arterial se conduzia na região. Porque o Ministério nunca fez, ou porque não teve 

condições ou porque não quis. O Ministério mesmo. Porque o Ministério... tão aí as 

publicações todas do SESP, que diz lá: “Ministério da Saúde, Fundação SESP”, então o 

Ministério fazia através de um órgão que faz ou fazia saúde como um todo. É... é por isso.  

 

WH - Agora, é interessante essa idéia do levantamento de custos que o sr. falou, Dr. Aldo, 

esse levantamento de custos ou seja, de quanto custava uma unidade que o SESP fez, ele era 

pra fins de avaliação? 

 

AV - Tudo para fins de avaliação das ações. Porque eu chegava assim e dizia: “Olha, 

reduzimos, reduzimos, em 80%, a mortalidade por tuberculose na região tal. Usando a 

estrutura que existe na região.” “Mas a que custo? A que custo?” Então, a esse custo. O que 

é que se gasta pra diagnosticar um caso de tuberculose na unidade “x”, mais complexa? O 

que é que se gasta na unidade “y”, a mais simples? Quanto se gasta com pessoal? Quantos 

doentes foram descobertos em tal área e o que se fez com eles? Nós, lá, sabe o que que 

fazíamos? Medicação “x”, só temos essa. Então, é um pacote pra cada doente durante um 

ano. Pode chegar 200 doentes, só tem um pacote pra cada doente. O resto nós vamos pegar 

depois. Por quê? Porque se interrompia toda hora como o Ministério faz, o estado, todo 

mundo. Toda hora se interrompia o tratamento e se criava resistência bacteriana e acabou-se 

com tudo. O... o SESP é do pacote. Quer dizer, esse primo rico, não faz nada. A gente aqui 
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emulambado, fazendo tudo, se acabando de um esforço tremendo, fazendo o quê? O quê? 

Apagando pequenos incêndios nas endemias rurais e mais nada. Aqui e ali. vinha um (Barca 

Pelon?) (??), um homem respeitado, que ajudava construindo centros de saúde nas capitais 

que o Ministério entregava ao estado. Vinham outros, como o Dr. Barros Barreto, que 

construía uns 4 sanatórios, uns quatro sanatórios aí. Por quê? Porque um sanatório em Belém, 

passou 20 anos pra se construído? Por quê um sanatório em (?), em Fortaleza? Por quê? É 

preciso que a gente saiba os porquês. Então, ninguém está analisando os porquês. Aquilo é 

um assunto político. Tuberculose existe, existe muito, precisa de um sanatório que não tem 

nenhum. Tá morrendo tudo na rua! Tudo na porta Palácio do Governo! Então, faz um 

sanatório. Mas, não é assim. E aí? (ri) Então... (pigarro). 

 

WH-A questão dos custos que eu tinha lhe perguntado. 

 

AV - Ah! Nós precisamos agora, há um interesse enorme em saber das plantas brasileiras! 

Selecioná-las e ver como se comportam dentro do... de um sistema de Tratamento de 

Terapêutica Especial das verbas brasileiras. Quem é que vai fazer? Chama o SESP pra fazer. 

Por que não faz o negócio? É por isso que ele diz a visibilidade do SESP, incomodou todo 

mundo. Visibilidade, é um termo que eu aprendi, eu só aprendi agora, com vocês porque eu 

fui ler o negócio. (risos) Viu? Porque... faz tudo. Ah! Mas, o Evandro Chagas... O Ministério 

tá precisando que crie um Centro Nacional de Primatas. Quem é que cria? O SESP, o Centro 

Nacional. Mas, minha Nossa Senhora! Por que então essa crítica? Porque fazendo uma 

palestra em Alagoas, por exemplo, depois daquela apresentação dos convidados, etc, um 

sujeito disse: “Eu não sei como é que vocês fazem isso, porque nós não fazemos?” Eu digo: 

“Vocês não fazem porque vocês não são organizados e não trabalham pra fazer”. Resposta 

imediata porque no meio de tanta gente, tinha quem quisesse fazer. 

 

AA - Participação em palestras, o sr. tá falando agora, né, quer dizer, em palestras, em 

congressos, tipo assim: umas... os Congressos Brasileiros de Higiene, as Conferências 

Nacionais... O SESP ia enquanto unidade, participava? 

 

AV - Claro, o último Congresso Brasileiro de Higiene eu fui e eu mesmo apresentei.  

 

AA - Foi o de... Recife? 

 

AV - São Paulo. São Paulo. 

 

AA - São Paulo. Mas isso na década de 60, teve aquele de Recife... 

 

AV - Era, era da Sociedade Brasileira de Higiene. O último Congresso... 

 

AA - E dentro da Sociedade Brasileira de Higiene? 

 

AV - ...me desliguei da sociedade, pessoalmente... 

 

AA - Como é que o SESP era visto dentro da Sociedade Brasileira de Higiene? 
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AV - Ora! Mas só podia ser muito mal. Pelos que tinham a mentalidade do Nilson, devia ser 

muito mal. 

 

WH - Como assim? 

 

AA - Do, do Nilson Guimarães, que era da Sociedade de Higiene. 

 

AV - E ainda é o presidente. Cadê a Sociedade? 

 

AA - Não. Mas, eu tô falando nos anos 50, 60, que ela existia, ela tinha... organizava os 

congressos... 

 

AV - Olhe, naquele tempo era um troço notável. E eu, inclusive, quando havia seleção, se 

movimentava todo mundo. Agora mesmo nós falamos em Reinaldo. Eu vi Reinaldo vir aqui 

pra votar em (Penedo?), que era presidente, superintendente do SESP e era candidato a 

presidente da Assembléia de Higiene, que desfrutava de um prestígio enorme. Então, acabou-

se. Têm umas pessoas que querem ser donas de um negócio e ficam sendo donas umas das 

outras e vão se afastando porque... 

 

WH - Ah, o sr. tá falando da Sociedade de hoje, né? 

 

AV - De, de, de... Eu falei dela grande, que eu lhe falei dela... 

 

AA - Pois é, mas dela grande eu queria perceber o SESP nela grande. Quer dizer, isso... 

 

AV - O SESP sempre compareceu aos congressos. Eu diria a todos os congressos. Congresso 

disso ou... o que interessasse à área de saúde ou de engenharia. Muito mais dentro do Brasil, 

do que fora dele porque nós não tínhamos condições, depois de 60, não tínhamos condições 

de mandar pessoal pra... Assim mesmo, muitas pessoas foram a Congressos Internacionais, 

etc. A participação... e não era apenas... ora, veja bem, vocês ouviram falar em Nélson... 

Queirós Moraes. (ri) Nélson foi professor de muita gente aqui dos cursos do Ministério. 

Entendeu? E ele gostava de ensinar e... ele nasceu pra isso, eu creio. Então, as idéias em 

curso, elas eram apresentadas, elas eram apresentadas. Agora, o SESP se fechava, ele não 

queria, era estar... dentro da mesma estrutura do Ministério pra não se desgastar. Ele diz: “E 

por que não se desgastar?” Porque tinha uns 10, 15 ou 20 donos que iam ao Ministério e 

tinham outros que não iam. Eu conheço, conheci um cidadão. Um sujeito notável. Foi senador 

da República, mas não foi por isso. Um sujeito notável. Um homem extraordinário. Educado, 

inteligente. Ele chegava e ia ao Congresso dar paz. Ia 10, 12, passar dois meses afora, não 

dava um dia de serviço ao Ministério. Sabe? E... no entanto, ele não criticou o SESP. (ri) Ele 

fazia suas coisas, ele tinha seu ideal. O seu ideal, o ideal dele era aquele. Mas, ele aproveitava 

a possibilidade que a estrutura de saúde do país, lhe dava aqui. Isso não me parece muito 

ajustado. 

 

WH - O Ministério da Saúde também aproveitava essa estrutura do SESP, né? 

 

AV - Ora, uma estrutura... (ri) Ele aproveitou sempre. 
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WH - Mas havia um grupo que questionava muito o SESP. 

 

AV - Mas o que questionava era esse e justamente por isso e a principal questão é que o SESP 

pagava mais ao seu pessoal do que a ele. 

 

WH - O sr. acha que esse é o ponto central...? 

 

AV - Esse, esse foi inclusive um...uma casa de quase explosão, quando na administração do 

Dr. (Gastão César de Andrade?) o SESP tinha sofrido uma série de problemas e não podia 

pagar melhor seus servidores. E o Gastão conseguiu melhorar aquela situação, conseguiu 

recursos e fez. E quando fez, todo o pessoal do Ministério, quer dizer, todo o que podia 

criticar, que segurar, quer dizer, pôr pra baixo. Eles não procuravam ir pra cima. Eles 

procuravam puxar o SESP pra baixo porque... Não sei se eles não tinham condições de 

pleitear melhorias. 

 

WH - É, porque há várias críticas, por exemplo, a gente tava vendo uma que disse que, a 

gente não sabe até onde há um fundo de verdade nessas críticas, por exemplo, que o trabalho 

do SESP não alcançava a modificar os índices de mortalidade, de morbidade da região. 

 

AV - É isso que eu vou mostrar como o SESP, nos últimos 10 anos aqueles, que vão de 63 a 

85, o que é que a Fundação fez, em relação à saúde do povo brasileiro. Eu tenho os dados lá. 

Há variação permanente. Completando inclusive, esse período que a gente vai completando 

pra 72, o SESP... em 1965, ele estabeleceu a lotação das unidades de saúde de sua estrutura 

conforme a população que ia ser servida. então, se a população tinha 500 habitantes, ela tinha 

“x” de pessoal. Se ela tinha 5 mil habitantes, 10 mil, 20 mil, o que fosse... Então, o que se 

criou o que se chamava: unidade L1, L2, L3, até 10. Eram 10, esses tipos de unidades. Aquele 

pessoal era suficiente, pra atender as ações que seriam realizadas junto àquela população. 

 

WH - Essa foi uma modificação em relação uma forma anterior de se...? 

 

AV - Isso foi o estabelecimento de uma ordem que não existia. Porque nós trabalhávamos a 

população com pessoal que às vezes, digamos, uma hipótese, às vezes tinha..., vou dar só 

como hipótese, tinham três enfermeiras aqui numa unidade mista atendendo à uma população 

“x” e ali tinha uma só pra mesma população. 

 

AA - Foi uma padronização...? 

 

AV - Aquilo é uma padronização, aquele estabelecimento estrutural de recursos humanos em 

função das ações a desenvolver. 

 

WH - Em função da população, né? Da região. 

 

AV - Mas, claro! Então isso foi uma coisa feita em 1965. Discutia-se, falava-se e tal e isso já 

havia em conseqüência de críticas que vão fazendo (tosse) , como se faz a crítica... 
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AA - E foi em conseqüência do fim dos Serviços Cooperativos, também, de Saúde? 

 

AV - Não. Ali já era administração direta, como Serviço Cooperativo de Saúde não era fácil 

se impedir que o estado fosse... 

 

AA - É. Mas, mudou a política do SESP, né?  

 

AV - É. Mudou. 

 

AA - Porque não precisava mais dos Serviços Cooperativos porque não tinha cooperação. 

 

AV - Não tinha! E depois o seguinte... 

 

AA - Então aí optou-se pelas unidades próprias, né? 

 

AV - ... se agüentava muito aquilo porque, pra sentir, que aos poucos os estados fossem 

aprendendo a desenvolver as suas ações. Entendeu? Então, não se podia impedir que o sujeito 

chegasse e botasse pela janela um Fulaninho lá dentro que era o estado (?). (?) era do estado. 

(ri) Quer dizer, o pessoal ficava resmungando, resmungando, viu? E nós... o estado era o 

estado. O que é que se ia fazer. Bom. Quer dizer, eu ia caminhando, a 2ª foi justamente esse, 

esse, esse... a... a, o desenvolvimento da regionalização. Quer dizer, as unidades são 

construídas dentro de um sistema regional ... hierarquizado, de complexidade crescente. Isso 

significa o seguinte, eu tenho uma unidade maior que ajuda uma menor, menor que ajuda a 

outra ainda menor e assim por diante. Isso significa sair, sair da área mínima. Isso significa 

que eu tenho a minha estrutura na área mínima e tenho os distritos, cada um coberto por uma 

unidade elementar ou não. É isso ou aquilo, entendeu? E isso então acaba e acabou com a 

crítica do sujeito que dizia, a gente trabalhava numa área desse tamanhinho, aí ele passava e 

dizia: “Mas, ele trabalha... ele só tem 100 unidades, só trabalham 2 milhões de pessoas.” Em 

realidade, quando acabaram com o SESP, ele tinha 10 milhões de habitantes.  

 

AA - Assistidos. 

 

AV - Assistidos. Em água e, e no resto. Quase mil médicos. 250 engenheiros. 300 

enfermeiras. Ana Nery. E, aproximadamente, não sei bem, eram uns 6 mil ou 7 mil ou mais 

pessoas ainda. No final, no final, eram quase 9 mil servidores pra 10 milhões de habitantes. 

Aí vamos ver, como é que é o negócio. Agora, veja bem aquilo não se limitava a essa coisa 

que eu tô falando, que se estendeu da área mínima para os distritos. Entendeu? Isso é um 

município. Mas, nós tínhamos regiões, o Vale do Jaguaribe, por exemplo, regiões inteiras 

que o procedimento era o mesmo. O órgão regional controlava aquelas ações procedidas no 

Rio. Então, desapareceu a história. Porque aquilo foi um modismo que... em certa altura, se 

chamou de área mínima. Quer dizer, essa é a área mínima que o SESP trabalha de fato. Então, 

foi motivo dessa crítica toda que foi por aí. Mas, ele não veio o, o que essa área mínima, 

entendeu, proporcionou quando se estendeu as ações para os distritos. Quem construiu? Eu 

quero saber que estado, até hoje, construiu uma estrutura municipal assim e concebeu 

entregá-la ao município em certas condições, conforme entregou o sistema de água, 

construindo autarquias municipais depois de construir o serviço. Pra quê? Pra proteger o 
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investimento. Pra evitar que todo mundo seja CEDAE. Não sei quantos servidores sem saber 

o que eles estão fazendo ou como estão fazendo. Compreendeu como é? É, é isso aí. 

 

WH - Agora, essas críticas, Dr. Aldo, elas se, se repetiam...? 

 

AV - Agora, ninguém, ninguém ia dizer, ia responder essas críticas, ia responder com fatos. 

Não ia discutir. 

 

WH - Essas críticas, eu queria que o sr. me explicasse uma coisa, elas se refletiam, por 

exemplo, na SBH, esse tipo de crítica que era feita, que eram feitas? Porque SBH, eu não sei 

se eu estou, se tô certa, ela reunia um grupo de sanitaristas enorme, na época, né? Década de 

50... 

 

AV - Você tá falando da Secretaria de Higiene, né? 

 

WH - Isso. Na década de 50, 60. Pela época... 

 

AV - Ainda hoje, tem um pessoal nos estados que ainda fala. 

 

WH - Isso. 

 

AV - Ainda outro dia o (Oscar Dini?) me telefonou (ri), lá do Paraná, (porque quem paga é 

a Sociedade Brasileira de Higiene?). Faz muito bem. “E você?”, “Eu já saí de lá faz mais de 

15 anos.” Faz... cada um faz, conforme acha e deve e eu acho que tem de ser assim. Ela teve 

um período de muito prestígio e que funcionou bem. Eu já fiz palestras na Sociedade 

Brasileira de Higiene aqui no Rio de Janeiro, ali no Centro. Rua Álvaro Alvim era a sede no 

Centro. Entendeu? E como muitas pessoas... tudo bem. Sociedade Brasileira de Higiene, era... 

nós, os sanitaristas do Brasil, precisávamos de uma Sociedade que nos acolhesse e protegesse 

e dependesse dessa força. Que unida seria uma força de fato.  

 

WH - Agora, essas... o que eu queria que o sr. me falasse, se essas críticas, se essas 

divergências se refletiam nas, na... nos Congressos de Higiene, nas reuniões da Sociedade 

Brasileira de Higiene? 

 

AV - Não. Às vezes, às vezes aparecia um ou outro que fazia uma crítica ou velada ou mais 

aberta de público, entendeu, a certas atividades. Como por exemplo, esse negócio de área 

mínima. E isso não era só aí. Não é só aí não. Na Sociedade dessa, como é o nome, Sociedade 

Brasileira para o Progresso. Não tem um negócio desses aí? 

 

WH - A SBPC. 

 

AV - Pois é. Esse, outro dia lá na Bahia, ela chegou e disse, ela não, alguém disse uma porção 

de calamidades. Às vezes, vale à pena você rir e dizer o que quer e às vezes é melhor você 

deixar que aquilo passe porque é um negócio tão destorcido que não merece nem 

consideração. Mas não é só a Sociedade Brasileira de Higiene não. ... E se isso acontecia na 

Sociedade Brasileira para o Progresso, era porque o SESP existia. 
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WH - Sociedade de Higiene? 

 

AV - E... existia... Sociedade Brasileira para o Progresso, tô contando esse fato. Se não 

existisse ninguém ia falar em SESP lá. Por quê? Por quê nas comissões de Saúde do 

Congresso, todo dia tá se falando em SESP? ... Comissão de Saúde do Congresso. Então, 

chegava um sujeito... porque ele tava defendendo um princípio e achava que se o SESP se 

opusesse ele não ia conseguir apoio pra sua idéia, né? E isso em toda parte. Você não pode 

evitar, não pode evitar. A crítica é... (ri) Eu acho que inclusive, aqui na democracia nacional 

brasileira, a gente tem que criticar mesmo. Naquele tempo não podia muito não, mas ... (ri) 

 

WH - É, porque esse grupo, Dr. Aldo, é um grupo que na década de 60, era muito atuante. 

Ele, inclusive, ele é atuante dentro da Sociedade Brasileira de higiene e naquela conferência... 

 

AV - Que grupo? 

 

WH - Esse grupo que questionava o SESP com mais... esse grupo... 

 

AV - Não... Isso era pouca gente. Depois mudou os donos. Mário foi ficando mais velho, foi 

se afastando. Então, o pessoal que o cercava e que raramente falava, raramente falava, porque 

eu não sei, porque eles viviam na sombra de alguns poucos líderes. 

 

WH - É, mas esse grupo, de qualquer forma, ele na década de 60, por exemplo, eu tô pensando 

agora na Conferência Nacional de Saúde dessa época, né? Quando sai a idéia da 

municipalização, né? 

 

AV - Mas, isso já foi outro dia. 

 

WH - 62. 

 

AA - 63 aquela 3ª Conferência. 

 

WH - 63. 

 

AV - Pois é. Isso foi outro dia. (ri) 

 

WH - (??) 

 

AV - Vocês acham que aquela conferência foi Conferência de Saúde ou foi uma Conferência 

puramente política? 

 

AA - Sim. A gente tá perguntando... 

 

AV - Algum trabalho de saúde pública foi apresentado lá? ... Não. O que que aconteceu ali? 

Aconteceu é que algumas entidades se reuniram e passaram a dominar. Entendeu? A 

Conferência que seria relativa a questões de saúde, a problemas de saúde, para desenvolver 
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em problemas sociais. Inclusive, a CNBB e outros bichos dessa natureza. A CUT, a...a... 

esses nomes todos que têm aí. Todos se reuniram e fizeram a sua programação e as suas 

conclusões. E o que que tem lá como conclusão? ... Tem alguma coisa concluída sobre saúde?  

 

AA - Olhe só, a gente tá falando da 3ª de 63, não tô falando da 8ª Conferência de Saúde não. 

 

AV - Pensei que tava falando da 8ª. 

 

AA - Pois é, eu tô falando da década de 60, da 3ª Conferência de Saúde. De 62, que foi logo 

depois daquele Congresso Brasileiro de Higiene em Recife, em que se discutia a questão da 

municipalização da saúde. Quer dizer, dessa conferência o sr. participou? 

 

AV - (??) Não. Eu participei da Conferência e da ... 

 

AA - Desse Congresso Brasileiro... 

 

AV - ... do Congresso Brasileiro de higiene... 

 

AA - Desse lá em Re... 

 

AV - ...em São Paulo. Esse do Recife não. Em São Paulo, produzido pela Sociedade 

Brasileira de Higiene. Entendeu. E tinha muito sespiano lá, entendeu? E tinham muitas 

pessoas interessantes, algumas já morreram. E... ... Um deles, por exemplo, trabalhou no 

próprio SESP. Um deles observou de perto o que o SESP fazia, por exemplo, na Paraíba, na 

unidade de Lagoa Grande. E ele escrevia muito bem... 

 

AA - O sr. sabe, se lembra do nome dele? 

  

AV - Eu lembro. Ele escrevia muito bem sobre o SESP, mas dizia, mas dizia: “Mas é uma 

ação limitada e é um serviço muito caro”. Nós não tínhamos resposta pra um serviço caro 

porque nós não tínhamos medido os serviços. Quanto custava. Embora ninguém medisse 

serviço nenhum, cada um podia chegar e dizer: “O serviço é muito caro.” Agora, quando eles 

diziam que o serviço era muito caro é porque tavam pagando o pessoal muito melhor do que 

o outro. Então, encarecia o serviço porque pagava o pessoal, muito melhor. Quando na 

realidade, se o cidadão trabalha a... a tempo integral e dedicação exclusiva, se você paga mais 

1/3 do que o outro ganha, você tá roubando o sujeito que tá trabalhando demais e ganhando 

menos. Hum? Ninguém pensava nisso. 

 

AA - E uma coisa que a gente podia, já que a gente tá falando nos anos 60, ... 

 

AV - Eu tô procurando me lembrar, eu tenho uns livros dele aí. 

 

AA - Dele, né? Do nome dele. Mas depois se o sr. se lembrar a gente coloca uma nota. 

 

AV - Eu...eu... eu lembro. Eu tenho uns livros dele. E outra coisa, ... 
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WH - Que até os sanitaristas paulistas a gente tem aqui o nome... 

 

AV - ...pra você ver, pra você ver, eu, entendeu, en... (INTERRUPÇÃO DA FITA) 
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Data: 05/10/1995 

 

 

Fita 5 - Lado A 

 

 

WH - Eu vou apresentar hoje, é a 3ª entrevista, né, com o Dr. Aldo Villas Boas. É 5 de 

outubro de 1995, né? Hoje, estão presentes: Ana Beatriz de Almeida e eu, Wanda Hamilton, 

para entrevistá-lo. Dr. Aldo, a gente queria saber, já continuando o nosso...nosso roteiro, né, 

como foi a sua entrada no SESP? Como é que o sr. entrou? Quais foram os contatos que o sr. 

fez e como é que o sr. veio pra trabalhar no SESP, em 64, 65? 

 

AV - 65. Eu já trabalhava no SESP como consultor em tuberculose, há uns dois anos atrás, 

quando o Henrique Maia Penido... o SESP já era Fundação. E, Penido me convidou pra ser 

consultor porque o SESP estava, é, cuidando com... dar atenção especial dos problemas de 

controle de tuberculose. (tosse) Mas já nos entendíamos. Eu trabalhava no Serviço Nacional 

de Tuberculose e desde de Pernambuco, (??) com o SESP, porque quando o SESP se instalou 

na região do São Francisco e eu era o Diretor Geral de Saúde de Pernambuco. E foi com o 

meu aval, (ri) que o governo aceitou firmar um convênio e integrar essas unidades nas 

margens do São Francisco, aos cuidados do SESP. 

 

WH - O sr, era Diretor Geral de Saúde?  

 

AV - Era. 

 

WH - Era um cargo do Ministério? 

 

AV - Não senhora. 

 

AA - Não, da... 

 

WH - Da Secretaria. 

 

AV - Eu era funcionário do estado de Pernambuco. E então, por uma dessas coincidências, 

nessa oportunidade, eu era diretor geral de Pernambuco. E eu achei, depois de visitar algumas 

áreas e verificar como o SESP vinha tentando desenvolver a sua atividade, e... e como 

trabalhavam, e... o estado não podia fazer aquilo, lá na área em que se ia desenvolver esses 

trabalhos que futuramente seriam áreas de, de valorização, de aproveitamento agrícola e 

assim por diante. 

 

WH - O SESP tinha uma atuação boa em...nesse estado, em Pernambuco ou tava começando, 

naquele momento? 

 

AV - Ele já trabalhava na região da mata úmida, que era a região da cana de açúcar. Mas, o 

São Francisco ainda era do tempo em que, eu quando visitei a área, havia umas rodas d’água 

de madeira no rio. A... aquilo tinha umas caçambas, o rio ia passando, enchendo a caçamba 
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e quando a volta ia desviando para irrigar. Era assim que era a região do São Francisco. A 

Cachoeira de Paulo Afonso, eu atravessei na ponte (?). 

 

WH - Como? A... 

 

AV - A Cachoeira de Paulo Afonso. 

 

WH - Ah! 

 

AV - Não tinha sido aproveitada ainda. Então, isso... já vai bastante distante. (ri) Mas, foi 

assim que eu conheci o SESP. 

 

WH - E o sr. chegou a fazer algum convênio, na Secretaria com o SESP? 

 

AV - Não. Foi um convênio, convênio feito pelo governo do estado com o SESP. Convênio 

feito pelo governo do estado e... funcionou, bastante bem, e ele... 

 

WH - Como é que era esse convênio, o sr. se lembra, podia contar pra nós? 

 

AV - O convênio era uma coisa muito simples. O SESP, o...o... estado de Pernambuco... 

estava de acordo em que a Fundação SESP trabalhasse em determinada área, alguns 

municípios dessa área, para atender às questões ligadas à saúde pública. E então, o governo 

do estado se comprometia a facilitar, o que fosse possível, para que o SESP desenvolvesse 

essas atividades que, inclusive, e... e iam onerar o seu orçamento, né? 

 

WH - Do SESP? 

 

AV - Sim. O estado contribuía com alguma coisa do seu orçamento, mas, sem dúvida, muito 

menos do que o SESP gastaria com material e pessoal e etc. 

 

WH - E como é que era? Era pra instalação de quê? De postos de saúde ou era uma coisa 

mais global de abastecimento de água? 

 

AV - Não, incluía tudo. O SESP sempre trabalhava, é..., considerando a saúde como um todo. 

Quer dizer, assistência médico sanitária, sim. Se a sra. (?) em Pernambuco, a senhora vai ver. 

Tá ali. Mas, já... Vários municípios como Petrolina, justamente, veja bem, Petrolina é em 

frente de Juazeiro. Juazeiro é Bahia. Nós tínhamos uma unidade mista em, em...em Juazeiro 

e tínhamos uma unidade sanitária em Petrolina, porque Petrolina era um Hospital Regional 

do estado. Então daí surgiu a idéia, logo a seguir desses sistemas integrados de saúde. 

Sistemas integrados de saúde. Nós íamos numa determinada região... Governo federal, como 

chamaram, o SESP, governo estadual e municipal, contribuíam pra execução de um 

programa. Então, cada um utilizava os serviços que o outro produzia, sem nenhum problema, 

isso... 

 

WH - Num outro estado. Quer dizer, a pessoa de Juazeiro podia ir pra Pretolina... 
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AV - Não, não. Dentro do mesmo estado.  

 

WH - Ah! Não era interestadual? 

 

AV - Dentro do mesmo Estado. Agora, eu tô dizendo dessa ligação com Juazeiro, porque 

sendo Juazeiro do outro lado do rio, naquele tempo não havia ponte, depois é que fizeram a 

ponte. O...o... eles tinham, evidentemente, que entrar dentro do mesmo esquema, porque eles 

iam precisar, em alguma oportunidade, digamos, de, de procedimentos que eles não faziam 

na sua unidade, em Juazeiro, embora ela fosse uma unidade mista do SESP, bastante... 

 

WH - Pois é. Por isso eu lhe perguntava se eles iam... 

 

AV - Mas havia um Hospital geral que operava e outras ações. E tudo isso, então... não havia 

fronteira limitando as ações que se desenvolviam.  

 

WH - Agora, deixa eu lhe, deixa eu entender uma coisa, Dr. Aldo, é... esses dois postos, 

unidades mistas, eles atendiam qualquer pessoa seja ela do estado que fosse ou só podia 

atender?... 

 

AV - Veja bem. Ela era destinada a atender uma população “x” definida, mas não podia 

deixar de atender o viageiro ou a pessoa que passava ou quem fosse... 

 

WH - Não. Mas eu... o que eu entendi... 

 

AV - ...porque se há uma emergência, um desastre, um acidente, uma coisa... 

 

WH - Não, que eu entendi é que um, um... posto era mais complexo que outro, né? Então, 

nesse caso de já ultrapassar a fronteira de um estado, o posto do estado podia mandar o seu 

paciente pra uma unidade de outro estado ou isso só podia se manter a nível do estado e do 

município? 

 

AV - Em...em... em condições especiais se o outro estado não tivesse condições de atender. 

Mas sempre aquilo girava dentro do estado. Naquele tempo, depois vieram as regiões. As 

regiões... já, as regiões mudavam bastante porque uma região é constituída aí, pelo menos, 

por uns 165 mil habitantes. Não era um município com 20, 30 mil ou coisa que o valha. Mas, 

isso é a 2ª época, a 2ª fase (ri). 

 

WH - Isso quando começa, depois...? 

 

AV - A partir de 73. Vocês vão ver aqui alguns aspectos que limitaram na época de... que 

nós estamos estudando, na época de 60 a 72, que limitaram as ações, por dificuldades, né? 

Por exemplo, no princípio dos anos 60, o SESP, até então, até 60, nunca teve problema com 

recursos financeiros. Por quê? Porque havia um contrato do governo brasileiro com o 

governo dos Estados Unidos para que esses programas se desenvolvessem. E aqueles 

programas iam se desenvolvendo e se fosse necessitando de recursos, esses recursos seriam 

concedidos porque não, não se ia imaginar o que não podia ser feito. Imagine..., é melhor 
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nem imaginar, o SESP era responsável por dois programas, é... de controle da malária. Dois 

grandes programas. Um no Vale do Amazonas e um outro no Vale do Rio Doce. Aquilo, 

representava recursos próprios. Posteriormente, o Ministério se...se organizou melhor e 

através da sua...seu Serviço Nacional de Malária, se sentiu em condições de assumir esses 

problemas. Então, há cartas aí, correspondência entre diretor da época que era Mário Pinotti 

e... Marcolino Candau, que era o diretor do SESP, onde eles fazem um acordo, ou se propõe 

1º um acordo, pra depois submeter à aprovação do Ministro e... se podia concretizar aquela 

idéia. Então, os dois programas passaram ao Serviço Nacional de Malária. Isso mostra, que 

desde o princípio, nunca houve desentendimento nem falta de cooperação que se às vezes 

atribuía que o SESP não cooperava com o Ministério. Achava-se independente e, e... 

autônomo e... Mas não era... 

 

WH - Mas ele era. Tinha uma relativa independência e uma relativa autonomia, né? 

 

AV - Mas, ele era legalmente autônomo. Da mesma maneira que a SUCAN. Quando se criou 

a SUCAN, o decreto diz lá: autônomo, e era uma... uma... não era sequer uma fundação, era 

um... um órgão da administração direta do Ministério da Saúde, mas com autonomia 

administrativa e financeira, dada por... dentro do próprio Ministério. (ruído) De maneira que, 

concebia-se que essa autonomia permitia uma maior flexibilidade e mobilidade e enfim, que 

o Ministério, dentro dos seus termos não... não tinha. Em síntese era mais ou menos isso. 

 

WH - Agora, havia dentro do Ministério, quem também batalhasse por autonomia dentro dos 

Serviços, né? E raramente não conseguia. 

 

AV - Não, não. É possível. Mas eram muitos Serviços. Cada endemia, por exemplo, tinha 

um Serviço. Você... desde o bócio, a leishmaniose, a esquistossomose, a malária, a febre 

amarela, a peste, a bolba, ... (ri) havia um Serviço. Eles recebiam, eles eram de certa maneira 

autônomos, mas eles eram ligados ao Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde. Quer dizer, havia uma unidade central que coordenava, mas certamente quem 

estabelecia as suas ações técnicas e aplicava e executava o programa era o Serviço. Era o 

Departamento e era o Ministério, mas se o Ministério, o Departamento, não sei bem como o 

orçamento era feito, não tivesse recursos para organizar aquelas ações, evidentemente que os 

serviços não iam funcionar. E eu já disse, anteriormente, que visitei andando, nessas áreas 

por aí e conheci os Serviços do Ministério funcionando. Inclusive, trabalhei dentro de um 

desses, fui diretor do Serviço Nacional de Tuberculose e funcionava. (campainha) Não 

tinha... (interrupção na fita) 

 

AV - Sim. 

 

WH - A gente tava falando da sua entrada no SESP. O sr. tava dizendo que o sr. era da 

Secretaria do estado e que aí lhe convidaram pra dar uma consultoria na, na tuberculose... 

 

AV - Pois é. Bom... Não...  Isso, isso ... quando me convidaram para o SESP eu já estava 

trabalhando a nível federal e o estado me pôs à disposição do Serviço Nacional de 

Tuberculose, a pedido do seu diretor numa certa época. E nessa ocasião entregou a direção 

do Dispensário Escola do, do Serviço Nacional de Tuberculose. Eu vim de Pernambuco ..., 
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não era propriamente pra dirigir o Dispensário, era pra dirigir a Seção de Organização do 

Serviço. Mas, havia umas dificuldades que, nos estatutos do Serviço, esses estatutos rezavam 

que o pessoal do Serviço é que devia ser escolhido pra ser chefe de uma seção, mas não do 

Dispensário Escola. Então, eu fui pro Dispensário Escola. 

 

AA - E essa foi a forma como o sr. veio da Secretaria do Estado pra o nível federal? 

 

AV - Como eu vim... para...  do estado para o governo federal. 

 

AA - Isso foi mais ou menos, 54. 

 

AV - 54. Então, adiaram bastante depois, quer dizer, algum tempo depois é que eu fui 

convidado quando o... no próprio Serviço Nacional de Tuberculose do estado de 

Pernambuco, quando começou e, e o SESP entenderam de desenvolver ações de controle da 

tuberculose. Foi quando surgiram os... nas unidades especiais, os dispensários de tuberculose. 

Dentro das unidades e não os dispensários de tuberculose que existiam isoladamente em todo 

país. 

 

AA - Quer dizer, dentro das unidades do SESP, teriam os dispensários de tuberculose? 

 

AV - Quer dizer, aquela era a 1ª vez, 1ª que se cuidava de ter dentro de um centro de saúde 

num dispensário de tuberculose. E se chamava assim por causa do hábito e porque eles eram 

aparelhados com raio x e a unidade tinha laboratório e etc, etc. Então, eu ia a...a... à Fundação, 

prestar alguns esclarecimentos ou...ou examinar programas relativos à tuberculose e etc, etc. 

Mas eu não era, não era, servidor ainda da, da Fundação. Era um consultor. (?)... ... Em 1965. 

Veja bem, é que eu recebi um convite pra ser diretor da Divisão de Saúde da Comunidade da 

Fundação SESP. Então, aí foi quando eu, acho, que eu comecei (ri) a trabalhar no SESP, 

porque eu fui posto à disposição da, do SESP e depois fizemos um contrato e... começou o 

meu trabalho... que durou menos de dois anos porque eu fui para a Organização 

Panamericana da Saúde. 

 

WH - Aí, nesse caso, o sr, já não teve mais problema de ser do SESP ou não ser do SESP pra 

ocupar aquele cargo que estavam lhe oferecendo? 

 

AV - Não, porque ali era uma decisão do Superintendente. 

 

AA - O problema é que no Serviço era uma decisão do Departamento? 

 

AV - E... no Serviço Nacional de Tuberculose era do estatuto deles naquela época. E cá, as 

decisões dessa natureza, eram do Superintendente. 

 

WH - Cabiam ao Super..., no caso do SESP, ... 

 

AV - O Superintendente foi tratar com o Serviço Nacional de Tuberculose, que eles me 

cedessem para exercer essa função. 
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WH - Nessa época era o Jacques Mansour? 

 

AV - Era. E nessa oportunidade ele também concedeu algumas facilidades ao, ao Dr. Hélio 

Fraga que era diretor do Serviço Nacional de Tuberculose na ocasião, para compensar... 

 

AA - A perda. (risos) 

 

AV - Não sei se foi perda, mas em compensar... (ri) 

 

WH - Que tipo de facilidades ele ofereceu? 

 

AV - Facilidades e... pessoal que foi trabalhar lá ou enfim... O..., uma dessas facilidades, foi 

por exemplo, a vinda do Dr. Laurênio Lins de Lima. 

 

WH - Laurindo...? 

 

AA - Laurênio. 

 

AV - Laurênio Lins de Lima... 

 

WH - Laurênio Lins de Lima. 

 

AV - ...para o Serviço Nacional de Tuberculose. E, e... aliás, chegou a ser diretor do Serviço, 

posteriormente. Bem, então... nestes... 

 

AA - Nesses dois anos. 

 

AV - ... nesses dois anos, os dois anos anteriores, os dois primeiros anos, foram terríveis. 

Porque o SESP passou a depender de recursos do Ministério da Saúde. E ha...havia uma 

dificuldade tremenda, dificuldade financeira tremenda, não é? E justamente aí os Serviços 

Cooperativos já começavam, eles que tinham alcançado uma extensão enorme que por isso 

o SESP se transformou numa unidade nacional em virtude deles. Os convênios não eram 

cumpridos e os estados começaram a deixar de fornecer o material, os recursos necessários 

ao desenvolvimento das atividades. Às vezes... e o SESP teria que tirar de seus próprios 

recursos pra suprir aquilo que o município e o estado não davam. Que era uma coisa tripartite, 

cada um contribuía com uma fração. E o Ministério não dando, (tosse) a crise era enorme. A 

despeito disso, n... não se parou... quer dizer, o trabalho começou a se tornar muito difícil. 

Mas as ações continuaram a se desenvolver. Inclusive, convênios, eu fiz até uma pesquisa aí, 

que naquela época a (USAI?), a Unicef, contribuíam para determinadas ações e os estados e 

municípios, dentro daquela possibilidade que ia sendo reduzida. Mas, o... vários outros 

convênios foram feitos naquele tempo, inclusive, unidades que eram, digamos, não estavam 

exatamente dentro do setor saúde. Quando, por exemplo, se participou do diagnóstico da 

saúde do Brasil, com o (IPEA?), o IPEA..., se fez acordo com a FUNAI pra treinar servidores 

da FUNAI e dar uma certa assistência médico-sanitária à, às colônias indígenas. E que depois 

isso, no SNT, se transformou no que chamaram “Unidades Sanitárias Aéreas”, que era do 

Dr. Noel Nutels, que conduzia a estrada... 
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WH - Noel Nutels, não é? É. 

 

AV - Mas, então, apesar das dificuldades, as coisas é... iam, (ri) de alguma maneira, 

sucedendo. O, o..., por exemplo, com o Ministério da Educação e Cultura se, se... eu não sei 

se era Cultura naquele tempo, eu acho que era MEC. (ri) E fez um convênio para um... instalar 

em Diamantina, em Minas Gerais, um núcleo de preparação de pessoal para odontologia 

sanitária. Um curso especial, onde inclusive se estudava odontologia social e etc. Então, não 

se parou. 

 

WH - Com o DNES se chegou a fazer algum convênio? 

 

AV - Chegou. (ri) 

 

WH - O... o famoso Planasa? 

 

AV - Isso nós vamos chegar lá. 

 

WH - Ah! Sei. 

 

AV - Mas, o importante, o importante é que em 44, quer dizer, logo a seguir, tava no auge da 

crise, em 64... ... decidiram que os recursos para o SESP iriam figurar no orçamento da 

República, diretamente para o SESP. E destinaram 15 bilhões de cruzeiros por ano, no 

mínimo, para a Fundação SESP desenvolver as suas atividades. 

 

WH - Como é que foi esse...? 

 

AV - Isso, naturalmente, discussão entre o pessoal do SESP e o Ministro da Economia que 

era o Roberto Campos. 

 

WH - Campos. 

 

AV - E naquele tempo, o SESP com a sua autonomia podia se entender com qualquer 

autoridade. Se não fosse isso (ri), ele não poderia discutir com o Ministro da Economia, certos 

assuntos. E assim se estabeleceu, vejam bem, é uma data, que permitiu a sobrevivência do 

SESP e o início de uma série de trabalhos que nós vamos ver hoje e na próxima vez. 

 

AA - Então, quando o sr. tá entrando no, na Divisão de Saúde da Comunidade, é nesse 

momento... 

 

AV - Ante... Quando eu vou entrando na Divisão de Saúde em 65. Em dezembro, em outubro 

de, de... 44... 

 

AA - 64. 
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AV - (ri) ...de 64, estava elaborando o orçamento da República, e no orçamento da República 

figuraram recursos destinados ao SESP diretamente, no valor de 15 bilhões de cruzeiros. 

Sendo que, desses 15 bilhões, eu creio que uns 2 bilhões e meio, é... foram destinados a 

trabalhos que eram realizados no Recôncavo e então, tinha uma programação especial lá no 

estado. E os 12 bilhões e 500, ficaram à disposição da programação que o SESP desenvolvia. 

Ora, não fora de início esses recursos, não se teria feito o que se pretendia fazer. 

 

WH - Agora, tem uma coisa que eu, eu... o sr. tá contando essa questão dos recursos e eu 

fiquei sem entender uma coisa que é o... os americanos, até um certo momento, a década de 

60, né? Contribuíam... 

 

AV - É. Até 60. 

 

WH - ... com uma parte dos recursos também, né? 

 

AV - É. 

 

WH - Mas, esses recursos eram mínimos, né, já? 

 

AV - Não. Eles quando começaram, eles deram 3 milhões de dólares por uma parcela do 

Brasil de 5 milhões de cruzeiros, né? Eu já ... Mas eu acho que naquele tempo era cruzeiro 

ainda. (ri) Era uma parcela menor dentro do que os americanos concediam. Além disso, os 

americanos, naquela época, mandavam pessoal e pagavam esse pessoal. E era assim como 

duas ou três dezenas de técnicos e profissionais que vinham participar da programação. 

 

AA - Agora, ao longo do tempo, das décadas, essa participação dos Estados Unidos foi 

diminuindo (??). 

 

AV - Ah! Isso, isso, isso... foi reduzindo e ficou no final, no último, porque eram feitos 

contratos, iam sendo renovados contratos. No princípio os contratos eram por um ano, dois 

anos, depois fizeram contrato maior por 5 anos e enfim ... Mas, é no último período, o 

recurso... eh, dos Estados Unidos, eles eram destinado ao pagamento da sua estrutura com 

essa finalidade, quer dizer, com o pessoal que coordenava e o pessoal que executava ainda. 

 

WH - Os estrangeiros, os americanos? 

 

AV - E além disso, havia um, um... uma consignação do orçamento do governo dos Estados 

Unidos, que permanecia nos Estados Unidos à disposição do governo brasileiro, ou seja, à 

disposição do SESP, para a aquisição de equipamentos, material e etc. 

 

WH - Ah! Então, a rubrica de equipamentos, ela foi mantida, né?... 

 

AV - Essa outra. É. 

 

WH - ...Durante todo o Convênio. 

 



 
 

87 

 

AV - (ri) Todo convênio. Mas, e nunca faltou recursos à Fundação, durante esse tempo. 

Começou a faltar imediatamente e a se sentir e ...a... seguir, ao término do contrato. 

 

WH - É. Porque isso é uma coisa curiosa, Dr. Aldo, é uma dúvida que a gente tem, que é... 

uma das interpretações sobre o SESP, diz que essa crise foi devida ao fim do contrato com 

os americanos, que teria acabado com essa fonte de recursos. E a gente pensa, ao mesmo 

tempo, os americanos já... os recursos destinados pro SESP eram relativamente menores 

porque o Ministério, os estados e municípios contribuíam com uma parcela alta, né? Então, 

a gente queria entender um pouco melhor, como é que era essa crise. Como é que se deu essa 

crise financeira, né? 

 

AV - Justamente porque faltou a parcela dos americanos e faltou a parcela que o SESP já 

recebia. 

 

AA - Dos municípios e dos estados. 

 

WH - Dos estados e muni... 

 

AV - ...dentro, dentro do coisa. 

 

WH - O Ministério não. O Ministério continuou... 

 

AV - O Ministério não continuou. O Ministério, inclusive, houve uma época que ele destinou 

todos os recursos do SESP para a ((SPEVA)?), Serviço... lá do Vale do Amazonas, 

independente, pra que a (SPEVA) usasse e transferisse pro SESP. Aí tudo isso ia 

complicando. Porque o SESP trabalhava muito na Amazônia, né, tinha uma série de 

atividades. Depois, acho que houve esses dois anos de, de grande dificuldade. E depois tem 

mais. Nós vamos ver mais adiante. 

 

WH - É porque, como é que se coaduna tudo naquele momento? O SESP estava passando 

por problemas? Os estados tinham algum motivo que os estados não quisessem contribuir? 

 

AV - Não. O que ocorre é que eles, provavelmente, tinham dificuldades financeiras. Eles 

achavam que talvez, a Fundação, pudesse arcar com todas as despesas e todas os seus... ou 

quisesse entregar os Serviços de Saúde à Fundação. O que não era o seu objetivo, a 

Fundação... tinha como objetivo fazer com que a estrutura de saúde, em cada área, 

funcionasse normalmente com a cooperação de cada um. De cada unidade, quer dizer, 

federativa. Ou do governo federal ou do governo estadual ou do governo municipal. E foi 

por isso que se dava um... se tornou um sucesso aquele sistema cooperativo e etc. E... e 

terminou, não sendo um sucesso e o SESP sendo obrigado, inclusive, algum... estado de 

Minas, por exemplo, custou muito mais a terminar e o SESP disse: “Bom, não há jeito porque 

nós não temos recursos pra manter as unidades.” Isso já em 74, por aí, (?) em Minas Gerais. 

E foram terminando as outras. Estado formidável, com 53 unidades, dentro de cooperativa, 

como o de Sergipe. Agora, veja bem, dessas unidades, o SESP ficou com as dele. As outras 

voltaram ao estado ou ao município. Veja bem, e se ele não tinha recurso, eu não sei, eu não 
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comprovei, mas se ele não tinha recurso para é... repassar ao convênio, ele também não devia 

ter pra manter as suas unidades. Então, deve ter perdido muito dinheiro. Ineficiente. 

 

AA - Ineficiente. 

 

WH - E o fim dos contratos com os americanos? Como é que se deu isso? Por que eles ... 

enfim, não se renovou...? 

 

AV - Não. Isso, isso... (ri) porque eles achavam que a Fundação já tinha condições de 

funcionar sozinha ou de desaparecer. Uma das duas. Inclusive, porque eles não tinham como 

justificar estar é... (INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

 

Fita 5 - Lado B 

 

 

WH - E os americanos achavam... 

 

AV - Porque tinha acabado a guerra. Não havia mais interesse na, na... nas plantações de 

seringais, nas plantações de borracha, na exploração da borracha. Não havia mais interesse 

em mica, em cristais, em material de guerra. Então, ele estaria dando um dinheiro para o 

desenvolvimento de uma programação que seria... se eles pudessem, que eu não sei, seria 

interessante, mas era uma programação pura e específica brasileira. Então... (ri) eu admito 

isso, eu não vi escrito, eu vi inclusive, o relatório final, feito pelos americanos, eu tenho e 

eles não tratam desse assunto. Eles tratam muito mais na sobrevivência do SESP como eles 

achavam que se poderia esperar que o SESP sobrevivesse, mas nunca acharam que se podia 

incluir parte do SESP dentro de parte do Ministério, porque não ia andar. 

 

WH - Ah! Era isso que eu ia lhe perguntar agora. 

 

AV - Podia sim, viver dentro do Ministério. Dentro do Ministério, entendeu? Como um 

órgão, uma instituição vinculada ao Ministério, mas não uma instituição subordinada, 

inteiramente à, às questões ministeriais porque ele não ia sobreviver. (ri) 

 

WH - E qual era o diagnóstico, dessa, dessa, essa sobrevivência impossível do SESP, era uma 

questão que envolvia política, era pela questão dos recursos, como é que era esse diagnóstico? 

 

AV - Isso...isso, acredito eu, que era pela observação do sistema de então como funcionava. 

Porque o SESP sobreviveu naquele..., 1º eu acho que sobreviveu por esse 1º ... essa 1ª decisão 

de, de... de recursos orçamentários diretamente pra quê? Mas, além disso, o SESP tinha já 

caminhado dentro do país. Era conhecido pelos municípios, ele era conhecido do, dos 

cidadãos que recebia o seu serviço. Ele era conhecido dos políticos municipais, estaduais, 

etc. Ele era conhecido das autoridades. Ele já era o que eles chamavam alguma coisa que 

(exijam?). Hum? Então, essa coisa de (exijam?), quando se dizia em outra época, que 

aconteceu, vão acabar com o SESP. Não pode acabar com o SESP. Mas é só entregar a 

unidade pro estado. Não, o estado não recebe. O estado fica com a unidade até o SESP 
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conseguir se reabilitar. E os prefeitos nos municípios dizem: “Não. De jeito nenhum. Ele fica. 

Nós vamos arranjar o dinheiro, seja aonde for, pra ficar fazendo alguma coisa aqui.” Bom. 

Isso era o... (ri) o resultado de algum trabalho feito em cada área. 

 

AA - Acompanhando os debates parlamentares, a gente localizou, ao longo dos anos 60, 

várias comunicações, vários discursos sobre o fechamento e deputado levantando a 

importância e tal... 

 

AV - Várias... várias... 

 

AA - Quer dizer, tinha também essa, essa articulação... 

 

AV - Se dava a impressão... 

 

AA - ... com nível político mais alto assim da Câmara e do Senado? 

 

AV - Eles eram representantes de áreas. Eles viviam naquelas áreas e o pessoal os procurava. 

Inclusive, o próprio pessoal da unidade SESP, se eles eram servidores, tavam vendo a hora 

de deixar de ser, né? (ri) Procurava... 

 

WH - A crise foi, realmente uma crise... 

 

AV - Foi... foi. 

 

WH - ...onde se chegou a questionar o fechamento do SESP, né? 

 

AV - Isso e em outras ocasiões também. E por outras razões. (ri) Até que fecharam. 

 

WH - É. Mas, o sr. dizia que o sr. foi na... trabalhar na Divisão de Saúde da Comunidade, né, 

quando o sr. finalmente foi contratado já pelo SESP.... 

 

AV - Realmente. Eu...eu... eu queria apenas... antes de... 

 

AA - Entrar na Divisão. 

 

AV - ...informar sobre isso. Lhe dizer o seguinte, nessa época, apesar dos pesares, as coisas 

se desenvolviam. Nós fizemos, o SESP fez um convênio com a (SURSAN?) pra planejar o 

sistema de esgoto da cidade do Rio de Janeiro. Então, veja, veja, o que significa... 

 

AA - Qual era a instituição? 

 

AV - A (SURSAN?). 

 

AA - (SURSAN?). 
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AV - Era da Secretaria de, de Obras e Saneamento do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de 

Janeiro. Que era... era Distrito Federal. Então, era planejar, naturalmente com os técnicos da 

SURSAN, o sistema de esgoto da cidade do Rio de Janeiro. O significado disso é que eles 

acreditavam na qualificação do SESP pra desempenhar tarefas dessa ordem. Não é? Agora... 

 

WH - O que... era uma instituição, cuja credibilidade não se abalou nunca, né? ... Nunca 

chegou a... 

 

AV - Eu creio que não. (ri) Eu creio que não. Havia muita gente, muitos críticos e muita 

gente que se... Mas, eu não precisava daquilo. O Ministério podia fazer tudo aquilo que... 

essa instituição faz e eu acho também. Mas, (ri) acontece que ela vivia e tinha uma 

experiência fantástica e dentro da sua filosofia de quê? De que a saúde é alguma coisa que 

deve ser praticada a nível da sociedade a quem se insere. Entendeu? E com... como fazer 

isso? Como fazer isso se o SESP era uma unidade supletiva, que quando o Ministério atuasse 

ela não devia atuar. Atuou muitas vezes, mas não devia atuar. Era só para suplementar as 

ações em desenvolvimento. Não é? Bom. Mas, então... 

 

WH - Agora, ela chegou a atuar em, em... em regiões onde o Ministério já atuava. Isso não 

criou algum tipo de... conflito? 

 

AV - Não. Porque, porque nós não íamos fazer, por exemplo, nenhum trabalho dentro da área 

do Ministério, que não fosse da corrente do Ministério.  

 

WH - Claro. 

 

AV - E fomos muitas vezes e por outro lado, muita coisa se fez numa unidade de saúde 

porque é de sua competência realizar aquilo. Por exemplo, se eu trato de casos de malária 

dentro da unidade é porque a unidade tem que tratar de casos de qualquer doença que ali 

surja. Não é? Embora não vá fazer mais o DDT que fez, não vá fazer mais as experiências. 

Mas, eu queria dizer que, essas ações então, não sejam ações simples, ações as mais simples 

e se pesquisava o que era mais simples, mais barato, mais eficiente, mais aceito e que 

parecesse melhor. Permanentemente, as pesquisas eram feitas nesse sentido. Então, é por isso 

que eu queria lhes mostrar aqui uma coisa curiosa. E... e vocês sabem já, que o estado de São 

Paulo, a Escola de Enfermagem do Estado de São Paulo, foi construída pelo SESP. Mas, (ri) 

mais do que isso, o estado de São Paulo nesta década, fez um...um...um acordo com a 

Fundação SESP para estudar as lagoas de oxidação ou estabilização para esgotos sanitários 

e saneamento. Essa é... é um sistema de esgotos, mas estudar para ver se era, ver se era 

eficiente, se podiam ser eficientes e se elas custavam menos do que um sistema clássico de, 

de, de esgotamento sanitário. E o, e o resultado é na...naquela ocasião, só o Rio Grande do 

Sul, tinha duas lagoas dessas no Brasil inteiro e ninguém falava nisso. As lagoas de oxidação 

do Rio Grande do Sul eram destinadas, apenas às questões de resíduos industriais. Não eram 

esgoto sanitário. Então se fez isso no Vale do Paraíba. 

 

AA - Quer dizer, nesse caso é domicílio... pra esgoto domiciliar também, né? 

 

AV - Exatamente. 
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AA - A proposta em São Paulo era essa. 

 

AV - Então, juntaram-se os técnicos e se estudou uma área, essa área foi no Vale do Paraíba, 

em duas localidades, em duas áreas próximas da cidade de São José dos Campos, se fizeram 

as lagoas de estabilização. Essas lagoas são muito curiosas, porque você usa plantas para, 

para... outro dia tava aí inventando as plantas aí e tal e eu me lembrei dos agapés das lagoas 

de oxidação (ruído) ... naquele tempo. Não é? E essas plantas procedem de tal maneira que 

elas vão purificando a água do esgoto que vêm das casas pra lá, entendeu, canalizadas. Elas 

purificam, quando sai no emissário ela sai pura. Não tem bactéria, não tem bacilo (ri) colhe 

e não tem nada. E alguns minerais também são, são trabalhados. E os resultados foram 

ótimos. Foram muito bons. E se encontrou que o custo era muito mais baixo do que qualquer 

outro tipo de serviço. Bom, então eu estou mostrando isso só como experimentação para 

utilização futura. O SESP utilizou futuramente. Eu não posso dizer que o estado de São Paulo 

não utilizou ou utilizou, porque eu não conheço o que aconteceu no estado de São Paulo 

posteriormente. 

 

AA - Essa experiência nas lagoas de oxidação também foi nos anos 60, como nesse 1º 

momento aí... 

 

AV - É. Justamente... justamente o que eu estou... 

 

AA - Nesse primeiro momento aí, quando (criou?) a Fundação, tá. 

 

AV - ...estou... pra ver se... (ri), se os anos 60... Isso foi, esse, isso foi... já a... partir daquele 

recurso de 64... 

 

AA - De 64, né? 

 

AV - Bom. ... ... Nós estávamos... 

 

WH - Sobre a sua entrada, Dr. Aldo. 

 

AV - Então, nós estamos chegando lá. Viu? Eu acho que podemos. E outras coisas foram 

feitas, isso eu estou dando como exemplo de atividade, porque disseram, e disseram, várias 

vezes inclusive, além do que eu já falei, o SESP sobrevivia porque tinha objetivos 

multi...multi..., como é? Multi... 

 

AA - Multíplices diciplinares. 

 

AV - Multíplices (ri) objetivos. Quer dizer, muitos objetivos diferenciados e diversificados e 

isso é... permitia que... viessem convênios, como vinha a Rockefeller fez convênios. Pra quê? 

Pra estudar harbovírus lá na Amazônia, que ela tinha interesse e aquilo. Então, recurso da 

Rockefeller, que em outras épocas, cuidou diretamente de outros assuntos, enfim. A 

sobrevivência da Fundação está sempre relacionada com a diversificação do seu trabalho, 

com a...a... imaginação, a criação, entendeu, de alguma coisa que pudesse ser experimentada 
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em benefício da saúde do povo brasileiro. E assim, em 65, o superintendente convidou-me 

para ir ocupar a Divisão de Saúde da Comunidade recém criada. 

 

WH - Não existia antes, essa...? 

 

AV - Depois ela veio se chamar “Divisão de Saúde”, puro. Ela mudou de nome em razões 

técnicas e isso fez, vamos dizer, em harmonia com o Serviço Nacional de Tuberculose, onde 

eu tinha servido e tinha, e tinha..., há uns três anos, deixado de ser seu diretor. Logo após a 

minha saída do ser..., da direção do Serviço, eu fui fazer uma consultoria na América Central, 

pela Organização Panamericana da Saúde. E lá me detive... um, talvez uns dois períodos de 

6 meses e voltei. Quando eu voltei, ele me convidou e ... ... então. 

 

AA - E o sr. disse que essa Divisão de Saúde tinha sido recém criada. Com quê objetivo? 

Qual era a...? 

 

AV - Era... Não. A Divisão era só uma compartimentalização, quer dizer... eles tinham a 

estrutura, mas se fez a Divisão, criaram a Divisão de Saúde, a Divisão de Engenharia. Enfim, 

era uma reforma. Pequena reforma, estrutural que o SESP desenvolvia. 

 

WH - Quer dizer, não implicou em novas atividades, em uma reorientação? 

 

AV - Implicou. Porque se... De partida, se deu forma à divisão. A Divisão com seus setores. 

Eram 4 setores: um setor de saúde, um setor de engenharia, um setor de enfermagem, um 

setor de odontologia sanitária. E isso... depois naturalmente, sofreu modificações. A nível 

central, ele tinha uma Divisão de Saúde, uma divisão de Administração e uma Divisão de 

Engenharia, nessa...nessa ocasião. Agora, surgiu a idéia, nós participamos desse trabalho, de 

padronizar o sistema de unidades sanitárias. Entendeu? Em função da população e dos seus 

gastos. Então, as unidades, conforme a população a que serviam, passaram a ser classificadas 

conforme a sua lotação, de 1 a 10. Existiam 10 tipos de unidades dentro desse princípio. A 

unidade mais simples, elementar, tem populações até de 2mil e 500 habitantes. Já tive até mil 

habitantes, podia ter 2mil e 500. A partir de 2mil e 500 à 5mil, já é a unidade tipo 2. Nós 

chamávamos, naquele tempo, L1, L2, L3..., que era lotação 1, lotação 2, lotação 3. Enquanto 

isso, o pessoal que ia construir a lotação da unidade, era proporcional ao serviço que se ia 

prestar àquela população. Então, existia uma unidade simples, a mais simples, ela tinha uma 

visitadora sanitária diferenciada. Assim como tempos depois, na Tranzamazônica, a 

visitadora sanitária nessas unidades elementares, ela era treinada em obstetrícia para fazer os 

partos que as curiosas faziam. Porque lá na Tranzamazônica, não andava muita curiosa. (ri) 

 

AA - É. Era um espaço sem curiosidade. 

 

AV - (tosse) É. Então, é, era preciso preparar essas moças. Depois se verificou, isso depois, 

se verificou que não era o bastante. Por muitas razões. Ela era uma pessoa só para todas 

aquelas atividades, embora a população, às vezes, fosse 500 habitantes, às vezes mil, mil e 

500, 2mil. Mas, pra todas as atividades de saúde que ela devia executar. Então, ficava 

faltando alguma coisa, como por exemplo, em saneamento. Porque aquela era uma ação mais 

própria de, num elemento do sexo masculino. E como por exemplo, a conservação da 
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unidade. Então, se idealizou pra essas pequenas unidades um..., uma função que se intitulou 

de “auxiliar de..., como é que se diz, ... auxiliar de saneamento”, mas tem mais alguma coisa 

porque ele cuidava da limpeza da unidade... 

 

AA - Como se fosse da conservação. 

 

AV - ... do, do ajardinamento da unidade. Entendeu? E ali entra a questão da recuperação das 

unidades. Com esses recursos, as unidades tavam caindo aos pedaços, muitas. Então, se 

passou a recuperar essas unidades e a estabelecer um programa para que elas nunca voltassem 

a ficar assim, onde se dissesse: “Aqui é unidade de saúde ou... ou não?”. Porque sujas, 

horríveis, maltratadas. Então, dá a idéia de que ali dentro não se pratica coisa alguma. 

“Auxiliares de conservação de saneamento”, eram esses rapazes. E nesse tempo, que se 

passou a estudar simultaneamente, na engenharia, uma modificação naquelas placas de 

cimento armado que se faziam pra construção das privadas. E se encontrou que era mais 

barato, melhor, mais leve, mais útil, fazer de fibrocimento (telefone), uma outra mistura que 

eles imaginavam. É a simplificação. (interrupção na fita) Falando das coisas importantes. Foi 

essa, essa... estruturação e lotação de pessoal. E mais do que isso, o destino de recursos 

conforme o tipo de unidade e a população a servir. Então, o plano de trabalho não se chamava 

naquele tempo outra coisa. O plano de trabalho incluía a importância indispensável ao 

pagamento daquele pessoal e veja bem, só a partir de 7mil e 500 habitantes, normalmente se 

teria um odontólogo e um médico. Embora, em certas circunstâncias, com 5 mil já se pudesse 

ter um médico ou um odontólogo, mas não como... 

 

AA - Uma habitual, né? 

 

AV - ...se fosse habitual e dentro do padrão. Porque as circunstâncias eram mais geográficas 

e (ri) digo porque (ruído), às vezes, é difícil... se cuidar, digamos, de assistir uma unidade 

perdida lá no Solimões e dentro de uma estrutura que foi estabelecida. Mas, então... 

 

AA - Aí nesses casos se abre uma exceção e... 

 

AV - ...isso é na 1ª ... Pois é. Ordenação do pessoal, cuja qualificação, era cuidada 

permanentemente, não só no início, na seleção dos cursos e pessoal selecionado sempre que 

possível no local de trabalho. 

 

WH - Agora, essas...essas... 

 

AV - Menos os médicos, porque as enfermeiras. Mas, todos os demais eram selecionados 

entre a população, treinados e mandados pra outras áreas pra treinar mais e se qualificar pra 

poder executar seus trabalhos. 

 

WH - Interessante isso. 

 

AV - E é isso que não existia a nível de nada. 

 

WH - A nível de nada! (ri) Agora, Dr. ... 
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AV - Sim. 

 

WH - É. Dr. Aldo, o sr. tava falando, essa reorganização, né, que o sr. está nos contando aqui 

da, da... do SESP, em organização não só em termos de estrutura como até em alguns 

momentos de... como vai atuar em determinadas áreas, né, as unidades, a questão da lotação 

em relação à população, tudo isso faz parte desse processo de sair dessa crise, da passagem 

da...? 

 

AV - Não. Aí já estávamos nós com 15 bilhões por ano... 

 

WH - Ah! Então... 

 

AA - De recuperação. É isso? 

 

AV - É. Recuperação, pois é. Recuperando as unidades que ninguém reconhecia mais. Porque 

toda unidade... 

 

WH - Claro. Agora, também é uma forma... 

 

AV - Inclusive, quando tinha o seu auxiliar disso ou aquilo, você..., digamos, em janeiro ela 

tava limpinha e se você ia todo mês vendo onde é que estava sujo, pra ir passando uma cal 

uma coisa, pra manter a unidade sempre limpa. E o jardim funcionando. O play ground, 

muitas unidades tinham play ground pras crianças. Então era preciso... Pra quê um play 

ground todo quebrado lá e o sujeito entra e diz: “Isso é o SESP. Não pode.” Não pode nada! 

Isso não é nada, porque... 

 

WH - A população nem ia, né? 

 

AV - Como é que ia acreditar que ia ser atendida de alguma maneira e acreditar nas coisas 

que nós precisávamos que eles acreditassem pra que viessem fazer e colaborar. N... não pode. 

Isso é como... (??) 

 

WH - Como? 

 

AV - (ri) Eu já disse uma impropriedade. Na saúde a sra. saiba ver os podres do estado, daqui, 

digamos, vamos escolher é..., qualquer campo. Veja uma grande parte das escolas. Veja uma 

grande parte das delegacias de polícia. Como estão estragadas que a sra. não pode nem entrar 

de, de... Não conserva, não destina, o governo... não sei porquê, ou se destina..., gasta em 

outra coisa. Não destina recurso pra manter, manter aquilo em condições normais de 

funcionamento. E a Fundação destinava recursos do seu orçamento para que as unidades 

fossem atendidas. E os diretores regionais faziam planos e se não cumprissem, eles eram 

responsáveis por isso. Se a... Por outro lado, isso que, dentro dessa organização só tinha as 

diretorias regionais de dois tipos: diretorias com três áreas de atuação, diretorias menores 

com duas áreas de atuação. E tudo isso que era feito era proporcional às necessidades. Agora, 

em cada diretoria tinha uma equipe de supervisão central pra ir verificar o que ocorria nas 
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áreas. Mas tinha uma equipe distrital pra proceder a supervisão imediata e mais diária ou 

semanal ou o que fosse. Quer dizer, n... não podia haver descuido em relação às ações. Isso 

é que permitiu, depois, se estabelecer os objetivos quantitativos que nós vamos já ver. 

 

WH - Quando? 

 

AV - Objetivos quantitativos, que nós vamos ver, que são, que foi nessa mesma época de 65. 

 

WH - Que se estabeleceu isso? 

 

AV - ... Que se estabeleceu isso. Então... ... fixação de pessoal, essa coisa toda (?). ... Bom. 

 

WH - Bom. Sobre sua ida pra comunidade, pra... pra Divisão de Saúde ... 

 

AV - Mas eu já disse, eu fui pra Divisão em maio de 1965 e lá fiquei até... setembro ou coisa 

que o valha de 1966. 

 

WH - Que tipo de trabalho o sr. desenvolveu lá, Dr. Aldo? 

 

AV - Esse. Que eu estou lhe falando, é um deles. É um trabalho, foi sugerido por mim, quer 

dizer, nós, nós. Eu digo, nós, porque não se trabalha só, se trabalha em grupo. O que eu posso 

lhe dizer é que nessa época, entendeu, uma das... dos pontos altos da Fundação SESP era seu 

Serviço de Enfermagem. O Serviço de Enfermagem era de um conceito extraordinário, no 

Brasil todo. 

 

WH - As enfermeiras tinham status altíssimos dentro do SESP, né? 

 

AV - Exatamente. E... e... e... e isso devido a sua origem, que tiveram enfermeiras especiais, 

não só as que vieram de fora como as que foram daqui fazer curso fora. (ri) E assim como 

preparavam outras, como as escolas foram se desenvolvendo, inclusive, sob o incentivo do 

próprio SESP.  

 

WH - É. Agora, esse...esse grupo que o sr. tá dizendo que o sr. é..., trabalhava na Divisão, 

nessa Divisão. O sr. chamou as pessoas ou o sr. trabalhou com a equipe que tava lá? 

 

AV - Eu quando cheguei encontrei uma equipe e acreditei que ela pudesse funcionar. Aqui e 

ali se podia fazer uma alteração. Mas, de um modo geral, eles todos permaneceram nas suas 

funções, nas suas tarefas. 

 

AA - E o sr. destacaria alguém em especial, o sr. ...? 

 

AV - (ri) Eu tenho que destacar a equipe toda. Pelo seguinte, quando nós saímos, por 

exemplo, pra fazer os objetivos quantitativos que se seguiram a isto, aí... 

 

AA - Quer dizer, depois dessa padronização das unidades? 
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WH - Ah, esse trabalho que o sr. diz que é... é uma, são as... uma publicação, né? 

 

AV - Não, isso é um relatório. 

 

WH - Um relatório. Atividades da Divisão de Saúde da Comunidade. Um relatório 

apresentado pelo Dr. Aldo Villas Boas, que é diretor da Divisão, em dezembro de 65. 

 

AV - Pois é. Vai me dar licença aqui. (ruído) ...(??) de dinheiro, etc ou coisas assim. (??) 

 

WH - A gente tem, não tem Bela essa publicação? Não, tira aí! 

 

AA - Não. 

 

AV - Veja bem. Tá aqui. Diretoria, setor de Saúde. Tudo(?) do setor de saúde. Setor de 

epidemiologia. Tudo(?) no setor de epidemiologia. de odontologia e enfermagem. 

 

AA - E de enfermagem. Então, basicamente, são esses 4 setores, né? 

 

AV - Emengarda de Faria Alvim é uma das enfermeiras imortais no país. 

 

AA - Dona...Dona Emengarda. 

 

AV - Emengarda. 

 

AA - De Ferreira Alvim. 

 

AV - De Faria. Faria Alvim. 

 

AA - Faria Alvim. 

 

AV - Essa daqui vocês não conhecem. É a Elza Paim. 

 

WH - Ela não trabalha na ENSP agora? 

 

AV - Na ENSP. Então, vocês não conhecem, né? 

 

WH - Conhecemos, claro! Elza Paim, claro! 

 

AV - Pois é. Elza Paim, (ri) trabalhou comigo naquela época. Esse era o pessoal. Eu não vou 

distinguir aqui assim. Vou distinguir a Emengarda porque, posteriormente, ela deixou a 

enfermagem pra fazer só planejamento. Houve uma época a seguir, se falava muito em 

planejamento, o SESP mandou ela ir, mandou e... e preparou 50 profissionais lá na, na, na 

Fundação...essa de... 

 

AA - De recursos humanos. 
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AV - ...Recursos Humanos e em São Paulo. 50 de planejamento, porque todo mundo queria 

que o SESP pudesse participar do planejamento de alguma coisa. 

 

WH - É. A época do... 

 

AV - É pra FINEP ou não sei quem...(ri) 

 

WH - É a época do (IPEA?), né? Da (SEPLAN)...? 

 

AV - É. Dessa coisa toda. 

 

AA - Quer dizer, mas basicamente, o que o sr. destacaria desse relatório é essa padronização 

das unidades, essa...? 

 

AV - Essa. Essa padronização das unidades. Isso aí é uma das coisas, quer dizer, as unidades 

estavam funcionando. 

 

AA - Eu sei. Mas, essa aí é (?), né? 

 

AV - Mas isso foi feito, foi feito com o propósito de deixar escrito enfim... 

 

AA - E planificado. 

 

AV - ... a... aquilo que passou a ser estrutura no campo da Fundação SESP. (?) das unidades. 

Era uma padronização. Isso, claro, que não é pra passar um cego. É pra andar e se verificar 

como funcionou ou deixou de funcionar ou que precisa ajustar ou que pode ser mais ou 

menos. Isso veio, depois, veio pouco depois, com os objetivos quantitativos.  

 

AA - Aí, os objetivos quantitativos, o sr. ..., tá nessa, nesse bolo. O sr. tava na Divisão da 

Comunidade também. 

 

AV - Isso. E esses objetivos quantitativos, posteriormente, foram chamados de “metas 

operacionais”. No princípio eram objetivos quantitativos, nós reunimos, por exemplo, uma 

hipótese, ... assistência materno. Então, chama um grupo de pessoas (?), pra estudar o que é 

que se faz pra assistência materna. Como se chamava outro grupo pra epidemiologia. O que 

é que se faz em epidemiologia. O que se pretende fazer em epidemiologia. Muito bem. E o 

que que se pretende fazer em odontologia sanitária, em assistência médico sanitária. Então... 

cada um preparou o seu documento, estabelecendo meta. Uma hipótese. Uma hipótese, eu... 

tenho uma vacina, uma vacina que me dá uma proteção de 60%. Ela não me dá 100%, ela só 

me dá 60%. Então, se eu vacino mil, eu só tenho 600 protegidos... (INTERRUPÇÃO DA 

FITA) 

 

 

Fita 6 - Lado A 
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AV - Protege 60%.  Se eu vacino mil, eu tenho 600 protegidos.  Mas se eu não vacino 1000, 

eu vacinando menos, daí a pouco ...se eu vacinar apenas 500 eu só tenho 300 protegidos, será 

que vale à pena trabalhar nessas condições, vacinando 500 para ter apenas 300 pessoas só, 

quando podia ter 1000?  Então se... se estudaram esses aspectos. E outro, outros vários. Eu 

vou lhe dar um outro exemplo, exemplo:  É...as parturientes...Eu... é... o que é que eu faço 

no pré-natal com a parturiente? Eu tenho tantas ações, inclusive eu colho material pra fazer 

exame pra ver se a parturiente tem sífilis.  Então, o exame é 100%.  Se eu examino todas as 

parturientes, eu tenho que ter 100 exames feitos e nesses 100 exames feitos, eu vou ver 

quantas tem sífilis.  E vamos dizer que fossem umas 30 na...naquele tempo e eu quero tratar 

as 30 é claro e que elas fiquem negativas.  Então, tem que estabelecer que a unidade tem que 

fazer o exame de “X”, porque as parturientes levantadas na população, em média seriam de 

tal número.  Digamos que fossem 200 parturientes, então eu teria que examinar essas 200 

parturientes e queria fazer o exame de laboratório nessas 200 parturientes e teria que tratá-

las do que encontrasse.  Teria que fazer o pré-natal, entendeu e ver como é que esse parto vai 

se desenvolver, porque ele não vai se desenvolver no hospital porque não tem hospital.  Não 

vai se desenvolver na unidade mista, poque não tem unidade mista.  Então, ele vai ser feito 

em casa.  Por quem?  Então, é preciso ver se o próprio elemento, a própria enfermagem pode 

cuidar de fazer o parto em casa, com o médico (tosse), entendeu?  Se tem outras entidades, 

que possam e que façam parto, elas podem ser dirigidas pra essa entidade.  Mas pré-natal 

bem feito, ela vai ter um parto normal.  Então, quando se estabelecia para a unidade mista, 

“Não pode ter mais do que 10% de cesáreas”. Aí todo mundo dizia, que isso era um absurdo.  

E aqui no Rio devia dizer que era um absurdíssimo.  Porque aqui, é um meio de vida, a 

cesariana, não é? 

 

WH - É... 

 

AV - De sofisticação, desculpe. (ri)... 

 

WH - Um meio de vida de quem, né Dr. Aldo (também rindo)?  

 

AV - Dos médicos, ou dos hospitais.  Ihhh...bom.  Então, 10%, porque medimos aquilo no 

campo, aqueles grupos...isso tudo demora, um pouco de tempo, que se vê.  E, fazendo um 

bom pré-natal... 

 

AA - Qual era a margem que tinha que ter... 

 

AV - ... não devia ter mais de 10%.  Então, veja bem.  Quando nós recebíamos a nível regional 

e a nível central, as informações do campo e encontrava assim: 15% a 20% de cesárea, por 

que?  Por que?  Vamos verificar por que.  Quem falhou pra ter 15 a 20% de cesáreas.  Falhou 

o serviço de enfermagem, que não foi buscar a parturiente?  Falhou o médico, porque não 

examinou o suficiente como devia?  O que é que falhou? Fomos encontrando muitas falhas 

(ruídos).  Encontramos até ocasiões em que o sujeito tava interessado em cobrar pelas...pelas 

operações.  E esses eram demitidos sumariamente.   

 

WH - E esses eram funcionários do SESP, médicos do SESP? 
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AV - Médicos, é... 

 

WH - Que cobravam o que, por fora? 

 

AV - Possível... Eram coisas raras, mas aconteciam.  Eu me lembro ...em Minas Gerais, onde 

tinham dois e... em Breves...ou coisa que o valha ....no Pará que tinha um e... a gente chegava 

e encontrava com uma pessoa que tava idônea... e então mandava-se verificar.  E sai daqui, 

sai daqui, sai daqui... encontra-se que o cidadão recebia alguma coisa e... pela operação que 

praticava. E que provavelmente não era nem necessária, porque os exames do pré-natal 

estavam dando uma indicação diferente. Agora, isso só se pode fazer em uma instituição 

como o SESP, porque ele poderia dispensar a qualquer momento o cidadão que procedia 

dessa maneira.  Aí... aquilo era como um telégrafo sem fio, ou a televisão, o satélite.  A coisa 

acontece em Minas e em Benjamin Constant, lá na fronteira, já se sabe.  Daí a uma semana, 

todo mundo sabe.  Ninguém vai querer fazer mais.   

 

WH - Os funcionários do SESP não tinham essa estabilidade que tinham os funcionários do 

Ministério, não é? ... Não? 

 

AV - Não, não. Tinham dois tipos de servidores no SESP. Que no princípio... que eram do 

quadro suplementar, que eram servidores e no quadro outro ...que eram regidos pela 

legislação trabalhista.  Agora, ele não tem estabilidade, mas você não pode dispensar o sujeito 

é... por justa causa, sem comprovar. 

 

WH - Nesse caso, então, houve comprovação... 

 

AV - O celetista é... tem estabilidade.  Porque senão, chega uma época em que o fulano não 

gosta da cara do outro e manda ele passear.  O que esse pessoal quer fazer agora aí no 

governo, é mais ou menos isso.  (ri) ... Mas é... Não pode.  Tem que...que... uma certa 

consideração.  Será que todo mundo não presta?  Ou será que todo mundo presta?  Os outros, 

os outros...eles íam entrando da mesma coisa.  Suspensos (batida surda ao fundo), entendeu, 

o sujeito quando é suspenso perde o dinheiro (??)...E o inquérito... 

 

AA - Isso os servidores...os que tinham... 

 

AV - Os que tinham.  Os contra vinham fora dessa ordem e não eram muitos...  E não eram 

muitos.  Eu estou só me utilizando disso como um exemplo da disciplina de trabalho da 

entidade.  Porque ou a entidade é disciplinada, e todo mundo sabe que funciona dentro desse 

princípio, entendeu? É como diz assim: “A criança chegou, trazida pela mãe com diarréia, 

não pára pra fazer ficha, triagem. Vai direto pro consultório médico.” Aquilo tá escrito.  Se 

eu chego e encontro um menino nessas condições, esperando na fila pra fazer uma ficha, o 

chefe da unidade tá ruim...(ri).   

 

WH - O chefe da unidade... 

 

AV - Está ruim!  Né?  Porque ele é o responsável e afinal ...outros terão culpa também e... 

isso (??)... 
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WH - Essa questão da desnutrição... da desnutrição não, da diarréia , da desidratação infantil 

era uma questão séria nessa época? 

 

AV - Isso aí...olhe...Prioridade um!  E como é que nós chegamos lá?  Chegamos lá também 

experimentando o que fazer, porque nós...não... sabíamos bem o que fazer.  Então, estamos 

procurando encontrar os caminhos e o caminho mais fácil é esse que tá dominando aí... Você 

dá raramente um antibiótico.  Todo mundo quer o antibiótico.  Quando...no princípio era 

assim.  Todo mundo queria um remedinho, uma pílula... você podia dar um placebo.  Se você 

tem certeza que o seu procedimento é correto..., mas se o cidadão quer tomar o remédio, você 

vai perder o doente de todo jeito, você tem de arranjar um meio de evitar que ele faça isso, 

não é?  (ri).  Bom, esse é o sistema.  Então, todas as ações eram medidas.  Por exemplo:  O 

doutor vai dar tempo integral.  O doutor é tempo integral, 8 horas por dia.  Vamos ver com 

os doutores: Quanto tempo ele gasta numa primeira consulta.  Ah.... a média são 15 minutos.  

A média aonde, em que unidades, de que tamanho, de que jeito, é isto...A média, 15 minutos.  

Bom, se a média é de 15 minutos, o que é que vai acontecer?  Ele vê quatro pacientes numa 

hora. Vê 32 num dia.  Então, isso era estabelecido assim.  Por que o Sr. fez 25 e não 32?  

Tava doente (ri), o que foi que aconteceu?  Isso, é claro, que tudo isso é feito em termos.  

Uma equipe médica chega, chama o colega, vai conversar, vai discutir, o que pode ter 

acontecido, o que não pode ter acontecido...Porque todas as coisas são assim... Inclusive as 

consultas é... posteriores.  Pode ser que houvesse uma necessidade de demorar mais com um 

ou outro e então, tudo isso tem que ser revisto e computado.  E era por essa razão, que as 

normas não eram impostas como dizem, como diziam ...fora da instituição, em outras áreas.  

A imposição, entendeu, absurda etc.  Todo fim de ano vinha-se a examinar todas as 

informações e su...as informações procedentes, desde a pequena unidade até à maior para a... 

a diretoria geral...regional consolidar e discutir com o nível central e nas reuniões regionais.  

Então, isso não pode ser.  Vamos ter que modificar.  Eles é que traziam a modificação.  Nós 

não impúnhamos a modificação.  Agora, enquanto aquilo estava funcionando 

experimentalmente, ninguém mudava.  Então, nós dizíamos que aquilo era uma imposição... 

Não era uma imposição.  Porque, se muda...ninguém sabe nada.  No final da história, não se 

chegou à coisa nenhuma.  

 

WH - Quer dizer, se fazia uma experiência por um ano, né?  Que o Sr disse mais ou menos? 

 

AV - Aproximadamente. 

 

WH - E aí, se a coisa não...não fosse viável, se ... alterava?  

 

AV - Olha, eu vou lhe mostrar...deixa eu lhe mostrar uma coisa só pra... curiosidade.  Isso 

aqui, acredito que tenha sido o oito ou o último do meu tempo, mas isso já era pra depois. 

“Normas e Instruções”.  Aqui tem... 

 

WH - Da Unidade Sanitária?  Deixa eu ver... 

 

AV - Aqui tem pra Unidade Sanitária, tem pra Unidade Mista, tem pra(??)... É tudo assim, 

como é que chama?  Não tem direito a nada, tem que fazer aquilo, não pode ser livre!  Ele 



 
 

101 

 

não é democrático.  Eu não sei se democracia é anarquia, eu não sei, nunca soube.  Eu acho 

que não (ri).  Mas ...isso aqui são instruções para que se sigam. As instruções foram 

discutidas, viu? As normas foram criadas, as instruções discutidas.  E quando chegava no 

tempo, se modificava, como essa daqui, representa uma modificação.   

 

WH - É, esse aqui, são essas “Normas e Instruções para Unidade Sanitária” de 1983, né?  O 

Ministro era o Waldyr Arcoverde ... 

 

AV - Nessa oportunidade, ele era o Ministro. 

 

WH - O Sr era o... o presidente da Fundação, né, Dr Aldo?   

 

AV - Era. 

 

WH - E José Agripino Mendes o seu substituto. Depois esse material o Sr nos empresta, pra 

xerocar e pra... pra gente ler? 

 

AV - Eu empresto, mas veja lá.  Eu só tenho um e ninguém vai me dar outro nunca mais na 

vida. 

 

WH - O Sr pode até doar, inclusive... 

 

AV - Eu posso até lhe dizer, eu posso até lhe dizer.  Na Fiocruz, na biblioteca, é possível que 

tenha isso. 

 

AA - É, esse manual..., mas aquele, não. 

 

WH - Esse aqui, não. 

 

AV - Aquele, não, aquele, não.  Mas desse tipo... Nós temos... Eu fiz uma fotografia das 

nossas publicações e na V Conferência Regional, eu...eu mostrei lá aquele povo todo: “É 

assim que o SESP funciona.  Aí está.  Tudo aquilo que é necessário pra ele fazer o que faz.”. 

Quer dizer, eram as instruções todas. Parteira curiosa...tá lá o curso de parteira curiosa.  

Atendente...tá lá o curso pra atendente. Manual de Saneamento...tá lá o Manual de 

Saneamento. Então, eles disseram que tirava a liberdade do cidadão receitar penicilina pro 

dedo do pé que tava rachado. (ri) Na verdade, não. Isso era feito e... o recurso financeiro era 

computado.  Então, tuberculose.  Eu vou dar aqui o... SESP foi um...um campo prático pra o 

desenvolvimento da extensão do controle da tuberculose no Brasil.  O Serviço Nacional de 

Tuberculose achou extraordinário poder acompanhar, entendeu? - Veja bem, nós 

trabalhávamos com o Ministério, não trabalhava sem o Ministério - poder acompanhar o que 

se desenvolvia em relação ao controle da tuberculose.  Muito bem.  Então se chegava na 

população, se fazia o levantamento... Sabe como?  No princípio usando o raio X. Depois, não 

se podia ter raio X em toda unidade.  Não só porque era caro, como porque quebrava e não 

tinha quem consertasse.  Você precisava ter um serviço especial só pra consertar o raio X. 

 

WH - Só de técnicos, né? 
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AV - Você tinha um técnico de raio X pra ir consertar ou ver ou verificar...os poucos 

aparelhos que funcionavam com o nome ainda de dispensário.  Depois disso, já não era mais 

dispensário.  As ações de tuberculose foram incorporadas ao trabalho de rotina da unidade 

de saúde.  Hum?  É... é uma diferença muito grande.  Então, no dispensário... não existia 

dispensário.  As unidades não tinham raio X.  Mas as unidades tinham laboratório.  Então, 

todo sintomático, que nós sabíamos, que as experiências universais e feitas pelo próprio SESP 

sabiam que dos sintomáticos, era onde se encontrava o maior percentual dos casos de 

tuberculose.  Sim porque tossia, o sujeito que chegava com uma febrona...enfim.  O 

sintomático, todo ele: “Não tô tossindo...tô bem...tenho um pigarrinho...”.  “Colhe.  Colhe o 

material do sujeito e faz o exame no laboratório.” Muito bem. Mas, essa unidade outra, não 

tinha laboratório.  Nem raio X.  E o que é que faz?  O pessoal é habilitado a fazer um estiraço 

na lâmina.  Colhe o escarro e faz a lâmina e manda pra aquela unidade ali ...examinar.  Isso, 

na primeira fase de diagnóstico.  Depois, na fase de controle. Doente, muito bem, vai tomar 

a sua medicação, e com... vamos supor, trê meses precisamos fazer um controle. O controle 

é o exame de escarro.  Não tem...colhe o material e manda pra unidade.  Tem...faz direto.  

Agora, essa é a... a ação, veja bem, que permitiu estender a todas unidades o controle da 

tuberculose, porque senão, não podia fazer, porque eu tinha 400 unidades sem laboratório, 

logo pra começar.  E nosso laboratório não era só... só... pra... pra tuberculose, não. A gente 

tem que colher o material e... doenças infecto-contagiosas, de um modo geral (ri). Você tinha 

que colher o material... pra febre tifóide, pra isso, praquilo outro...  

 

WH - Dr Aldo, todas essas coisas que o Sr tá nos...nos contando é... tem um lado de eficiência 

né, da organização dos serviços, do SESP...e também tem o lado dos custos, né?  De reduzir... 

 

AV - Nós, justamente...elas são simples... São as unidades simplificadas de saúde.  E são as 

técnicas simplificadas de saúde.   

 

WH - Agora, agora essa...essa orientação né, de reduzir os custos, é em função de uma 

percepção de que se gastava muito ou de que se podia gastar menos, simplesmente? 

 

AV - Não, é que se devia gastar menos e atender bem à população, sem por fora o dinheiro 

do povo.  Como se põe aqui, no Rio de Janeiro, hoje e ontem. 

 

WH - Mas o SESP, o...o... SESP se encontrava com esses problemas de gastos excessivos? 

 

AV - Agora, é preciso que a gente viva a sociedade que a gente tá vivendo.  Eu se chegar 

aqui e começar a fazer algumas coisas que eu faço no (Alto Turí?), que eu fazia no Maranhão, 

ou no Alto Solimões, no Amazonas, em Rondônia ou no oeste de Goiás, no Mato Grosso, 

não sei onde... Umpf!  Mesmo no nosso nordeste todo ali, Minas... grandes Minas Gerais, 

nossas Minas Gerais! Fazia lá em Governador Valadares e assim por diante.  Porque o SESP 

nunca saiu do Vale do Rio Doce, ele ficou trabalhando as suas unidades desde que acabou o 

programa americano, ele continuou lá no Vale do Rio Doce.  Pois bem, esse trabalho, ele 

representa aquilo que nós podíamos fazer dentro da estrutura como uma medida útil, aceita 

e efetiva. Sempre o SESP pensou assim. Se nós formos ver os 4 primeiros ou 5 primeiros 

anos do SESP, ou pelo menos quando...quando...Candau saiu e eu acho que entrou Penido, 
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desde aquele tempo que ele diz que são medidas as mais simples, efetivas e baratas.  Não viu 

eles aproveitando alguma coisa do...do aparelho de odontologia pra poder fazer o vácuo 

nos...no banco de sangue, etc, etc.  Agora, não se fazia à toa.  Então, há experiências várias, 

inclusive em tuberculose, onde se teve uma redução de 80% na mortalidade por tuberculose 

em um conjunto de municípios mais ou menos diferenciados.  Com ou sem raio X.  Isso foi 

publicado, foi pra fora, a OMS ficou louca, mandou gente aí... (ri)...pra verificar o que é que 

estava acontecendo... E afinal de contas eu sei que um dia surgiu um troço saído em não sei 

que em Alma Ata na Rússia, onde se discutia essa importância e onde a Venezuela já fazia, 

também, a mesma coisa, que eu visitei pessoalmente, na Amazônia Venezuelana... 

 

WH - Na Amazônia...Venezuelana. 

 

AV - Venezuelana.  De modo que a unidade coberta de palha, de chão batido, mas cheia de 

tudo aquilo que podia permitir atender à população.  Medicamento, pessoal e etc. E isso era 

o troço mais simples, porque a gente não tinha dinheiro pra construir todas as unidades que 

precisávamos.  Nós nos dávamos ao luxo de ainda construir essas unidades. 

 

WA- Agora, Dr Aldo, eu...eu queria insistir nessa questão dos recursos... e dessa organização 

dos gastos e desse ...dessa colocação de normas, né, de que o médico tem que atender tanto...o 

número de cesáreas é “X”, isso também era uma forma de... Porque eu fico pensando nos 

convênios com os Estados, né?  Naquela época, quando se normatiza tudo isso, ainda havia 

convênios com Estados, o SESP ainda trabalhava junto em unidades, com os Estados?   

 

AV - Claro, isso aqui...nós tínhamos, por exemplo, o serviço...os serviços integrados de 

saúde.  Dou como exemplo, no Nordeste, sede Palmares.  Em vários municípios.  Estado, 

município e SESP.  As normas são do SESP.  O Estado concordou.  Se ele vai poder fazer, 

nós não sabemos.  Nós vamos treinar o seu pessoal, se for possível.  Nós vamos ajudá-los, 

no que for possível, entendeu?  Pra melhorar a condição de atendimento da população.  

Agora, as normas não são do Estado... Porque não se ía impor...ao Estado.  Mas se ia dizer a 

ele...e se dizia isso em palestras, em conferências, em reuniões.  A situação é assim.  Então, 

o... o pessoal vai... Eu encontrei uma unidade no Pará, longe, lá perto da ilha de Marajó, 

muito boa.  Eu digo: “Mas esta está boa demais... (rindo). Eu quero saber por quê...” 

Conversando ... Exatamente, exatamente, o que uma unidade do SESP fazia, ela tava fazendo.  

Era uma unidade um pouco mais diferenciada, ela atendia uma população maior, mas tava 

(telefone) um colosso.  Porque fazia, eu sei, eu depois digo a você a verdade... (voz diminui, 

como se ele estivesse afastando-se). 

 

AA - Mas e essa unidade que funcionava e funcionava muito bem...Agora eu fiquei curiosa.  

Ela funcionava muito bem... 

 

AV - Ah, sei...Isso é no Pará, isso no tempo...O Almir era o secretário de saúde lá.   

 

WH - O Almir?... 

 

AV - O Almir Gabriel.  Hoje ele é governador.  Mas ele era o secretário.  Eu fui visitar as 

minhas unidades e por curiosidade, quando passei nessa que era próxima. Nós estávamos 
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construindo justamente numa área de valorização econômica uma grande unidade mista.  

Porque lá em (Barcarena?) onde eles tão montando fábrica de alumínio, é...e precisavam de 

atender à população melhor, né? É aquela história, que vocês vão ver depois. Nas áreas de 

valorização econômica, o SESP acompanhando. 

 

WH - Essa época... 

 

AV - Bom, mas o fato é o seguinte:  Podia fazer esta. Mas podia fazer 50?  Isso é que é 

preciso ver. Haveriam recursos do Estado pra isso?  Possivelmente, não. Inclusive porque os 

governantes, eles...eles acham, ou achavam, que saúde á uma coisa secundária.  A gente tá 

precisando de tanta coisa.  Precisa fazer uma ponte ali...precisa atender ao prefeito com a 

escola, é... Enfim, uma série de atividades governamentais que necessitam de dinheiro e 

quando o seu Ministério tem uma fração de nada do orçamento da república, eles acham que 

também deve ser assim, no seu Estado.  Isso é... é uma impressão, veja bem, não posso mais... 

Eu acredito como tem algumas coisas que... O governo federal se comprometia a contribuir 

com uma importância “X” em um convênio e o governo do Estado recebia a importância 

“X”, metia na sua caixa central e a secretaria de saúde ficava a ver navios ou via um 

pedacinho dela.  Isso aconteceu muito aqui nesse estado do Rio de Janeiro, que deve ser o 

estado de pior exemplo que ele tem, dessas coisas. Há uma porção de anos (ri). Então, os 

outros Estados pobres, eles fazem o que podem. O ...  o... eu me recordo, numa das fitas, uma 

das palestras aí, me indagaram: “Como é que o SESP faz e nós não podemos fazer?” Eu digo: 

“Nunca diga isso!  Eu creio que vocês podem fazer muito mais do que o SESP.  Porque o 

SESP faz, aplicando o recurso de que dispõe.   Isso vocês não fazem porque vocês não têm 

recursos pra fazer.” Eu (rindo) eu não quis dizer mais.  Aquilo envolve tanta coisa... É preciso 

que o pessoal esteja motivado, seja qualificado, receba, ganhe, razoavelmente bem...Isso foi 

outro motivo de briga... Ganhe razoavelmente bem, porque afinal de contas, o sujeito tá se 

dedicando a uma tarefa que ele faz em boas condições, e boa vontade...Não pode ser de outro 

jeito.   

 

WH - Agora, nesse caso, o... o SESP ele tinha um...um certo limite pra aplicar essas normas 

dentro das unidades que tivessem convênio do estado, ou ele podia impor: “Não, olha, aqui 

tem que se fazer desse jeito...” 

 

AV - Não, não havia imposição. Quando havia o Sistema Integrado de Saúde, era uma 

felicidade porque o sistema funcionava (tosse), dentro do possível conforme as normas.  

Então, em Palmares, tinha um hospital geral.  Em Escada tinha um hospital geral.  Fazia parte 

do conjunto.  E em Palmares, nós tínhamos a unidade mista.  Mas outros municípios, não 

tinha coisíssima nenhuma.  Então, era preciso que a gente recebesse uma parcela, não podia 

receber, digamos, toda a população se adoecesse, mas tinha que receber alguém procedente 

de outro município, no hospital geral de Escada e na unidade mista do SESP, que precisasse 

de fato de hospitalização.  Então... Mas suponhamos que nós não tivéssemos leito e Escada 

tinha leito.  Então, ía lá pro Escada.  E o contrário, e assim por diante.  Isso foi criada na 

terceira Região de Saúde do Estado de Pernambuco. Onde funcionou durante 10 anos, em 

muito boas condições.  E o SESP ampliou na zona da mata úmida toda a sua estrutura. Em 

cada distrito construiu uma unidade pequena ou grande, conforme fosse a circunstância, 

ajudando o estado a executar a sua tarefa em toda aquela área da 3ª Região. E isso é um 
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serviço integrado de saúde.  O pessoal às vezes confundiu um com outro, com ações 

integradas de saúde, que são outras coisas.  Funciona muito bem desde que haja uma 

harmonia, e entendimento e não haja ...porque às vezes se encontra muita disputa.  E, até que 

eles se acostumaram que o SESP era mais ou menos imune a essa história: Tira daqui, bota 

acolá, muda o chefe e não sei quê...Quando eles entenderam que era assim, aí foi ótimo.  Mas 

até entenderem... Depois do convênio com os americanos, porque até o... a duração do 

convênio, ninguém me tirou mais de lá pra fazer nada.   

 

AA - Mas depois do fim do convênio teve...tiveram as tentativas, mas o SESP conseguiu ir 

mostrando a sua...forma de atuar... 

 

AV - O SESP conseguiu manter... E era fácil.  Às vezes uma autoridade “X”, um civil ou 

militar telefonava, diziam: “Olha, nós tamos pleiteando isso assim, assim, assim, e tal e tal, 

um rapaz assim muito bom... e tal...” Eu digo: “Olha, isso é uma questão de tempo, o Sr 

manda, a pessoa se apresenta, nós mandamos esperar um pouquinho, quando houver a 

oportunidade, a gente faz a seleção e se ele está qualificado, ele é admitido.” Se era algum 

militar, ficava muito quieto, porque (ri)...Porque com militar, o sujeito diz que não entra 

coronel na frente de ...de... general, nem general na frente...(ri).  Eles têm que aceitar que a 

gente faça uma seleção também, né?   

 

AA - Dr Aldo, dentro da divisão de saúde da comunidade, é... o Sr já destacou várias 

atuações, várias obras e tal...O Sr destacaria mais alguma desses dois anos que o Sr ficou lá? 

 

AV - Bom, nós falamos nessas duas coisas assim... 

 

AA - É, das unidades...  e do plano de objetivos... 

 

AV - ...pra esclarecimento de normas assim... rapidamente, e da padronização... 

 

 

Fita 6 - Lado B 

 

 

WH - Eu, antes de entrar em saneamento, eu queria lhe perguntar, a questão da vacinação, já 

que estamos falando aqui de partos, a questão materno-infantil, a desnu...é... diarréia e tal, a 

questão de vacinação, o SESP trabalhava com isso nessa época? 

 

AV - Olhe, escute bem, o... SESP ...foi responsável praticamente durante certo tempo pela 

campanha nacional contra a  varíola, não é? 

 

WH - Ahn... 

 

AV - Havia um órgão de controle com um pessoal do SESP, cedido e...se seguiam as normas.  

Depois isso passou e aliás era da SUCAM e eu quando fui pra SUCAM foi quando estávamos 

erradicando a varíola.  E naquele ano em que eu passei na Sucam, o único Estado onde houve 

varíola, foi o Rio de Janeiro.  Nos outros não tinha mais. 
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WH - É, o Rio era o...eu acho que foi o último Estado a acabar com a varíola.  Agora, o SESP 

entrou nessa campanha de erradicação da varíola? 

 

AV - O SESP participava ativamente dela. 

 

WH - Como é que foi esse...esse... 

 

AV - Isso, havia um entendimento com...do governo federal com o SESP.  Mais do que isso.  

O governo federal pediu ao SESP pra fazer... uma experiência com a vacina antivariólica 

liofilizada e fazia ao mesmo tempo uma experiência com a vacina contra a poliomielite.  E 

uma experiência com o BCG liofilizado.  O SESP foi encarregado disso e andou fazendo 

aqui em Friburgo e aqui e acolá, dentro da sua possibilidade.  O... a avaliação desses 

procedimentos.  Quer dizer, havia uma harmonia de espírito desse sentido.  Eu não sei porque 

se diz que era todo mundo...(ri) contra.  

 

WH - Bom, é bom, inclusive o Sr nos contar esses...essas...cooperações...E aí entra também 

a Organização Mundial da Saúde, não é? 

 

AV - A Organização Mundial da Saúde entra e... através da Organização Panamericana da 

Saúde, cooperava.  Essa Organização cooperou muito mais nas endemias rurais do que nas 

outras.  Haviam técnicos, assessores junto à malária, com contraparte brasileira pra ir 

desenvolvendo as...as ações contra as endemias rurais.  Era um trabalho muito interessante.  

O... nós trocávamos idéias.  A Oficina Panamericana...se chama a... 

 

WH - OPAS... 

 

AV - A OPAS...(ri) ... eu chamo OPS. A OPAS... você vê o que é o costume, não é?  Ela 

mandava bolsistas pra aqui, pras áreas do SESP verificarem o que é que acontecia e como 

acontecia, em relação à vacinação.  Então, em relação à vacinação, houve um ajuste 

formidável, inclusive com a participação do pessoal do SESP, quando se fez pela primeira 

vez a vacinação da população suscetível todinha num dia. Quando aparecia alguma coisa, 

íamos testar os injetores da pressão etc, o SESP é quem ia testar os injetores da pressão pra 

ver se eles funcionavam a contento, se iam introduzir uma quantidade de vacina 

indispensável, e assim por diante, entendeu. Isso sempre em acordo com o Ministério. Agora, 

isso dependia muito do Ministro que estivesse ocupando lá aquele...e as outras pessoas que 

tivessem poder de decisão.  Porque havia circunstâncias em que a Fundação não...não podia 

participar...Se ela julgasse que aquilo ia prejudicá-la em seu entendimento e... suas ações, ela 

não aceitava. 

 

WH - O Sr podia nos contar algum caso? 

 

AV - Mais tarde...(ri).  Na próxima...na próxima tem muita coisa... 

 

WH - (rindo) Sei... 
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AV - Nós trabalhávamos muito juntos. Vocês vão ver na próxima...Campanha contra a 

Esquistossomose, por exemplo. 

 

AA - Tem a Esquistossomose, tem o controle da Doença de Chagas, também... 

 

AV - Controle da Doença de Chagas... A Raiva! O SESP foi responsável nacional pela 

vacinação contra a raiva. E a raiva era alguma coisa que o Ministério tinha é... interesse em 

que fosse desenvolvido um trabalho específico. 

 

WH - É, o SESP tinha uma estrutura a nível federal que não podia ser descartada, não é? 

Uma estrutura de Postos, Serviços... 

 

AV - Não...ele foi fazendo e às vezes até como sua defesa.  Eu vou dizer-lhe depois, na 

próxima vez quantas coisas nós defendíamos. Ao invés de discutí-las, nós mostrávamos, quer 

dizer, e criávamos para a administração central do Ministério, um instrumento que eles não 

tinham.  Criávamos...criávamos.  Esse daqui, Centro Nacional de Processamento de Dados, 

por exemplo.  Nós começamos a usar os computadores nas nossas unidades, inclusive em 

Brasília e depois criamos o Centro Nacional de Processamento de Dados.  Conversando com 

o, com o Ministro e ele dizendo: “Está criado o Centro Nacional de Processamento .... O 

SESP vai ser o coordenador, não sei que e coisa e tal...”.  Quer dizer, pra instalar.  E eu ficava 

pensando... Por que o SESP, por que?   Não é?  Eu não tinha... nós estávamos começando a 

fazer alguma coisa.  Então, pra fazer uma nacional é preciso encontrar os elementos e as 

pessoas qualificadas em trabalhar pra isso.  E não era só isso, não... 

 

WH - É, mas o Sr está chamando atenção (telefone) para o fato desse pioneirismo do SESP... 

 

AV - É, mas é justamente, (continua ruído do telefone) ... não é só o pioneirismo.  É a... a 

boa vontade de colaborar com as coisas (ri)... (persiste som do telefone). ...Eu acho que o 

entendimento... 

 

AA - ... uma questão de boa vontade e entendimento. 

 

AV - ... o entendimento no conjunto. Claro que deve ter uma divergência aqui outra ali...e 

nós sabemos que tem.  Eu hoje estava lendo um documento aí que era um discurso do 

Gastão... 

 

AA - Do Gastão...? 

 

AV - Gastão César de ... 

 

AA - ...de Andrade. 

 

AV - Gastão quando transmitiu...  Eu recebi o SESP do Gastão.  Gastão tinha completado 

uma idade “X” e não sei que e tal e...  deixou.  Mas enfim... Eu lendo o... o discurso dele... 

(ri)...a gente fica... fica..., nós. É como ele diz. Nós nunca tivemos nada contra o Ministério 

da Saúde.  Então não sabemos porque que o Ministério tinha alguma coisa contra o SESP.  
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Eu sei... nós podíamos terminar isso aqui em relação... ou vamos deixar esse saneamento...pra 

começar... 

 

AA - Não, eu acho que a gente podia fechar com o saneamento, que fechava essa época da 

Divisão de Saúde né, e aí deixava... 

 

AV - Então vamos fechar com o saneamento. 

 

AA - E aí deixava a superintendência pra esse segundo momento, né, de 70... 

 

AV - Bom...(pausa) ... O SESP, ele... nessa década, ele provavelmente desenvolveu muito 

mais ações de saneamento do que de assistência médico-sanitária. Naquela é... 

 

AA - O Sr colocaria então nos anos 60, mais saneamento do que de assistência médico-

sanitária... 

 

AV - ... do que assistência médico-sanitária.  Então, mais do que isso, nessa...nessa 

década...(pausa) ...foi quando surgiu a política nacional de saneamento.  E ... quando 

passou...a ser da responsabilidade do Ministério do Interior... ações de saneamento. Mas na 

lei, tá específico de que a participação no SESP na execução dos trabalhos ... de inspeção. 

 

AA - Quer dizer, na própria lei que instituía a política nacional de saúde, reconhecia que ... 

 

AV - ...nacional de saneamento... 

 

AA - ...de saneamento, reconhecia o papel do SESP. 

 

AV - ...e o Ministério do Interior e tudo bem. Isso ia marchando razoavelmente. E já nessa 

altura (tosse), nós entendíamos que era preciso que os municípios tivessem uma 

responsabilidade em relação ao saneamento.  Porque senão, aquilo tudo se acabava. Então, 

só se encontrou - eu já falei da última vez sobre algumas formas que se tentou - e... e foi 

quando surgiram os SAAEs, quer dizer, os Serviços de Água e Esgotos... 

 

AA - Autônomos... 

 

AV - ...Autônomos de Água e Esgotos.  E chamado no Paraná de SAMAES, Serviços 

Autônomos Municipais de Água e Esgotos.  O SESP no Paraná e em Santa Catarina, só tinha 

a engenharia. Não tinha ações médico-sanitárias.  Nem por isso deixou de desenvolver 

trabalhos especiais junto à Hidroelétrica de Itaipú e naqueles municípios todos de...que eram 

áreas de interesse governamental.  E o SESP fez toda a parte de saneamento.  Mas o estado, 

veja bem, o estado se julgou em condições de fazer a parte médico-sanitária.  Então, nós 

trabalhávamos juntos.   Estado, governo federal, porque era representado pelos (ri) ...pelo 

SESP, junto à Hidroelétrica de Itaipú.  E... fizemos inquéritos, participamos da seleção de 

animais...isso vem depois.  Mas é quase...é disso mesmo.  Então tinha mais alguma coisa que 

eles chamavam de ...(ri)...diz, como tem uma unidade elementar, tem os “mini-SAAES”.  

Porque eram os pequenos SAAES de esteios... 
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AA - Quer dizer, os SAAES também têm uma padronização...que eram super diferenciados... 

 

AV - Exatamente.  Então, suponhamos: Então, num município eu tenho um serviço autônomo 

de água e esgotos, eu tenho uma unidade mista, eu tenho uma unidade é... sanitária é... 

especial, eu tenho...Eu tenho um Serviço de Água e Esgôtos.  Mas eu tenho os distritos e eu 

estou fazendo água nos distritos. Eu tô colocando água nos distritos. Então, como o distrito 

era pequenininho, eram 500 ou mil ou 800 ou não sei que... então eram os mini-SAAES.  Que 

faziam parte do SAAE. Quer dizer, o SAAE grande controlava os pequenos, não é?  Da 

mesma maneira que as unidades grandes davam apoio às unidades pequenas.  Então, se 

desenvolveu com um...uma coisa que aconteceu um pouco mais adiante, que deu um impulso 

colossal ao saneamento.  Mas no meio termo, aconteceram coisas que quase acabam não só 

com o saneamento, como com o SESP inteiro. 

 

AA - Que coisas foram essas? 

 

AV - Isso foi no fim do período... no fim do período fizeram uma reforma administrativa 

onde retiraram a divisão de engenharia do SESP e colocaram na recém criada Divisão 

Nacional de Engenharia do Ministério da Saúde.  

 

AA - Isso foi com a reforma de 67 ou não? 

 

AV - Foi decreto.  Não, isso aí   75... 

 

AA - Ah, isso já é de 70... 

 

AV - Quer dizer aí eu fico (??)... 

 

AA - Não, não tem problema não, porque aí a gente conta a história, a gente conta a história 

do saneamento. 

 

AV - Então, eu vou só dar um pequeno coisa... (barulho de algo sendo raspado) Todo pessoal, 

toda a estrutura da engenharia a nível central, foi transferida para o Ministério que achou que 

devia fazer ... 

 

WH - Uma Divisão de engenharia. 

 

AV - Isto, de engenharia.  E (ruído de pratos ao fundo) ... levou esse pessoal todo do SESP 

prá lá. Ficaram as diretorias regionais. O SESP tinha uma diretoria, naquele tempo, de definir 

a engenharia em cada região. Uma diretoria de engenharia, como tinha uma diretoria de 

saúde, em cada região.  Como tinha uma diretoria de saúde e uma diretoria de engenharia a 

nível central. Não sei se vocês aqui sabem... Então, simultaneamente, simultaneamente, 

mudaram o nome da Fundação Recursos Humanos, de Recursos Humanos do Ministério, 

para a Fundação de Instituto Oswaldo Cruz.  E transferiram o Instituto Evandro Chagas para 

a estrutura da Fiocruz. Ora, o Instituto Evandro Chagas era...alguma coisa de uma 

importância enorme pra vida das unidades do SESP.  Porque ele era o laboratório central, ele 
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é quem orientava e coordenava a supervisão de todos os laboratórios das unidades de saúde, 

né? Ele era um instituto de pesquisas e fazia pesquisas especiais em torno do que era de maior 

interesse na Amazônia ou onde quer que fosse.  Em arbovírus e assim por diante, entendeu?  

Ele era um centro de treinamento de pessoal da Fundação, entre outras instituições, inclusive 

estrangeiras. 

 

AA - Quer dizer que o senhor está querendo dizer que ele era completamente integrado... 

 

AV - Ele era o SESP, mais do que se podia imaginar.  Ele ... e de repente, arrancam aquilo... 

 

WH - Por que?  

 

AV - (ri) Eu não sei.  Pensaram mal... (continua rindo). 

 

WH - Não, olhe só, é... eu queria entender... 

 

AV - Não é pra... Eu já disse aqui ...aqui antes e até xinguei alguém, mas, eu disse antes, 

porque...Aquilo era uma maneira de acabar com a Fundação... 

 

WH - SESP... 

 

AV - SESP.  Retirando a sua engenharia, retirando... 

 

AA - ...o seu centro de pesquisa... 

 

AV - ...o seu centro de pesquisa e retirando as suas unidades sanitárias e mistas pra colocar 

na secretaria de assistência médica do Ministério, cadê o SESP? 

 

WH - É... 

 

AV - E mais do que isso.  Em um decreto eles mudaram o estatuto do SESP e de tal ordem 

que ...tiraram-lhe a autonomia, a identidade, tudo.   

 

WH - Isso tudo... 

 

AV - Na mesma ocasião, na mesma ocasião. 

 

WH - Setenta... 

 

AV - E isso se diz que...70 e 71. Se diz que em 71...eu vou dizer mesmo porque...meu velho 

amigo...(ri).  Dr Gastão Cesar de Andrade conseguiu no conselho deliberativo, que ainda 

existia no SESP, que aumentassem o salário do pessoal que já não estava sendo julgado o 

suficiente pra atender à dedicação exclusiva e não mais à simples é... dedicação integral. E 

justamente, a partir dessa data, saiu uma nova reforma com o estatuto, onde se dizia o que 

era normal, que a nomeação do presidente do SESP era feita pelo presidente da república... 

Isso era uma coisa que acontecia, entendeu?  Mas que era a presidência da república quem 
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estabelecia os vencimentos do presidente.  E os vencimentos que estabeleceram foram de tal 

ordem, que o Dr Gastão preferiu receber os seus vencimentos como médico da Instituição. E 

ganhava 350 cruzeiros de gratificação pra ser presidente. 

 

WH - Era pouco na época? 

 

AV - 350 cruzeiros não eram nada.  Um médico do SESP ganhava 2mil e tantos cruzeiros e 

assim por diante.  Mas isso tudo, feito na mesma ocasião (tosse). 

 

WH - Agora, me diga uma coisa, que eu não consigo entender.  Nessa época, o Ministro era 

o Rocha Lagoa, não é?  Qual era a intenção, era uma coisa deliberada de acabar com a 

Instituição?...Ele tinha algum plano pra isso?  Porque eu não consigo entender... 

 

AV - Eu vou dizer mais alguma coisa.  Eu quando vim pra qui, eu estava na Organização 

Mundial de Saúde.  Tava muito satisfeito, trabalhando lá dentro.  Aprendendo muitas coisas 

que eu poderia depois, quem sabe, usar... 

 

AA - Aqueles 4 anos lá... 

 

AV - Ehh...ele mandou me chamar.  E insistiu, eu não o conhecia, nunca o tinha visto, nem 

sabia nem quem era, nem se existia... Falou ao meu diretor, lá na Panamericana, pra eu vir 

ao Brasil pra dirigir o SESP.  Muitas coisas estão aí em torno disso que eu não vou (ri)... Eu 

vim ao Brasil, passei dois meses aqui, o diretor da Panamericana diz: “Você vai e ...o Ministro 

tá pedindo, você observe e veja e depois decida”.  E ele me mandou pra o Brasil passar 2 

meses. Nesses dois meses não aconteceu nada. (?) e eu esperando que isso e aquilo e... 

eu...comecei a verificar que ele tinha outras intenções.  Mas eu já tinha (ri) me preparado pra 

vir embora, já tinha pedido...Que aliás o diretor me disse: “Eu sou o diretor.  Você deixa essa 

carta aí, quando você vier, você assina depois, se quiser.” Eu já tinha pedido pra eu sair, pra 

vir embora.  

 

AA - Já tinha pedido pra sair da OPAS e voltar pra o Brasil, em função desse convite pra 

Fundação SESP. 

 

AV - Sim, em função desse convite especial e inclusive porque eu realmente tinha vontade 

de vir me embora, eu já tinha passado 4 anos...Bem verdade que tinha muitas vantagens, 

muitos companheiros ficaram mais tempo, se aposentaram por lá, o que é uma coisa boa e 

etc e etc.  Mas eu... eu sabia que a minha família tinha vontade de que os seus filhos, os meus 

filhos estudassem aqui...que podiam estudar também, mas (ri)... não tem a supervisão (ri) e 

não adianta nada, não é?  

 

AA - Aí o Sr voltou? 

 

AV - Então eu verifiquei o seguinte, que eles começaram a mexer na estrutura da Fundação 

indiretamente ou diretamente e por essa razão eles não faziam a minha nomeação. Porque 

eles sabiam que eu não ia aceitar. E depois eu fui buscar tudinho de volta, não é?  Quando eu 

fui nomeado pelo Mário, eu fui buscar tudinho que ele tirou, não é? 
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WH - O Sr conseguiu rejuntar, remontar o SESP. 

 

AV - Isso é o que nós vamos ver... 

 

WH - Por isso até é...eu entendo, o Sr falou agora pouco, desse discurso, né, do Dr Gastão... 

 

AV - Eu tô dizendo, o Gastão tinha toda razão de... Ele, coitado, ele... ele era um inocente, 

ele não tinha nada com isso, foi convidado, não pediu a ninguém. Gastão não pediu nada a 

ninguém. 

 

AA - Ele justamente ficou nos três anos do desmantelamento, não é? 

 

AV - Chegou nessa ocasião, quando foram acabando com ele. Quer dizer, tira um pedaço, 

põe um pedaço...pra ele pedir pra sair. Aí...aí é que vem a disposição do “sespiano”, ele era 

um “sespiano”.  Ora, se ele fundou o SESP...Gastão foi um dos criadores do SESP.  Foi pra 

Amazônia depois da Rockefeller (ri), não sei quê...viu?  Um...um cidadão feito de alguma 

coisa que só ...falava SESP.  Então ele aguentou, porque ele viu que ele queria destruir aquele 

negócio, entendeu?  E os seus amigos mais...devem ter insistido pra ele não largar.  Mas se 

tivesse coragem, demiti-lo.  Porque, às vezes parece muito fácil, demitir as pessoas.  Mas às 

vezes, é bastante difícil, mesmo sendo Ministro. 

 

WH - E o Ministro o demitiu, ou não? 

 

AV - Demitiu foi nada.  Ele é que foi demitido.  

 

WH - Como assim, ele é que pediu demissão? 

 

AV - Ele não pediu demissão... 

 

AA - Não, tá falando que o Rocha Lagoa é que saiu, o Gastão... 

 

WH - Ah, o Rocha Lagoa foi demitido. 

 

AV - O Rocha Lagoa foi demitido. 

 

WH - Você sabe por que ele saiu? 

 

AV - Sei, sei. Foi criada uma Secretaria de Saúde da Amazônia, sem o conhecimento dele. 

O Ministério do Interior, provavelmente, foi quem interferiu para criação dessa Secretaria 

que ele julgava necessária. (ruído de moto ao fundo).  E convidaram um médico do Pará, um 

médico ilustre, pra dirigir essa Secretaria.  E esse médico, a mandado do chefe da Casa Civil, 

veio tomar posse aqui no Rio. O Ministério era no Rio, ainda. E... o Rocha Lagoa não disse 

a ele, mas disse aos outros, que não dava posse não.  Rubens...eu me lembro muito bem disso, 

porque nós conversamos muito (ri).  E ele disse: “O que é que eu faço?”. (ri).  Eu disse: 

“Quem foi que mandou o Sr vir?”.  “Foi o Chefe da Casa Civil, Dr...”  “Você lota ele... diz 
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que veio...” E ele tava aqui.  O Governo tinha se transferido aqui pra Laranjeiras por uma 

semana ou duas.   

 

AA - Hum, hum... Tava mais próximo... 

 

AV - Tava mais próximo.  E então...eu ia abrir uma porta aí, mas vamos terminar esse 

pedacinho.(??)  Então, ele voltou ... 

 

AA - Lá pro Palácio Laranjeiras e... procurou...   

 

AV - “Ah, Dr Rubens, o Sr vá pra Brasília e me espere lá.” O Rocha Lagoa já estava em 

situação ruim. E já estava fazendo coisas que eram uma loucura.  Ele chegou uns dias antes 

no SESP, onde havia um fundo rotativo de engenharia criado há muitos anos: “Não tem 

dinheiro pra pagar pessoal.  Paga pelo fundo rotativo. Acaba com esse negócio de fundo 

rotativo e paga o pessoal.” Dando ordem diretamente, na vista de todo mundo e ...era desse 

jeito, não é?  O fato é que ele tentou ir despachar aqui no Rio e a resposta do Sr Leitão da 

Cunha, segundo se diz, foi que ele não precisava mais ir despachar, que já estava dispensado.  

Pronto, essa é a história que eu vim contar. (risos). 

 

WH - Tudo em função da crise com a Amazônia, não é? Agora... 

 

AV - Essa Secretaria que era do Ministério, não é? Mas não foi isso...isso foi a gôta d’água... 

 

WH - É verdade.  Essa questão do... do... que eu ia até lhe perguntar, que tem a ver com esse 

assunto do Rocha Lagoa, é, o SESP... 

 

AV - Eu não gosto de dizer isso assim, porque eu não gosto de ...de apontar nome de 

ninguém... 

 

WH - Não, mas é importante, porque ele foi Ministro, ele é que criou a Fundação Oswaldo 

Cruz, ele fez uma série de coisas ... 

 

AV - Dizem que ele criou a Fundação, porque a intenção dele era voltar pra dirigir a 

Fundação. 

 

WH - Pois é... 

 

AV - Criou a Fundação e fortaleceu com outros órgãos com essa intenção. Agora, eu não 

posso afirmar que foi com essa intenção ou não.   

 

WH - É, a gente já ouviu essa versão... 

 

AV - Da mesma maneira que quando tiraram a diretora do Serviço Nacional de Tuberculose, 

o Sr Laurino Lins de Lima, dizem que ele disse: “Não aceito esse programa do Serviço 

Nacional de Tuberculose.”. Ele devia dizer isso ao Secretário Nacional de Saúde, quem 

recebeu o programa, quem aceitou o programa e não ao diretor do Serviço Nacional de 
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Tuberculose. Mas dizem que ele fez isso pra nomear a filha de um médico (ri)...pra nomear 

um médico de uma filha dele.  Esses dizem...dizem...dizem...Eu tô falando aqui porque fica 

registrado...como eu ouvi dizer. 

 

AA - ... eu ouvi dizer... 

 

WH - Agora, o que eu ia lhe perguntar, era exatamente, já aí não é uma questão de nomes, é 

como ficou o SESP durante essa época, depois do movimento de 64, não é? Qual foi a relação 

do SESP, da Instituição, com os governos militares que passaram, né? 

 

AV - Eu só posso lhe dizer isso até o tempo que eu tive aqui e o Mansur foi presidente. O...o... 

tudo ía muito bem. O Mansur saiu do SESP em 1967(tosse).  Entrou, o Ministro... 

 

WH - Leonel Miranda. 

 

AV - Isso.  Que tinha um plano de saúde especial, eu muito controlei aquilo... Naquele tempo, 

o Ministro era o presidente do Conselho Deliberativo do SESP. De um modo geral ele 

delegava poderes a um deles, como por exemplo, o Maneco Ferreira, ou outro. O Ministro 

não ia à reunião do Conselho e designava alguém etc. Mas foi assim.  Quiseram tirar o 

Mansur, porque ele não estava de acordo com uma série de coisas e havia uma...uma...uma 

pressão grande, uma luta interna, eu diria, para que ele saísse ... eu creio... 

 

AA - Pressão interna, também?  

 

AV - De algumas pessoas que...que ...pensavam naquela época de um modo diferente e... 

viviam assessorando o Ministro, esse...esse Leonel Miranda... 

 

WH - Que tipo de divergências eram, Dr Aldo? 

 

AV - Eu...eu...não sei...eu não estava aqui...Eu tenho informação.  Então, o que é que 

acontece?  O Ministro vem presidir a reunião do Conselho onde o presidente era nomeado 

pelo Conselho e tinha um mandato.  E Mansur disse que não renunciava ao mandato.  Ele 

recebeu o mandato e se eles quisessem, eles encontrassem um caminho pra isso. O que foi 

de uma repercussão formidável dentro da Instituição, a posição que ele tomou. Ele disse: “Eu 

tenho aqui compromisso com um monte desses rapazes que estão aí trabalhando... de 

maneira, que...não vou renunciar nunca.” Aí o Ministro foi encontrar uma maneira...o 

Ministro pediu muito a ele...que ele não fizesse coisa, que ele renunciasse... e ele disse: “Não, 

de jeito nenhum.”. Aí, o Conselho decidiu dispensá-lo. Logo depois, o nosso amigo também 

foi dispensado.  O (ri) Dr Leonel Miranda, né, durou muito pouco tempo.  Eu não o conheci 

e não trabalhei com ele, eu estava fora do país.   

 

WH - O Sr voltou já na época do Rocha Lagoa, né? 

 

AV - Eu voltei chamado por ele, a convite dele.  E eu pensei, eu pensei que era uma coisa 

diferente porque nunca vi um Ministro telefonar pra um cidadão como eu, nunca me viu vivo, 
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nem eu... E passar telegrama e o chefe do gabinete todo dia e uma pressão danada e quando 

chega aqui, eu não vi nada (risos). 

 

WH - Então vamos parar por hoje, Dr Aldo? 

 

AV - Vamos parar, já falei demais...e já disse impropriedade à beça...(risos) 
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Data: 10/10/1995 

 

 

Fita 7 - Lado A 

 

 

WH - Bom, então hoje vamos começar a 4ª entrevista com o Dr Aldo Villas Boas, é... hoje é 

o dia 10 de outubro de 1995, estamos aqui Anna Beatriz Almeida, Maria Beatriz Guimarães 

e eu, Wanda Hamilton. Dr Aldo a gente vai começar hoje, o Sr na última entrevista tinha 

falado que o Sr tinha sido convidado para ser superintendente do SESP, né e, enfim, houve 

algum problema e o Sr não pôde...E aí, o Sr foi na SUCAM.  A gente queria saber como é 

que o Sr foi pra SUCAM, como é que foi isso?  Que é que aconteceu? 

 

AV - O negócio é complicado... Realmente eu fui, inclusive, surpreendido com um convite 

direto do Ministro da Saúde de então, e telegramas de sub-chefes de Gabinete e tudo mais 

para vir dirigir ou ser superintendente da Fundação Serviço de Saúde Pública, da qual eu 

tinha saído para ir pra Panamericana, quando eu dirigi a Divisão de Saúde...da Comunidade, 

como se chamava naquele tempo.  E... o diretor da Panamericana, ele...não aceitou muito 

bem a idéia.  Mas me disse: “Vou lhe dar um tempo “X”, suficiente pra você observar o 

comportamento desse seu Ministro.” 

 

WH - O Sr queria trabalhar no SESP? 

 

AV - Eu não queria nada.  Eu tava ainda recebendo um convite.  Eu gostaria de voltar pro 

SESP, pra trabalhar, porque era uma organização que eu tinha aprendido a ver como as coisas 

eram feitas.  Mas eu não tava contando com isso, não.  Eu tinha um cargo permanente, porque 

não era temporário, porque não era uma consultoria por prazo, era um cargo permanente nas 

Nações Unidas, podia ficar 10, 20 anos, o tempo que a idade desse... E... aprender um pouco 

mais das coisas como são feitas por lá e ...e viver razoavelmente, porque se ganha bem lá, 

não é? Quer dizer, bem o suficiente para se ter as coisas que se necessita e mais alguns 

su...supérfluos... 

 

WH - Alguns supérfluos...?  (risos) 

 

AV - Sim, porque eu digo supérfluo nem é propriamente supérfluo...  Mas...um carro... Eu 

comprava lá um carro muito barato e muito bom, por exemplo. Eu aqui, não tinha nenhum 

(ri). Porque inclusive o Brasil tava começando a fazer os seus pequenos carros. Muito bem. 

O (diretor?) me deu dois meses, eu deixei uma carta pedindo demissão, ele disse que não ia 

considerar. Só quando eu voltasse.  Eu aqui vim, olhei, vim, conversei e não soube nada. Aí, 

vou ouvir a conversa... Aí, o pessoal assim, muito cismado em conversar comigo. O pessoal 

do Ministério. O Ministro era o Dr Rocha Lagoa... 

 

WH - Mas eles tinham lhe mandado o convite! 

 

AV - Eles tinham...eu tenho escrito aí, telegramas e tudo.  Tá tudo guardado no meu arquivo, 

desde aquele tempo.  Tem umas coisas que não se põe fora, eu... Muito bem.  Mas eu não 
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disse que aceitava ou não aceitava.  Eu vim aqui olhar, conversar e ver o que que o sujeito 

diz e tal. “Calma, você vai ter que esperar um pouco. Porque nós temos alguns aí alguns 

pequenos problemas e...” Esperar um pouco...passaram-se os dois meses e eu voltei com a 

idéia de não vir mais.  Mas acontece, que nesses dois meses, em casa, o pessoal se ajeitou 

com a idéia de vir embora e ...pronto. A idéia de vir embora pro Brasil, é sua terra, etc, etc... 

 

WH - O Sr sentia saudade, Dr Aldo?  

 

AV - A gente...sente um pouco, não é?  Eles sentiam mais do que eu. Eu já trabalhando todo 

dia...Os meninos vieram e... estavam certos de que eu iria aceitar.  Porque se der o SESP, o 

papai vai, não é? (ri).  Não sei por que... 

 

AA - Não sabe? O Sr devia falar pouco do SESP... Os meninos devem ter crescido... 

 

AV - É... Até que falava pouco mesmo...E o resultado é que cheguei aqui, tinham...fizeram 

uma ...uma re-estruturação... uma reforma ministerial... Todo mundo gosta de fazer reformas, 

parece que aquilo...O ministro diz ao presidente da república que fez uma reforma pra melhor 

e diz ao povo: “Olha, o ministério tá se renovando.” Uma reforma eu acho que é assim, 

porque eu nunca vi tanta reforma desnecessária.  E tinha lugares, inclusive um que eu fui 

ocupar, que não tinha nada, acho que não tinha nem mesa, ou cadeira... E era o chefe geral, 

supervisor geral de saúde coletiva. Era o dono do Ministério..., mas não tinha ninguém, nem 

uma secretária, nem um telefone (ri)...Era no papel a reforma...(ri) 

 

AA - Esse foi o primeiro então, ao qual o Sr foi levado quando regressou... 

 

AV - Fui nomeado!  

 

AA - Nomeado. 

 

AV - Porque não podia ficar ocupando espaço...então eles nomearam um supervisor geral... 

 

WH - Eles nomearam como supervisor geral de saúde coletiva. 

 

AV - De saúde coletiva.  Da nova reforma... 

 

WH - Isso era uma área nova, que não existia até então?   

 

AV - Ela...já devia se constituir...muito bem!  Nessa oportunidade, eles tinham criado... eles 

tinham criado a SUCAM. Que reuniria o DNERU e a Malária, a Campanha Nacional da 

Malária. E... houve uma dificuldade com... em relação ao...ao profissional que foi indicado 

para ...para ser o superintendente da SUCAM. Ele foi designado para responder pela 

superintendência da SUCAM.  E lá passou apenas três meses respondendo pela SUCAM.  E 

aí, me chamaram e me alertaram que estavam com dificuldade e precisavam de uma pessoa...  

Eu digo: “Eu não sei porque pra isso, inclusive, isso é endemias rurais e tem muitos doutores 

aí, técnicos profissionais excelentes e... esse não é o meu... não é o... meu ‘hobby’ (ri)”. “Mas 

então venha. A gente precisa, é só por pouco tempo...logo depois você acerta, você aí vai...”. 
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Aí, vinha a história do SESP. Recebi uma série de...de aborrecimentos.  Mas ficava difícil, 

né? Da maneira que estava posto, ficava difícil se eu não aceitasse ir pra SUCAM.  Difícil e 

ruim para mim, porque já entendia, nessa altura, que o Ministro era ele mesmo e então, era 

preciso um certo cuidado.  E lá fui eu pra SUCAM.  Foi assim.  Chego lá, é uma entidade 

enorme. Porque o que existia era o Departamento de Endemias Rurais e a Campanha de 

Malária.  Nós tivemos que reunir os dois departamentos.  Quer dizer, o Endemias Rurais e a 

Campanha da Malária. A estrutura...re-distribuir os distritos sanitários no Brasil todo, como 

se chamava. Nomear os coordenadores, designar os coordenadores, o que era uma tarefa 

extremamente difícil pra mim, porque eu não conhecia nem de um lado nem do outro... 

 

AA - Seriam coordenadores por doenças, ou por áreas?... 

 

AV - Não, eles são coordenadores...coordenadores por áreas, entendeu? Digamos, Pará e 

Amazonas... Fulano, Goiás e não sei quê...  

 

AA - É, eu digo isso porque o DNERU também tinha uma...uma estrutura que era coordenada 

por doenças, também... 

 

AV - Também tinha... 

 

AA - Mas isso não continuou permanecendo na SUCAM? 

 

AV - Não, não.  Na SUCAM, vieram as áreas, os distritos, etc. Eu passei praticamente esse 

ano tentando dar essa forma e deixar... claro pro pessoal que a gente vai vendo... Fulano...ele 

gosta e é técnico em malária. Outro fulano é bom em leishmania, o sicrano é isso e aquilo.  E 

ao mesmo tempo, eu ía aprendendo, que a Leishmania visceral era visceral e onde a 

leishmania era cutânea, cutânea-mucosa (ri)...e assim... tinha que saber as coisas e ver... 

 

AA - O Sr diz que era outra especialidade que o Sr não tinha contato direto. 

 

AV - Pois é...eu tinha aprendido no meu Curso de Saúde Pública uma porção de coisa, mas 

não sabia se era aquilo ou não.  Então tinha que verificar pra poder me situar e não fazer 

como um dia um cidadão chegou e disse: “Olhe aqui, vou fazer uma conferência, né.  Nós 

estamos organizando na Academia Militar de Medicina - o sujeito não era militar, era civil.” 

Eu disse: “Ah, mas eu não sei fazer conferência, eu ...Posso fazer lá uma coisa qualquer, mas 

eu não sei o que é...” Ele disse: “Não, você vai falar sobre tuberculose.” Ah... Eu digo: 

“Querem brincar com a minha vida... Eu digo, olhe até gostaria muito, já trabalhei nesse 

campo, até há dois meses atrás, eu tava trabalhando com... em tuberculose. Mas agora aqui, 

eu sou superintendente das campanhas de saúde pública.  O Sr sabe o que é isso?  Devia 

saber, porque o Sr é daqui da casa.  Então, se os senhores me chamarem pra fazer uma palestra 

sobre bócio, eu até que vou.  Sobre peste, bouba, seja o que for, eu vou. Agora tuberculose, 

não. Tuberculose já passou”.  O sujeito...babava um cartão de visitas, né, uma apresentação 

a mais.  Passei um ano e pouco.  Foi quando eu adoeci e... o professor Maneco Ferreira era 

assessor chefe do Gabinete do Ministro. E, sem me consultar, o Ministro me nomeou assessor 

chefe do Gabinete do Ministro.  Porque eu disse que não ia voltar mais pra lá. 
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WH - Aí, já tinha mudado o Ministro? 

 

AV - Não, o mesmo Ministro.  Assessor chefe do Gabinete do Ministro. Eu nunca assumi 

essa função, e disse ao doutor, professor Maneco Ferreira que eu achava aquilo um absurdo.  

Como é que ele... 

 

AA - ..., mas depois o Sr foi ser assessor, né? 

 

AV - ... dispunha de um lugar que estava exercendo pra me colocar ali?  Não podia...entender. 

 

WH - O Dr Maneco Ferreira era chefe de Gabinete? 

 

AV - Ele era assessor chefe do Gabinete do Ministro. 

 

WH - Rocha Lagoa, naquela época?  

 

AV - Rocha Lagoa.  E ora, o Maneco Ferreira era um homem de prestígio, um sanitarista de 

escola.  O sujeito fazia isso com ele, imagine o que não ia fazer com Aldo Villas Boas...(ri) 

Foi quando o Gastão me convidou para ir ser assistente dele. 

 

WH - Eu não entendi... O Dr Rocha Lagoa lhe convidou pra ocupar o posto que o Dr Maneco 

tava ocupando?  

 

AV - Me convidou, não, nomeou sem meu consentimento.  Eu tava doente e disse que não 

voltava pra SUCAM. 

 

WH - Mas o que é que houve ali, entre ele e o Dr Maneco? Houve algum desentendimento, 

alguma briga? 

 

AV - Não creio que tenha havido nada.  Nunca perguntei a nenhum dos dois.  Não sei. Talvez 

eles tivessem feito alguma acomodação. Maneco era um homem de grandes propósitos, se 

ajustava bem...ele devia estar querendo ir criar a PAP, pra onde ele foi...Uma entidade de 

planejamento com bastante autonomia...Possivelmente, possivelmente. Eu nunca perguntei 

nada. Eu apenas olhei e tomei a minha decisão.  E fui trabalhar com o Gastão.   

 

AA - Mas o Sr não me explica por que que o Sr não queria também retornar pra SUCAM? 

 

AV - Não, não...Porque eu não vim pra aqui pra dirigir a SUCAM.    

 

AA - Eu sei, mas esse um ano passou e... 

 

AV - Mas passou um ano, já era demais...Aquilo era pra passar um ou dois dias...(ri). 

 

AA - Agora, não teve nenhum problema assim... 
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AV - Eu nunca tive problema nenhum, me dei com todos muito bem, os companheiros... 

Levei pessoal pra lá, (campainha) um pessoal meu, do SESP.  Porque eu precisava de ter uma 

cobertura de uma entidade que eu não conhecia nada e trabalhava de uma maneira 

inteiramente diferente, entendeu?  Administração não é assim. Você tem que ter uma certa 

segurança.  Nós trabalhávamos em... em... numa programação diferente, que era por projetos.  

A administração por projetos, em 65, no SESP. E eles trabalhavam fazendo aqueles sonhos 

de coisas, com empenhos que o... o superintendente tinha que assinar milhões de empenhos 

e... e... era um sujeito altamente frágil dentro de uma coisa complexa que é... não se sabia 

como é que tava sendo feita, as licitações e tudo mais e tal.   

 

AA - O Sr buscou mexer nesses mecanismos, o Sr buscou fazer algum... 

 

AV - Não...nós fizemos o nível técnico... O técnico que foi redistribuído nos distritos dar 

forma e ... nomear os coordenadores... que eu chegava lá. Eu chegava em Goiás: “Quem?” 

Fulano é do DNERU e beltrano é da... é da Malária...Nossa Senhora... 

 

AA - Aí o Sr teria que escolher entre um e outro... 

 

AV - Aí eu conversava com um, conversava com outro...e.... Ia embora. Quando chegava 

aqui no Rio de Janeiro, eu decidia. Juntava mais algumas informações... pra não errar... mais 

do que errei, né?  Porque não é fácil, o jogo.  

 

WH - O Sr teve muitos conflitos lá dentro, muitos problemas? 

 

AV - Não conflito, não.  Conflito, não.  Propriamente, não.  Porque de princípio eles disseram 

que, o natural que todo mundo diz: “O que é que esse homem vem fazer aqui?” Né?  Mas 

acontece que eles sempre foram bem tratados e quando foram mal tratados, eles mereciam.  

Então (rindo), não tinha problema nenhum.  Se foram...porque não sei, nunca ninguém me 

disse.  Mas uma instituição curiosa, que eu conheci um bom pedaço, andei nos garimpos lá 

em... E lá em Santarém, por exemplo, os chefes...os guardas do DNERU e os guardas da 

Malária fizemos uma reunião enorme e eles disseram que tavam passando fome, porque as 

diárias eram uma...uma miséria, eles eram obrigados a pedir aos garimpeiros um pedacinho 

de carne lá no mato pra não largar o serviço... E coisas dessa ordem, né?  E você vai 

conhecendo... E diz, puxa será que é assim mesmo? Vamos voltar pra ver.  Quando cheguei 

aqui, procurei...(ri) É... o pessoal fazia o seu trabalho em regiões difíceis como aquelas lá de 

cima são... E eram muito mal remunerados.  E o dinheiro não chegava na hora pra pagar.  

Não chegava na hora.  O sujeito não recebia o seu dinheiro.  E ficava com fome.  Ele 

trabalhava assim... E às vezes, o sujeito vinha, tava muito zangado!  Eu dizia: “Você tá com 

toda a razão. Como é que como é o seu nome?” Eu sou fulano assim e tal e coisa, aí você... 

“E quem é o seu chefe?” O chefe é aquele, mas ele não fala, ele não diz, ele não diz que nós 

estamos com fome assim, assim e tal e coisa...  “Pois é, você tem o direito. Eu posso ouvir 

até uma hora. Você diz todas as coisas que você faz e eu escuto, pronto, acabou-se” (ri). 

 

AA - Foram muitas viagens dessas, Dr?... 
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AV - E assim eu andei aí pra Amazônia, andei pra Goiás, Mato Grosso e... onde o pessoal 

trabalhava. Porque aquele... no Nordeste, inclusive em malária, já tinha várias áreas em 

consolidação, o trabalho já era diferente.  No Sul, também.  Mas...lá!  O fim do mundo... 

 

WH - E o Sr conseguiu aumentar o salário dos guardas? 

 

AV - Aumentou-se alguma coisa, mas era muito pouco.  Mas era o... o que podia ser feito, 

né?  Essa saúde pública no Brasil, de um modo geral, ela sempre foi considerada uma coisa, 

sem maior significação...Porque ela...não tinha peso político.  Então, o que valia aqui...era a 

política que se usufruía dos benefícios da própria política, né?  Até hoje é. (rindo). Um  pouco, 

né? Mas é a mesma coisa.  Se analisar direitinho, vai encontrar. As partes é que são um pouco 

diferentes.  Mas na realidade, eu passei muito bem na SUCAM.  Eu me dei bem com todo 

pessoal todo, viu? Eu tive a sorte de Oswaldo Silva e Vicente (Mussler?) voltarem dos 

Estados Unidos onde estavam trabalhando na mesma repartição que eu trabalhava, entendeu?  

E eu os convidei pra ser meus assistentes e eles foram trabalhar comigo, dentro do meu 

Gabinete, cada um com uma área.  O Oswaldo tinha sido chefe do Departamento de Malária 

da Panamericana. E eu já, tinha um homem da malária, e ele não mexe com o Djalma – 

Djalma já faleceu.  Djalma era um sujeito excelente e um técnico formidável. E um amor 

danado ao seu trabalho e... E eu disse: “Olha, Oswaldo, vocês vão levar isso juntos aí e tal.” 

E o Mussler era o homem do Anophelles... (sinal de impaciência com a língua) ... do Aedes 

aegypti.  Era que o sujeito que tinha feito a programação do Caribe todo em relação à febre 

amarela...Eu digo... Então, eu ía entregando as coisas a quem sabiam fazer...E ...dava todo o 

prestígio, respaldo que fosse necessário.  E assim, por diante. Claro que ficaram alguns mal 

satisfeitos, porque você não pode satisfazer a todo mundo. Agora, o mais mal satisfeito era 

eu, porque eu não... 

 

AA - Não era ali que o Sr queria estar (ri) 

 

WH - Agora, o Sr que conhecia, que já tinha experiência no SESP, né, eu queria que o Sr 

falasse um pouco na SUCAM, pensando pensando na sua experiência no SESP, né?  O Sr já 

falou que a SUCAM, ela não funcionava por projeto, que isso o... 

 

AV - Não, a administração era diferente.  A administração era... 

 

WH - É... eu queria que o Sr fizesse mais alguma... 

 

AV - Eu... não... não posso lhe dar muito detalhes. Porque acontece o seguinte: o SESP, 

vamos supor, vamos supor, é... naquele tempo... Vou relacionar apenas: Programa de 

Controle da Malária no Amazonas-SESP.  Ora, o SESP, o que é que ele fazia? Ele levantava 

o seu problema, ele formulava o seu programa e destinava o seu recurso. Aquilo, não tava 

misturado o dinheiro numa caixinha só, não. Cada programa tinha a sua destinação.  E mais 

do que isso.  Quando o centro, que era no Pará, mandava uma auditoria, naquele tempo, a 

coisa era feita à base do cofre. Um cofre onde a periferia guardava o dinheiro.  Então, ela 

recebeu dinheiro para aplicar naquela programação, lá no Amazonas.  O sujeito chegava, eles 

iam contar o dinheiro todinho que tava no cofre. O chefe do programa, no auditor, aí contava 
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o dinheirinho, moeda por moeda e aí se faltava um tostão, o auditor dizia, paga, aí ele botava 

o tostão ... 

 

WH - Quer dizer, os programas recebiam o dinheiro “cash”? Alí, pra tocar o programa?  

 

AV - É... pra tocar... uns três milhões de dólares americanos (rindo) e mais (??)... Mas fora 

disso, a Fundação SESP sempre trabalhou assim. Vocês vão ver já, que eu vou entrar nisso 

aí, um pouco. Você não põe dinheiro à toa. (pessoa assobiando ao fundo, continuamente). 

Você não compra sem... 

 

AA - Tá programado... 

 

AV - Não...nem é isso, sem fazer uma licitação com várias firmas que vendem um mesmo 

produto. Você não é obrigado a comprar o mais barato.  Mas quando você não vai comprar 

o mais barato, do que foi oferecido, você constitui uma comissão para examinar a proposta, 

examinar o material e dizer que material vai comprar.  Senão, você não é administrador, já é 

descoberto.  Isso eu vi aqui, mas aprendi lá na Panamericana, e na Tuberculose também fazia 

assim.  E lá no Pernambuco era assim (ri).  Então, cada um trabalha de um jeito e vai 

adquirindo a sua experiência à medida que o tempo vai passando e você vai acompanhando 

o que se desenvolve.  Eu me recordo muito bem que uma certa ocasião o Departamento de 

Saúde de Pernambuco fez uma...uma concorrência para a aquisição de 5000 ampolas de 

vacina... de vitamina C de 500 mg.  Aí, lá vem Abbot: não sei quem, Lilly, esses nomes 

todinhos de laboratório... Mas quem faz a apreciação é o Departamento de Administração, 

tinha um Departamento de Administração já naquele tempo. (a pessoa continua a assobiar) 

E ele tinha um regulamento de 1924, o Departamento de Saúde Pública de Pernambuco, ele 

já tinha uma série de coisas.  E isso não tinha tantos anos, porque era 1950, 49, por aí... Muito 

bem.  Aí, vai e vem, vai e vem, tinha um laboratório brasileiro aí, tinha um nome, não me 

lembro nem o nome...e concorreu também...e ganhou!  O sujeito depois me disse.  Depois 

então ele me disse, duas vezes.  Porque ele me disse como vendedor propagandista e me disse 

como médico. Que ele se formou, depois de médico, ele diz: “Nunca vi.  Pensei que o 

Departamento fosse dar aquilo a um laboratório estrangeiro qualquer.” A gente pode pensar 

tudo (ri), compreendeu? 

 

WH - E na SUCAM, aí... 

 

AV - Isso é uma loucura... Quer dizer, a administração do serviço público você precisa ter 

muito cuidado com o que faz e com o que os outros fazem.  Senão, sempre surgem 

complicações. 

 

WH - Agora, na SUCAM o Sr tinha esse problema?  Aí, como é que o ...o Sr falou do SESP... 

 

AV - SUCAM era diferente, porque eles faziam as suas concorrências.  E aquilo depois de 

aprovado pra comprar o material, você faz um empenho com a importância a pagar.  

Duzentos lápis ...Cr$ 500,00... um empenho e aquilo é de tal ordem, a organização daquele 

troço, que o superintendente é quem tem que assinar.  No entanto, no SESP, eu nunca assinei 

um cheque que não tinha empenho pra mim, porque aquilo se dilui dentro da... da 
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responsabilidade dos ordenadores de despesa que eu também sou..., mas os outros também 

são. 

 

AA - Mas não era o único, né? No caso da SUCAM... 

 

AV - Agora, na SUCAM, tinha que vir, forçosamente, pra superintendência.  Então, o que é 

que eu tinha?  Eu tinha um técnico de contabilidade e tinha um advogado.  E eles 

despachavam comigo.  Eu despachava no dia “X” e eles vinham, meus.  Quer dizer: “Vocês 

examinem esse material que eu quero ver se tá bom.” Agora, você diz: “Ah, tá desconfiando 

dos outros?” De jeito nenhum!  Aí é que eu não sei, aquele sistema...não sei.   

 

WH - E o Sr. descobriu alguma coisa que... 

 

AV - Não.  Nada disso.  Também, eu passei um ano só lá.  Eu não descobri nada em relação 

a desvio de verba, a comprar mais caro mais isso, mais aquilo...Além de tudo, além de tudo, 

é a tal coisa, aqui no SESP, tinha uma unidade de auditoria.  Então, tinha o chefe, era uma 

coordenação de auditoria.  Tinha o chefe e tinha os coordenadores.  E o negócio era de tal 

ordem que ia ao extremo. Eu achei.  Porque esses coordenadores, eles não davam satisfação 

a ninguém nas delegacias regionais. Esses auditores. Eles chegavam lá, pediam o que 

queriam, examinavam o que  queriam e não conversavam nada com ninguém, quando não 

queriam conversar e quando conversavam era o que? Que eles queriam ir embora.  Pronto, 

entendeu? (risos).  O que não é muito comum, não é? O resultado é que se confiava muito 

mais na...na auditagem e no serviço que era feito porque ...A conduta pessoal, não sei... A 

maneira como aquilo era conduzido levava a um respeito enorme nas regionais.  E o pessoal 

diz que tudo no SESP era centralizado.  Não era isso não, pelo contrário.  As delegacias 

regionais compravam o seu material, não era comprado aqui no Rio de Janeiro, não. 

Comprado lá, dentro das normas estabelecidas para organização como um todo.  Eles não 

iam comprar dentro da cabeça deles...Então, se aquilo é centralizar, tudo bem.  Era comprado 

lá! 

 

WH - Quer dizer, as normas... 

 

AV - A unidade maior também comprava.  Quando havia urgência, ela também tinha 

autorização pra comprar.  Quer dizer, eu não sei qual é a centralização que eles falam.  Eu 

conheço um tipo diferente, eu acho... Mas eu... o Ministério e ultimamente então, uma série 

de pessoas aí...: “Era uma unidade centralizada, a... - como é que chama? - ..autoritária e não 

sei quê...” Essa linguagem aí surgiu (??).   Não era nada disso. Aqui, eu vou mostrar a vocês, 

eu guardei isso de propósito, vou mostrar a vocês ... Havia “Normas...” havia um livrinho 

chamado “Normas e Instruções para Unidades de Saúde”.  Pois bem... (pequena pausa) 

 

WH - Que que Sr dizia que o Sr tinha achado... O Sr tava falando das “Normas de Unidades 

Sanitárias”, que tinha as “Normas...” .... 

 

AV - Eu tava falando sobre centralização e descentralização e isso e aquilo.  Então, vocês 

viram aqui.  Isso aqui é 1983.  Eu tinha dito, o que foi que eu disse naquela ocasião?  Que 

isso periodicamente era revisto e a periferia, as regiões, as unidades, elas informavam nas 
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reuniões regionais ou nacionais, o que achavam que não era correto.  Então, tá aqui, oh... 

l966.  Tá vendo, esse é do meu tempo. Foi impresso na minha época na Divisão de Saúde da 

Comunidade.  Provavelmente... 

 

WH - Esse aqui é uma publicação da Fundação SESP já, né, “Assistência Médico-Sanitária, 

Normas e Instruções”.  

 

AV - Eram Normas e instruções. E a outra está aqui...a evolução, tá aqui.  Dez anos depois, 

depois de se verificar isso aqui, porque isso aqui era uma novidade, dentro da própria 

Fundação... 

 

AA - Quer dizer, esse de 66 foi uma coisa nova e que inaugurou uma prática. 

 

AV - Era nova, quer dizer foi a introdução de algumas idéias que circulavam fora do Brasil, 

inclusive, pouco e que se ia experimentar. Sabe por que? Aqui dentro tem a quantificação, 

aqui, olha tá aqui dentro, também. Quer dizer, quem ouvir dizendo: “O que é que a visitadora 

faz com a criança, o menor de 1 ano, o menor de 1 a 4 anos, o menor até 5 anos...” Ensinando 

o que é que ela faz.  Ela aprendeu no curso uma série de coisas, mas ela continua com seu 

manual onde se diz o que é que a enfermeira faz, o que é que o médico faz, o que...     

 

 

Fita 7 - Lado B 

 

 

AV - Então, vocês vêem, isso aqui é de 1976, né?   

 

WH e AA - Dez anos depois... 

 

AV - Dez anos depois. Com as informações que chegaram etc e as modificações havidas.  E 

aqui, tá aqui o outro, menos tempo... 1983.  Quer dizer, não é... como se dizia, como é que 

você diz ao seu povo como trabalhar, como fazer, como medir, como avaliar, como se 

comportar...como? Você diz, mas você escreve, tem um manual como tem tantos manuais 

outros, de outras coisas, né? E isso é estudado, e isso é levado ao campo e isso é observado.  

Diz: “Olhe, não serve. Vocês mandaram botar o menino na enfermaria com a parturiente, 

com a gestante. Quer dizer criança...porque não tem berçário, vocês acabaram com o 

berçário, tá escrito aqui. Não tem berçário. Agora, sim, ponha junto o menino junto da mãe 

na mesma enfermaria, na mesma ...”. Então, aquilo é observado. Amanhã diz: “Não, tem que 

voltar ao berçário. Porque não tá dando certo.” Nunca voltou.  Nunca voltou.  Por que?  

Porque deu certo. Vinha assim: “Agora nós vamos fazer. A unidade vai ser também um 

lactário.” Lactário era isolado, lá no meio do mundo. “Ela vai distribuir leite. E vai distribuir 

leite de soja. E vai distribuir à criança à mãe a isso e aquilo...E vai distribuir mais uma cesta 

... básica (ri).” Mas será que isto vai dar certo? Vamos esperar. Então, periodicamente, a 

revisão é feita as instruções foram postas em prática, foram analisadas pelos que participaram 

do trabalho normal, em todas as...as unidades, não é mesmo?  Perto ou longe da diretoria 

regional, perto ou longe do centro... E aí sai o outro dizendo: “Isso aqui agora é assim. Agora, 

vocês, tem uma coisa: Vocês foram, olharam, observaram, mexeram, (barulho não 
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identificado, que parece ser do gravador) disseram, falaram, discutiram, brigaram...ninguém 

mexe nisso.  Só na próxima vez que nós nos reunirmos pra discutir esses assuntos.  E ninguém 

sai dessa linha, porque não é pra sair. Isso é indisciplina, até lá.” Agora, vocês é que decidem, 

como diz aí, se isso é centralização ou se isso é outra coisa. 

 

WH - É, na verdade, há...há uma padronização, né? 

 

AV - Pois é.  Agora, eu trabalho de um jeito, aquele outro trabalha de outro jeito, eu atendo 

o menino vestido, ele atende o menino nú...aquele outro não atende o menino, aquele só 

atende gestante, aquele só atende adulto, aquele só faz anestesia, aquele só faz... Eu acho que 

é uma confusão danada...Aí, não!  (novamente o barulho do gravador) Desde o início, que eu 

estou mostrando aí instruções, normas de instruções.  Mas, quando se estabeleceram os... os 

objetivos, que depois passaram a métodos, era para aquele, por exemplo:  Eu tenho, por 

exemplo, naquela ocasião ali, um médico devia dar uma consulta em 15 minutos, uma 

primeira consulta. Se é assim, se é assim, a média é essa, esse médico que dá 8 horas por dia, 

entendeu, ele dá 32 consultas diárias, no mínimo.  E nós estamos ali para ver se ele deu ou 

não deu, para poder saber se ele está trabalhando, ou não está trabalhando de acordo com 

aquele que parece ser o razoável em função do seu serviço e do que ele recebe como 

retribuição. Quer dizer, é uma padronização, agora, essa padronização vai muito além eu 

vou...eu posso mostrar depois a vocês... 

 

WH - Essa padronização, Dr Aldo, ela vem colada com esse processo que o Sr falou de 

quantificação,é mais ou menos o mesmo processo? 

 

AV - É mais ou menos o mesmo processo.  Isso aí é uma padronização, mas é uma 

padronização diferente. Eu tô dizendo que... que... a assistência...médica à... à criança ou a... 

assistência materno-infantil é feita desse jeito.  Eu tô dizendo que ela é feita desse jeito, eu 

tô dizendo como é. Eu tô dizendo que as visitadoras, inclusive na unidade que só tem uma 

visitadora, entendeu, ela no dia que o médico vai, ela é só pra atender o médico.  Ele já 

encontra tudo agendado, todos os doentes que vão ser atendidos, todas as coisas que o médico 

precisa ver, tão prontinhas pra ele chegar cedinho e sair à hora que tiver que sair, com aquilo 

pronto.  No outro dia, ela tá lá...lá...lá, dentro da casa, de cada um, dentro da programação.  

Ela tem que ass... Digamos, ela tem que ir a 10 casas... isso uma hipótese, isso depende das 

distâncias, do tamanho da cidade, do isso do aquilo. A pé ou então na sua bicicleta, porque 

tem, lá, na sua bicicleta, não tem mais nada.  Pode ir até no seu automóvel, dependendo do 

tamanho da cidade. Então, mas aquilo está escrito, que ela precisa fazer assim.  Quer dizer, 

a conduta dela...as normas... 

 

AA - A meta dela... 

 

AV - E quem é que chega lá, que é que faz?  Ela chega lá, é um pouco diferente... foi ver 

um... como é que chama depois do parto imediato?  No pós-parto, tem... que ver o que 

aconteceu com a gestante, então ela vai imediatamente em casa, porque ela soube que a 

parturiente teve o menino em casa.  Outras tiveram no hospital ou na unidade mista, ou outra 

coisa... Então, ela vai ver e tal...  Muito bem, a criança, como tá?  Vai, pesa a criança, tem 

uma balancinha portátil, não é?  Então, ela...ela tá preparada pra fazer isso.  Ela recebe 
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alguma...alguma coisa que ...que ela não sabia fazer antes, mas vai fazer agora... Da mesma 

maneira que se faz o curso para aquelas senhoras todas que faziam os partos com as mãos 

sujas, com as unhas entupidas de carvão, de...de qualquer coisa mais, etc (ri).  Que se chamam 

curiosas.  E se dá a elas o material apropriado, esterilizado, entendeu?  E se estimula pra elas 

sentirem que são (barulho) importantes e que trabalham para o SESP.  E para a 

população...(ri)...é isso aí.  Agora, a outra é diferente.  Eu quando quantifico eu estabeleço 

ou métodos operacionais, que elas são grandes...eu tenho que trabalhar “X” milhares de 

habitantes em tais regiões e... outras não. Ou eu estabeleço em relação às ações.  Eu tenho 

que tratar todas as gestantes que forem encontradas com sífilis. 100% das gestantes com 

sífilis tem que ser tratadas da sua sífilis. 100%, não são 80 nem 90. Por que 100%? Porque é 

preciso que seja 100%. Você pode fazer só 90, ou fazer só 80, mas você vai explicar porque 

só fez 90 ou 80.  Porque aquilo é proporcional à população, ao número de gestantes e ao 

pessoal da unidade, compreendeu?  Agora, dizem que isso é.... é tirar a liberdade do... do 

fulano fazer o que ele queria fazer...porque ele pode não querer fazer o tratamento da sífilis, 

porque pode matar a gestante, naquele tempo tomava arsênico e assim por diante... A outra 

ordem é essa: O sujeito é cirurgião.  É cirurgião geral.  Ele pode ter outra especialidade, mas 

ele é cirurgião geral.  Vai fazer todo tipo de cirurgia que chegue lá.  Acontece que não há 

cirurgia e ali no...no atendimento de adultos ou de crianças ou de...tá faltando médico... O 

cirurgião vai pra lá atender.  Ele aprende a atender. O cidadão faz curso de obstetrícia, de 

ginecologia, de anestesia, de isso, de aquilo.  Agora, ele é um médico da unidade.  A única 

diferença aí, é que um é cirurgião e o outro é médico clínico.   Mas... por que?  Por que?  

Porque é assim.  A população foi examinada e aquilo é proporcional e se há necessidade, 

todos vão fazer o seu trabalho, não vão ficar dentro do quarto tocando violão.  Então, todo 

mundo fala e critica, muitos criticaram. O Ministério todo... isso é uma unidade vertical, 

militar, não sei quê... Centraliza todo o poder extraordinário nas... nunca vi disso.  Ela era 

uma unidade que se ajustou às circunstâncias.  Estudou pra isso.  Levantou, viu a população 

e disse: “Olhe, aí só tem mil pessoas.”  Então, se aí só tem mil pessoas, eu tenho que ajustar 

a minha programação pra mil pessoas. Não vou fazer uma programação pra 10mil ou 15mil.  

O dinheiro, é a mesma coisa.  É quando você apropria, quando você destina recursos, você 

destina recursos em função da população que vai ser atendida da idade dessa população, da 

incidência das doenças mais comuns.  Então, tá lá escrito.  É isso que se resulta de um 

orçamento programa.  Depois eu lhe dou um, pra vocês olharem, ta aí escrito, impresso. 

Orçamento programa. Então, o... cada...aí mesmo, nesse principiozinho, se olharem a 

unidade, vão ver que tem o dinheiro pra pagar... 

 

AA - O Sr está fazendo referência a esse primeirozinho... 

 

AV - Esse primeirozinho, que é o embrião... 

 

AA - O de 65, né, Atividades na Divisão de Saúde da Comunidade. 

 

AV - Se chegar aqui, (novamente o barulho do gravador) é só ver um quadro desses, então 

você tem aqui:  salário do pessoal, a unidade.  Essas todas são unidades mistas.  Santarém, 

Marabá... E tem o dinheiro, correspondente, nesse caso, correspondente à despesa dessa 

unidade.   
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AA - Despesa por pessoal... 

 

AV - Por pessoal, entendeu, quanto é que ...quantos são...14,15, tá tudo aqui.  Você sabe que 

com a unidade “X” você gasta do total do orçamento, uma hipótese, é...20%, 30%, 40%, mas 

é estabelecido, como média, que não pode gastar mais de 50%.  Se gastar mais de 50%, então 

é preciso explicar porque gastou.  E... esse aqui é o ABC, é o ABC do...do...(ri) negócio. 

 

WH - Na SUCAM, Dr Aldo, também tinha esse hábito de se trabalhar por programa?   

 

AV - Não...eles tinham seus programas, sim.  Veja bem, eu não posso falar de SUCAM 

propriamente porque eu passei um ano na SUCAM e fui praticamente o primeiro 

superintendente da SUCAM, passei um ano lá dentro.  Mas toda vida eu lhes disse que não 

existia nada melhor no Ministério da Saúde, do que os seus Serviços.  Serviços que, com 

exceção, com exceção de 2, Tuberculose e Hanseníase, passaram a constituir o Departamento 

Nacional de Endemias Rurais.  Serviços (??) aquelas doenças todas, Endemias Rurais.  Então, 

cada Serviço tinha o seu programa, porque eu não posso fazer um programa...quer dizer, o 

Departamento tinha um programa global, porque ele reunia..., mas antes de ser um 

Departamento, era um Serviço então o Serviço tinha o seu programa.  Um Serviço de combate 

ao tracoma.  Então, qual foi o resultado do...da investigação feita no campo, em relação à 

incidência, ou à prevalência do tracoma na região “X”?  Foi tal.  Muito bem. Então, 

hipoteticamente, mas com uma certa... confirmação por causa dos elementos, eu vou tratar 

500 pessoas, tantos adultos e tantas crianças, de tracoma.  Então, eu preciso de tanto de 

medicamento adequado pra isso.  Então, se associa aí, em que? Os salários, os transportes e... 

os serviços outros, porque tem educação e saúde, tem tudo aí que se... engloba em uma 

atividade de um Serviço dessa natureza. Agora, uma porção de serviços aí, quer dizer, de 

programas que surgiram, surgiram aí...porque são programas, são programas políticos.  São 

programas pra fazer mal aos outros... os outros programas. 

 

AA - O Sr deu essa, o Sr fez esse retorno pra pensar os serviços do DNERU, o Sr está 

querendo dizer pra gente então que, já que a SUCAM está sendo criada juntando o DNERU, 

a Malária, né? A Febre Amarela, ele...ele carregaria essa mesma lógica pro programa, quer 

dizer, ele continuou tendo essa... 

 

AV - Mas é claro.  A pessoa é encarregada do programa de controle da Leishmania. Ele 

pertence lá à estrutura do organismo, no caso seria a SUCAM, mas ele tá trabalhando no 

programa da Leishmania.  Que tinha ali em Minas Gerais, que tinha alí no Ceará.  A de Minas 

Gerais é não sei o que, a do Ceará é visceral, a do outro... Eles estudam tecnicamente e 

formulam o seu programa. Agora, eu não sei é se eles desciam...eu nunca vi lá 

publicação...assim... e eles tinham várias publicações falando sobre controle da malária, 

controle isso, controle...eu nunca vi (barulho do gravador) uma publicação assim, dizendo:  

Vai se gastar “X” com pessoal, “X” com material e vai se atender a tantas pessoas e vai-se 

isso, e vai-se aquilo. Nunca vi.   

 

WH - Quer dizer, não era tão rigoroso quanto o SESP, em termos de programa. 

 

AV - Eu não acho que seja rigoroso.  Eu acho que ... 
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AA - Não, não era tão determinado, o que a Wanda quer dizer... 

 

WH - É, tão detalhado, né... 

 

AV - É, tão detalhado (rindo).  Quer dizer, eu nunca vi, pode ser até que tenha algum 

 

AA - ...mas o senhor desconhece. 

 

AV - ... mas desconheço. Eu tenho uma publicação da SUCAM aí, mas a publicação só fala 

em atos, em portarias... 

 

AA - Não desce a esse nível de administração. 

 

AV - E fala de atribuições gerais.  Atribuições gerais, atribuições gerais.  Bom, então 

SUCAM, eu posso falar muito pouco que é só isso, eu não tenho... Eu tenho apenas, vamos 

dizer, hoje, eu achei muito bom ter trabalhado na SUCAM, fiz uma porção de amigos e 

ganhei um título (risos). 

 

WH - Tinha problema de pessoal, a SUCAM, nessa época?  

 

AA - Falta de programa?... 

 

WH - Falta de pessoal? 

 

AV - Olhe...Não posso lhe ajuizar bem não, mas a SUCAM foi sempre a unidade do 

Ministério da Saúde que mais pessoal teve.  Devia de ter assim, de 23000, 27000 ... Ainda 

hoje, ainda hoje, a SUCAM desapareceu, mas a SUCAM que existe, (ri), no bastidor, tem 

quase 30000. E tá pedindo mais uns 6000.  De vez em quando vão inventando umas modas 

que... 

 

WH - Umas modas?   

 

AV - É... As coisas são assim.  Inventam às vezes umas modas.  Tem uns nomes aí.  Por 

exemplo, existiam os guardas sanitários.  Quem é aquele?  É o guarda da febre amarela, o 

homem mais respeitado que existia no campo.  Olhe a bandeirinha dele ali do lado de fora, a 

bandeirinha da febre amarela.  O sujeito ficava... satisfeito, era respeitado que só o danado! 

De repente, mudaram, não tem mais bandeira, não tem mais guarda, não tem mais farda, não 

tem nada. Aí, o sujeito chega aqui pra ver... aqui, aqui, aonde eu moro, ver o Aedes aegypti, 

pra ver se eu tenho uma plantinha com água e coisa que o valha, viu?  Ele vem...(??)... 

 

WH - Ele vem como?   

 

AV - Vem vestido com a roupa dele, a sua camisa aberta no peito, o pé descalço, os braços 

nus (ri)... 
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WH - É verdade... 

 

AV - Mas não pode. Isso é outra coisa. Você chega na unidade do SESP, chegava, todo 

mundo com a seu uniforme, o seu uniforme. Uniforme branco para o fulano, amarelo para o 

sicrano, assim pro coisa, no caso...todos tinham o seu uniforme.  Muito bem.  Primeiro, aquilo 

era uma boa ajuda pra não estar gastando a sua roupa.  Segundo, aquilo diferenciava 

conforme o tamanho da unidade, o que que a pessoa era.  Depois, você estava delegando 

competência às pessoas. O SESP delegava competência às suas enfermeiras, às suas 

visitadoras, às suas atendentes pra fazer ações que não eram delas. No programa de 

hipertensão, as enfermeiras comandavam esse programa, praticamente, entendeu? Tava se 

levantando naquela ocasião, qual era o problema da hipertensão nas áreas do SESP.  Então... 

eu... isso é o que se chama disciplina de trabalho.  Se isso não existe, fica mais difícil executar 

a ação. 

 

WH - Ah, o papel das enfermeiras cresceu muito, né no SESP? Elas já comandavam 

programas, tinham uma...papel importante... 

 

AV - Elas tinham uma...uma responsabilidade muito grande no controle da unidade, da 

atividade da unidade e ela praticamente, praticamente ela era chefe do pessoal da unidade. 

Exceto do médico. 

 

WH - Exceto do médico?  Nunca houve uma ... 

 

AV - Não, nunca houve. Não, no tempo que eu tô falando. Recentemente, a partir de 1985, 

aconteceram muitas coisas. Isso era o fim, eu não tava lá.  Mas, por umas dessas, dessas 

coincidências, eu fui visitar o Nordeste, e encontrei lá enfermeiras chefiando unidades mistas 

de grandes proporções, por nomeação política. A... a escolha se fazia por política. Dentista, 

é... fazendo a mesma coisa, o que não é razoável, porque ele não foi preparado pra isso, viu?  

Ah, mas por que o médico? Por duas razões: primeiro, porque sempre que possível, o médico 

ia fazer seu curso de organização hospitalar.  Sempre que possível, todos eles tinham o curso 

de Saúde Pública, obtendo o carimbo em Administração Sanitária, entendeu?  Então, já há 

uma diferença entre um...um profissional e o outro profissional, em relação às suas tarefas.  

Há, além disso, se estabeleceu por qualquer circunstância, que ele era o elemento (barulho 

no gravador) que deveria ser o melhor credenciado para conduzir ações, um conjunto de 

ações e que resultam das ações administrativas.  E... e... por aí vai... 

 

WH - Agora, o Sr tava dizendo que ficou pouco tempo na SUCAM, e nós queríamos saber, 

então, como é que o Sr saiu de lá...onde que o Sr... 

 

AV - Ah, eu saí por isso... Eu saí porque eu adoeci e não foi... foi uma doença mesmo,eu 

passei mais de um mês aqui, de cama... 

 

WH - O que que o Sr teve? 

 

AV - Eu tive uma anemia hemolítica aguda e ninguém sabe por que foi provocada.  Perdi 2/3 

das hemácias, e tava branco e azul e... 
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WH - Não era hepatite? 

 

AV - Nunca se soube. Se era hepatite ou coisa.  Eu sei que esses...esses. exames foram 

mandados pra Londres, pra um laboratório de Londres onde um colega nosso...Vocês não 

conheceram...Magarão... 

 

AA - É, a Tania chegou a conhecer o Dr Magarão e a entrevistá-lo. 

 

AV - Eu e o Campos trabalhava no laboratório do Magarão (?).  E Campos fez um estágio 

em Londres, com ... E disse: “Eu vou mandar esse negócio do Aldo pra ele ver.” Aí, mandou.  

A carta veio dizendo: “Ele tá vivo ainda? (Ri) Este homem está vivo ainda?” Aí, faz 

comentários.  E o comentário é que provavelmente aquilo, foi um... determinado por uma 

substância “X” que não se sabe qual foi.  Uma substância.  Disse que não era nenhum 

organismo vivo, era uma substância química.  Ele perguntou se não era um árabe, porque 

tava vivo.  Eu perguntei se o árabe era melhor do que eu... 

 

WH - Se era árabe? 

 

AV - É... pelas características lá do sangue...que eu sei lá...das lâminas.  E o fato é que nunca 

se soube.  E eu, quando saí, eu tinha que voltar, porque tinha a licença, né, e eu ia voltar. Foi 

quando ele me nomeou assessor e eu não aceitei. Não aceitei por duas razões: Não aceitei 

porque não queria. Não aceitei porque o Maneco era o detentor daquilo...e eu... que 

complicação danada, o que é que esse povo do Brasil vai dizer...eu tomar o lugar do Maneco. 

Não, eu não vou tomar o lugar de homem nenhum nem de ninguém... Aí, foi quando Gastão 

se lembrou de me chamar. 

 

WH - Lhe chamou...  

 

AV - Pra ser assistente dele.  Eu... foi um tempo... 

 

AA - Foi assim que o Sr retornou, então pra Fundação SESP?   

 

AV - No tempo do benefício... eu tinha muita pena do Gastão, sofrer lá, aquela coisa. Então, 

o que é que aconteceu? (tosse) Aconteceu que o Ministério baixou decretos, levou toda a 

engenharia pra lá.  Aconteceu que o Ministério baixou decreto... 

 

AA - Levou a engenharia pro Ministério do Interior né, que o Sr falou? 

 

AV - Não, levou a engenharia para o Ministério da Saúde onde ele criou uma Divisão 

Nacional de Engenharia.  Ele levou a engenharia central, com todo o pessoal.  Não ficou 

ninguém aí.  Ele só não levou a... a do campo logo, porque ele não imaginou o que era aquilo.  

Aí, o que é que fez mais? Levou o Instituto Evandro Chagas, que era o laboratório central da 

Fundação, que era não só um laboratório de pesquisas, que mais tarde ele se transformou no 

Laboratório Nacional de Saúde Pública para atender a diferentes coisas, como laboratório 

é...de referência da OMS pra gripe...pra... pra pólio...pra, enfim... (tosse). Mas aquilo não 
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era...o que importava ao SESP é que ele era um laboratório que supervisionava todos serviços 

de laboratório, entendeu?  Era o laboratório central da organização.  Esse é que era o 

importante.  Quer dizer, as outras também, as pesquisas eram importantes..., mas... Então, 

treinava, tinha cursos periódicos lá e fora de lá, nas regiões.  Treinava os laboratoristas, 

preparava os laboratoristas, os auxiliares de laboratório... Então o sujeito arranca!  Eles não 

tão nem sabendo que aquilo vale nada...porque...ninguém tá sabendo.  Eu nunca perguntei 

(ri), mas não é preciso.  Então, fez isso.  Ora, já se vinha de uma circunstância terrível, que 

foi a primeira ameaça feita pelo Sr Leonel Miranda quando ele quis que a Fundação mudasse 

de objetivo.  Mudasse de objetivo e fosse fazer o controle, administrar, o que? Ah! O 

Departamento Nacional da Criança, o Serviço Nacional de Hanseníase, o Serviço Nacional 

de Tuberculose e coisas assim.  Quer dizer, inteiramente diferente os...os objetivos da própria 

Fundação desde sua criação, embora ela estivesse em toda parte, fazendo uma série de coisas 

que depois entregaria a quem de direito. 

 

AA - E aí, mas essa foi uma tentativa, ou foi possível resistir?  

 

AV - Nada, foi uma tentativa porque que caí fora rápido (ri).  Eu tava nos Estados Unidos... 

 

AA - É, porque foi 67, 69, o Sr tava fora, né? 

 

AV - Eu tava nos Estados Unidos.  E já aconteceu isso.  Poi esse tirou a engenharia e queria 

tirar todas as ...as unidades... a assistência médico-sanitária e integrar..., incorporar na 

Secretaria Nacional de Assistência Médica.  Então, sobrava o que?  Sobrava uma parte 

administrativa da Instituição.  Quer dizer, acabava com a Instituição.  E... não dava um 

centavo.  Essa eu assisti, ele entrar como um insano dentro do SESP, sem avisar, e: “Chame 

o diretor aí!” E o superintendente na ante-sala.  O superintendente era o Gastão.  Eu ouvi 

aquele rumor e disse: “Quem que tá aí?” Ele disse: “Dr Lagoa tá aí.”  Eu digo: “É?” Aí, foi 

dizer a Gastão que acabasse com o fundo rotativo da engenharia e pagasse o pessoal, porque 

ele não ía dar nenhum tostão.  Ora, o fundo rotativo de engenharia era alguma coisa 

experimental, excelente, porque nós tínhamos criado os serviços autônomos de água e 

esgotos, grandes ou pequenos, os SAAEs, autarquias municipais criadas pelo próprio 

município.  Aquilo já era um princípio de municipalização de serviços, mas ordenada.  Onde 

o SESP se responsabilizava pela administração do SAAE e havia no contrato que ele é quem 

administrava e que ele é quem nomeava pessoal quando precisasse e que ele é quem 

manipulava as verbas, e não o prefeito.  

 

AA - Pra não cair na coisa... 

 

AV - Então, esse dinheiro era aplicado para estender as redes de distribuição de água ou pra 

fazer outros pequenos... Porque reunia de todos ...como o Banco Nacional de Habitação quis 

fazer depois e acabando com o SESP.  Era mais ou menos a mesma coisa (ri).  Quer dizer, 

eles copiam, mas não dizem.  Mas o SESP não queria acabar com ninguém ele pelo contrário, 

queria ver... Pois ele chegou, simplesmente aí disse: “Você  tem alguma coisa contra o Dr 

Lagoa?” Eu digo: “Eu não. Eu não tenho nada contra ele pessoalmente, acho apenas que 

ele...” 
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AA - Dr Gastão perguntou ao Sr? 

 

AV - Dr Gastão?  Dr Gastão nunca me perguntou nada disso, porque ele sabia que (ri)... 

 

AA - Mas quem inventou que o Sr tinha alguma coisa contra o Dr Lagoa? 

 

AV - Eu! (ri) Eu to dizendo, você diz pra alguém: “Você tem alguma coisa contra Dr Lagoa?” 

Eu digo: “Eu não tenho nada contra o Dr Lagoa, ele faz o que quer dentro da administração 

dele.  Agora, que ele chegue e queira destruir a... a... Instituição do Brasil , do país, é 

diferente.” Isso eu dizia na, muito livremente.  Pegar o pessoal da SUCAM, entendeu...”. 

Mande este homem para não sei onde, no Paraná.  Mande este homem, não sei onde, em 

Goiás.  Pegue o carro do SESP, bote no Ceará, não sei onde.  Outro assim, ali, acolá.” Não. 

Gastão ficava louco. Como é que ele ia mandar seus companheiros de trabalho...porque o 

sujeito imaginava que o fulano fosse de uma... não é... pensasse diferente dele.  Ele 

imaginava: “Fulano pensa diferente de mim...” Eu não quero entrar nesse detalhe, porque 

esse negócio de política é muito complicado... Aí, mandava o sujeito de castigo.  Mandou 

uma vez um sujeito... fez um inquérito (?) em Rondônia e mandou o sujeito pra 

Rondônia...esse cara, ... 

 

AA - Ele fazia perseguição direto, né? Ele perseguia. 

 

AV-...ele perseguia... Ele era doente.  Nunca vi na minha vida uma coisa daquela.  Agora, eu 

dizia... 

 

WH - Como?  O Sr quer desligar?  Vamos desligar. (pequena interupção). 

 

AV-...do saneamento... 

 

WH - O Sr tava falando do seu trabalho com o Dr Gastão na época que ele lhe chamou... 

 

AV - Bom, então, eu fui por pouco tempo, porque o Dr Rocha Lagoa foi substituído.  E entrou 

Dr Mário...Lemos.  Mário Machado Lemos.  E... depois de parece, 6 meses... eu conhecia 

Mário, eu estudei com Mário... 

 

 

Fita 8 - Lado A 

 

 

WH - Bom, o Sr dizia que o Sr estudou com Mário Machado de Lemos? 

 

AV - Não, eu...nós estudamos juntos no Colégio dos Maristas, em Maceió. 

 

WH - Hum...Ele é lá da Paraíba, também? 

 

AV - Que Paraíba! 

 



 
 

133 

 

WH - Perdão, de Alagoas? 

 

AV - Ele, eu não sei se alagoano, sergipano, baiano, eu sei que eu também sou nordestino, 

né? 

 

AA - É, se dizem nordestinos, é mais fácil, né Dr Aldo? 

 

AV - (ri) Mas...quando ele assumiu, eu não conhecia Barreto.  Tinha estado com ele uma 

certa feita, não só como Delegado Federal da Criança que ele foi, como Secretário de Saúde 

do Estado, assim... encontros informais.   E... chegou e mandou me chamar.   Chegou e disse: 

“Rapaz, queria que você me ajudasse aqui, porque, eu tô meio perdido aqui nessa coisa... eu 

tô chegando aí...”  Então, eu saí vendo alguma coisa que ele queria, não é? E nesse meio 

tempo ele queria que eu fosse para muitas coisas que eu não quis ir.  Disse que não ia (ri).   E 

ficamos aí uns 6 ou 7 meses, quando Gastão completou a idade de 70 anos, idade da 

compulsória, né?  Então com essa história ele...muito habilidoso, o Mário...ele prá lá, eu prá 

cá, o resultado é que eu fui pro SESP.   

 

AA - Então, o Sr ficou esse tempinho de 7 meses lá na...no Gabinete, assessorando... 

 

AV - Lá e cá.  Eu vinha cá, ver as coisas que o Gastão precisava viu... 

 

AA - O Sr chegou a ficar presidente substitu...interino no lugar do Gastão, não é?  

 

AV - Fiquei, presidente substituto.  Aí ele saiu e me deixou...Então, eu depois de 3 anos, 

assumi a posição para qual eu fui convidado. 

 

AA - É, 73.  O convite tinha sido em 70 e em 73 o Sr chegou... 

 

AV - Eu não ia mais... não ia mais... Também, não fosse, tinha ido fazer outra coisa...(ri).  

Mas... o... ele me pediu que convidasse o Secretário Nacional de Saúde.  Eu..., mas eu não..., 

não sei quem indicar, se eu fosse Ministro, não sabia, imagine não sendo...(ri).  Mas se 

escolheu o Dr Nelson (Haroldo?) de Moraes, como Secretário Nacional de Saúde.   

 

AA - Do Ministério do Mario Lemos. 

 

AV - Mário Lemos.  O... Eu vim pra cá pra... Ele apa... aquele tinha uma capacidade de 

trabalho incrível, uma imaginação incrível!  Quando chegou com 6 ou 8 meses, ele tinha 

todos os programas do Ministério impressos dentro de uma mala que ele carregava para os 

outros Ministérios.  Tudo que ele levava, chegava, botava lá e dizia: “Quero dinheiro.” Então 

era só tai, dentro da mala (ri). 

 

AA - Era assim que o Dr Mário... 

 

AV - Meu Deus, quanto nós trabalhávamos!  Tinha dia que a cabeça dele batia na mesa assim  

e eu digo: “Acorda! Não vai deitar, não vamos dormir.” Isso na casa dele, a gente trabalhando, 

de madrugada, nesses programas (rindo).  Uma meia dúzia de caras... 
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WH - Ele se reunia com quem?  O Sr era superintendente do SESP... 

 

AV - Eu ia, nem como superintendente, eu ia porque...(ri) eu tinha que ir... Então..., todo o 

programa do Ministério foi feito e terminou fazendo uma política nacional de saúde, que ele 

não pode nem distribuir, porque ele também saiu.  

 

WH - Ele saíu com a mudança de governo, não é? 

 

AV - Mudança. Então o... Ele ia por exemplo ao Delfim Neto: “Bora!” - “Que que é? (?)” - 

“Vão bora, rapaz! Ora! (?). Você quer que eu vá sozinho? (?)”. Aí, chega lá ele com aquela 

mala...O sujeito atrás.  Aí, diz: “Entra, Mário!” Aí, vai a mala...vai atrás... 

 

AA - Delfim, ele a mala e o Sr, assim que era a reunião? 

 

AV - É... e aí... “Olhe aqui, Delfim, eu trouxe isso pra você ver que não é mentira.  Tá tudo 

aí, olha!Olha aqui, isso aqui é não sei que, isso aqui é não sei que e isso aqui é não sei que.” 

“Eu sei, Mário.”  “Mas eu quero dinheiro, né?  Como é que eu vou fazer esse programa se eu 

não tenho recursos?”  Ele era um danado!   

 

WH - Ele, ele conseguia recursos?  

 

AV - Olhe, ele sempre conseguia porque ... ele chega, o sujeito não se aguenta, todo o dia... 

 

AA - (rindo) Lá vem ele e com sua mala... 

 

WH - Todo dia ele ia lá? 

 

AV - Ninguém que se aguente... Não conseguia muito, mas conseguia alguma coisa, pra ir 

remendando o negócio, não é?  E diz: “Olha, eu ponho o SESP pra funcionar...” Eu digo: 

“Põe, vê se pede dinheiro e manda no SESP...” Aí começou o SESP a ter novamente a sua 

independência.  Aí baixou um decreto criando, é... aprovando o novo estatuto pra Fundação, 

com um novo conselho deliberativo e mandou buscar o pessoal da engenharia, mandou 

buscar o IEC de volta... 

 

AA - O Instituto Evandro Chagas voltou... 

 

AV - Ele disse: “Você acha que precisa?”  Eu digo: “Olhe, se fosse outra situação, talvez 

nem precisasse, mas eu acho que é necessário que se componha essa coisa.” Então, se 

organizou novamente a estrutura básica da Fundação, restituiu-se a sua autonomia e o Gastão 

diz aqui:  Olhe como é que ele ficou satisfeito:... 

 

WH - É a carta de... da transferência de cargo, não é?  

 

AA - Do Dr Gastão pro Sr... 
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AV-...  “Restaria e ficaria talvez a administração com a finalidade de fazer repasse de custos.” 

Quer dizer, a administração que levávamos  a engenharia, levávamos a saúde. “E proceder o 

balanço final. Mas Deus quis o contrário.  Por muitas crises e dificuldade, já passou a 

Fundação.  Porém na última hora, nós pudemos sobreviver.  Foi o que aconteceu agora, 

embora fosse está a meu ver, a pior de todas, quer dizer, a crise pior de todas.  Em vez de 

escândalo, veio o Mário e começou a reduzir, que isso é uma unidade vinculada ao Ministério 

aí...” (rindo)... Aí, embolou tudo... 

 

AA - Não era mais... 

 

AV - Aí voltou a autonomia, voltou tudo.   

 

WH - Agora, o Sr conseguiu recompor a Instituição ainda na época do Dr Mário Machado 

de Lemos ou já era o Paulo Almeida Machado? 

 

AV - Não, não.  Eu trabalhei com o Mário até o fim e aconteceu uma coisa inclusive muito 

curiosa, porque houve um desentendimento com o secretário geral que era um coronel.  Mário 

escolheu porque quis ..., mas o cidadão começou a fazer coisas que não deveria fazer... E 

uma ocasião eu tava viajando lá no Nordeste quando recebi um telefonema do irmão dele, 

Geraldo diz: “Venha já pra Brasília, que o Mário tá precisando de você.” Aí eu chego lá, ele 

diz: “Você vai assumir a secretaria geral.” Eu digo: “Que é isso? Vocês (??)”. Aí foram pra 

legislação e tal ... “Mas eu não posso assumir a secretaria geral porque eu não quero sair do 

SESP, tá entendendo?” Aí foram ver.  Não tinha problema, inclusive, com a legislação 

daquela época. Eu assumi a secretaria geral, eu não recebia um centavo por isso, entendeu?  

Eu era pago pelo SESP na minha condição.  E pus os dez primeiros homens e mulheres na 

secretaria geral, depois de fazer um curso de planejamento com o Reis Velloso, lá no 

Planejamento.  Porque só tinha militares e eu mandei os militares todos embora, sem exceção.  

Não, uma exceção: de um almirante que eu...verifiquei as condições e o cidadão era 

interessante, eu mandei ficar.  O resto saiu tudo.  Tinha general, tinha tudo.  Eu quando entrei 

aqui pra tomar posse, - o tomar posse...! - Tomar posse era em Brasília.  Quando eu saltei do 

avião, tinha segurança que só...(ri).  Eu pedi: “Meu Deus do céu...” Bom, tomei posse, houve 

a transmissão, uma transmissão sem ninguém porque o outro, o secretário (??)... ele pega um 

avião e vem embora.  Quando eu entro no Ministério, na sala da secretaria geral, aqui, alí 

naquele prédio, o cidadão que era do SNI aqui, um coronel, disse: “Entre por aqui...”  Eu 

digo: “Não, eu vou   mesmo aqui...” “Não, mas entre por aqui que é mais prático, o Sr vê as 

pessoas...” Eu não quis fazer uma descortesia, quando eu entrei o general tava sentado assim, 

se levantou e disse: “Eu quero lhe falar.” Eu digo: “O Sr me procura lá no gabinete quando 

eu chegar.”  Pim, pim pim, fui embora.  aí, já me fechei todo.  No outro dia, foi só passar 

umas portarias e mandar embora.  Fiquei sentado eu e uns quatro rapazes e umas quatro 

moças do Ministério.  Aí, fizemos uma seleção e vieram 10.  Foram logo nomeados.  Porque 

não tinha secretaria. 

 

AA - Não tinha estrutura de Secretaria ... 
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AV - Não, não tinha nada.  O Rocha Lagoa não deixou nenhuma... Só tinha o próprio (Urso?), 

coitado, (magrinho), que ...aí ficou lá.  Mas aí foi quando se começou a dar as estruturas à 

Secretaria.   

 

WH - As estruturas e as atribuições...Quais, quais foram as definidas...? 

 

AV - Eu não cheguei a fazer porque o Mário saiu e eu saí... 

 

WH - Ah, o Sr saiu... 

 

AV - Mas, não tinha nada.  É difícil o sujeito trabalhar e pensar que o Ministério não tem o 

mínimo, às vezes, de condições pra executar as suas tarefas.   

 

WH - De organização, que o Sr tá falando? 

 

AV - Em organização...em organização no mínimo e pessoal. Você vê, os 10 primeiros coisas 

que tinham alguma qualificação porque fizeram o danado do curso de planejamento disso e 

daquilo...  Quem fazia algumas coisas para essa tal de Secretaria era o Maneco na PAP de 

Instituto esse de Planejamento... 

 

WH - Ah, o Sr podia falar... O Sr conhece essa experiência da PAP? 

 

AV - Muito pouco.  Sei que lá tava o pessoal do SESP quase todo, inclusive o Gastão, o 

Plínio Aguiar, (?), eram todos do SESP.  Mas eles eram de lá e eu de cá. Penido, quando 

voltou, foi pra lá também... 

 

WH - Quem? 

 

AV - O Henrique Maia Penido. 

 

AA - Henrique Maia Penido...  

 

WH - Maia Penido. 

 

AV - Era quase todo mundo, quer dizer, quem tinha algum cargo lá, era do SESP, que o 

Maneco tinha carregado, o Maneco conhecia esse povo todinho, trabalharam juntos...E 

depois andaram fazendo um projeto em Montes Claros e nesse projeto de Montes Claros, 

saíram muitas publicações, tinha um tal negócio chamado (PIAS?) ... 

 

WH - É, pois é, a gente vai falar sobre isso.   

 

AV - Esse PIAS é uma coisa curiosa.   

 

AA - O Sr era, na época do PIAS, o Sr era superintendente do SESP, né? 

 

AV - Eu? Eu fui até janeiro, março de 85. Passei 12 anos lá que não é brincadeira (ri).   
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WH - Pois é, porque o SESP tava também... 

 

AV - Só não me mandaram pra fora porque não quiseram... 

 

WH - O SESP tava também, tava integrado nesse programa, não é? Era Programa de 

Interiorização... 

 

AV - É, quando eles fizeram aquele programa, politicamente, foi o Seixas quem fez, 

entendeu? 

 

WH - Foi. 

 

AV - Politicamente. E dentro, estava a intenção de maltratar a Fundação SESP. 

 

WH - Ah, é? 

 

AV - Mas claro!  Não tenha dúvida nenhuma. 

 

WH - Mas como? 

 

AV - Você não pode pegar um programa igualzinho, eles copiaram e tiraram uns pedaços pra 

não parecer...Eles copiaram da Fundação, as coisas.  Então, iam fazer um programa no 

Nordeste para até 20000 pessoas, cidade de até 20000 pessoas, dentro daquele mesmo 

esquema, mas sendo que aí entrava, aí entrava o estado e o município e a secretaria de saúde 

é quem ia comandar, em cada área e aquilo tudo, inclusive os órgãos federais que lá 

existissem.  Ora, e o SESP?  Aquilo foi feito propositadamente.  Mas eles tinham como se 

defender. O Ministro chamou e perguntou ao Seixas, e tem essas coisas.  “O Seixas tá com 

um programa aqui assim, esse PIAS aqui...” Eu digo: “Já conheço.” ‘E o que é que você 

acha?” Eu digo: “Eu não acho nada.  Eu acho que é um programa como outro qualquer, se 

ele quer experimentar, ele experimenta.” Pronto.  Se ele quis me... Que que eu posso fazer?  

O PIAS, eu anotei até aqui, porque ...ele logo se acabou.  Se ler...eu tenho o documento dele 

inteiro...É exatamente aquela coisa que depois chegava a um sistema integrado dentro do 

estado e do município e que englobava todas as instituições federais (do ramo?) nesse 

programa.  Agora, recurso pra isso, ninguém sabe... “Essas instituições entregarão os seus 

recursos ao estado e o estado depois distribui isso aquilo...”  Isso não é possível, não é?  

Então, aí é que começam as lutas, não é?  A gente não vai lutar boxe, mas tem que 

desenvolver uma ação para que as coisas não ocorram da maneira que elas nos parecem 

erradas.  Que é uma destruição de tudo aquilo que se imaginava fazer e continuar 

fazendo...para (tosse) melhorar o organismo que poderia contribuir para o desenvolvimento 

das ações do próprio Ministério que era inteiramente desarmado para cumprir a sua missão.  

O Ministério tinha o quê?  Tinha a SUCAM, o SESP, nessa altura, era a SUCAM, o SESP, e 

o ... tem um terceiro que eu não lembro o nome.  Tem um terceiro departamento que ele podia 

desenvolver alguma ação.  Os outros, não funcionavam.  Não tinha a menor condição de 

avaliar ação em estado nenhum, condição de nada...não tinha nenhuma estrutura pra isso.  

Não tinha nada.   
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WH - Agora, o SESP não, não trabalhou junto nesse projeto? ...Porque o SESP tinha 

estrutura... 

 

AV - Com o PIAS?  Não. 

 

WH - O SESP tinha estrutura pra... 

 

AV - ... o SESP continuou trabalhando na sua área e desenvolvendo as suas ações e sem 

hostilizar ninguém.  Apenas não transferiu recurso pra ninguém nem fez o que eles 

pretendiam fazer.  Fazia aquilo que era a sua orientação.  Isso era do conhecimento do 

Ministro e tava pronto. 

 

WH - Agora, esse era um projeto do...do (Ipea?), né?  Era...eu acho que era uma pessoa do 

(Ipea?) que organizou isso... da Seplan... (Eduardo Querteis?), o Sr conheceu? 

 

AV - Não...não.... Eu conheço.  Eduardo Quertes era do Instituto Nacional de Alimentação.  

Engenheiro e era diretor do Instituto Nacional de Alimentação.  Isso é outra...outra...outra 

coisa.   

 

WH - Mas ele era do (Ipea?) também, ele também tava nesse grupo... 

 

AV - Eles provavelmente estariam reunidos.  Eu não sei exatamente.  Sei que o pessoal de 

São Paulo andou metido nisso e andou metido politicamente.  E eu conheço o Seixas muito 

bem, há muito tempo...e outros.  E aquilo para o Ministro era uma beleza, porque ele ia levar 

à aprovação do presidente um programa novo, que vai salvar o nordeste, não é? As coisas, às 

vezes sucedem e num instante elas se acabam, porque não tem consistência.   

 

WH - E o Maneco Ferreira não chegou a trabalhar no PIAS?   

 

AV - Não. 

 

WH-Não.  Porque o Sr disse que o Pap meio que deu origem ao PIAS... 

 

AV - O negócio é o seguinte:  Eles fizeram um trabalho junto a Montes Claros, em Minas 

Gerais, um programa, onde o ...o PIAS teve acolhida e ficou aquele pessoal que trabalhava 

em Montes Claros e foi criado pelo PAP a ajudar esse plano do PIAS pra ver se ele se 

integrava aqui ou acolá.  E havia facilidades pra aquisição de pessoal e fazer as equipes pra 

ir no estado A, B e C conversar, etc, etc, etc.  Porque eles não quiseram de dispor de outros 

organismos do próprio Ministério como o... a SUCAM, o SESP, né? Fazia o trabalho, é 

aquele negó... Se você tá trabalhando e aquilo que você faz é aquilo que ele vai fazer... E ele 

não pode fazer porque ele não tem ...não tem pessoal qualificado pra isso, não tem 

organização suficiente pra isso, não tem tempo pra ter essa organização, não tem nada... o 

que é que ele vai fazer?  Por que é que ele não aproveita o que existe, em trabalho conjunto?  

Porque não quer. 
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WH - Não havia essa disposição? 

 

AV - É por isso que esse Ministério tá desse jeito.  Ele hoje é o Secretário Executivo do 

Ministério. É... Aí depois chega o Ministro e diz o que que é... e depois desmancha e não é 

mais assim...E... 

 

WH - Quer dizer, não havia essa disposição de trabalhar em conjunto com o SESP.  Era um 

programa que se montou paralelo, sem ... 

 

AV - Olha isso, poucas vezes eu vi disposição para isso. Só os estados e as universidades e 

os municípios trabalharam com o SESP. 

 

WH - Hum, hum... 

 

AV - Os organismos, outros federais eles, quando precisavam eles: “Eu quero fazer o 

diagnóstico da saúde do Brasil. Eu sou - como é? - o Ipea; eu sou o - como é, aquele que foi 

Ministro? - o Reis Velloso e eu queria que o SESP ajudasse. Agora eu quero A, B, C, D e E.” 

Então, A, B, C, D e E vão lá fazer o diagnóstico da saúde no Brasil.  Que saíu uma coisa 

horrível.  (ri).  Ainda tem mais essa.  É verdade.  Um livrinho azul, horrível, sem dizer nada.  

E aquilo foi apresentado como diagnóstico da saúde do Brasil.  É por isso que a saúde do 

Brasil tá ruim.  Isto tá sendo gravado, né?  Pois é... (ri).  Eu estou dizendo porque é isso 

mesmo que eu penso.  O que eu penso, não, o que eu vi.  O que eu vi.  Enquanto isso, nós 

estávamos trabalhando para voltar a atenção para o que a Fundação poderia desenvolver em 

um período de tempo “X” e com ... 

 

AA - E era um momento em que se estava revitalizando as atividades também, né? 

 

AV - Começando.  Então, qual é a sua doutrina, é a mesma?  Você vai usar instrumentos 

simples, é... produtivos, de baixo custo?  O... o PIAS dizia lá: “Vamos usar instrumentos de 

baixo custo, não sei que...” Igualzinho o que a gente escrevia...Então, por que não chama 

logo outro nome, não põe lá o SESP?  Então... 

 

AA - Aí o Sr foi retomando esse período que o Sr... 

 

AV - Não... Nós fomos trabalhando dentro, com as bases que nós tínhamos e fomos fazer a 

incorporação, isso era novidade, incorporação de ações de saúde entre as ações desenvolvidas 

pelas unidades do SESP.  Isso na parte de saúde, né?  Porque tinha a parte de engenharia.  

Então, em 1965, 66, se tinha começado a fazer um trabalho, um controle da tuberculose.  Aí 

se apanhou aquilo porque tava muito melhor pra fazer, tinha muito mais ah...instrumentos de 

trabalho que se estendeu aquilo.  O que é que se fez?  Todas as unidades elementares do 

SESP passaram a fazer controle da tuberculose.  E o Ministério lucrou muito com isso.  Eu 

acho... 

 

AA - Mas isso ainda no final dos anos 60? 

 

AV - Eu acho que o próprio Germano já estava curado e deve ter gostado muito disso.   
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AA - É, o Germano (?).  Mas isso no final dos anos 60? 

 

AV - Não! Já é 70.  Sessenta foi... 

 

AA - Quando o Sr voltou? 

 

AV - 66.  65, 66.  Continuou. Sessenta e sete, 68 e 70, essa coisa, foi esse tumulto aí, acaba 

e vai, não vai, não vai. 

 

AA - Entre o Leonel e... 

 

AV - Então, eles ficaram. Como?  Ficaram com esses dispensários dentro dos centros de 

saúde.  E depois se acabou com essa idéia. Não é mais dispensário, se incorporou à atividade, 

entre as atividades do próprio centro de saúde. 

 

AA - Então, essa é uma das grandes novidades ... 

 

AV - Então, essa...essa é uma coisa importante porque todas as unidades, com ou sem raio 

X, com ou sem laboratório, todas as unidades passaram a fazer controle da tuberculose.  E o 

resultado é que dentro de 10 anos, a mortalidade por tuberculose nas áreas do SESP era de 3 

por 100000.  Três!  Por cem mil, hum?  E quem viu, 10 anos atrás, trezentos e não sei 

quanto...Três!  Ah, sim, está lá: “Normas para o Controle da Tuberculose”. Então, o que é 

que faz?  A visitadora, ela faz a lâmina e manda pra outra unidade que tem laboratório.  Mas 

a visitadora não faz uma lâmina todo dia não do mesmo sujeito.  Ela faz do sujeito quantas 

lâminas quantas tiver escrito ali.  Com a medicação atual, o cidadão em 6 meses está negativo 

total. Com três meses eles já eram negativos, fazendo tratamento direito.  Então, o que é que 

acontecia? Quantos doentes em? Aproximadamente, nós achamos que aqui tem 20 doentes, 

nessa população.  Então, eram 20 pacotes para o tratamento total de cada doente. Aí a crítica 

era a maior do mundo, a maior do mundo. Olha eles falam 20 pacotinhos pra cada doente, 

não sei que...Enquanto eles não faziam pacotinho e não tinham remédio pra tratar ninguém.  

Faziam resistente, porque acabava o remédio e ... 

 

AA - Criavam resistência... 

 

AV - Pronto.  Então, com três meses, ela colhia nova lâmina do fulano e fazia.  Pegava os 

contactos...os contactos eram chamados quando o médico vinha verificar se algum era 

sintomático. Se era sintomático, colhia o material, fazia...Todas...a todas as ações, que uma 

unidade grande fazia, a pequenininha fazia. Compreendeu? Sem dispor de instrumentos 

especiais, mas dispondo da unidade de apoio, a pequena. E a pequena quando gritava, a outra 

intermediária entrava e quando não, a maior tava lá dentro. Deixa eu ver se eu acho pra vocês 

aqui... Só pra dar uma idéia da... (pequena interrupção). 

 

AV - Não é esse o que eu vou mostrar... 

 

WH - Esse é de uma conferência que foi feita em 75. 
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AV - A quinta, a quinta conferência. 

 

WH - A quinta conferência. 

 

AV - A que eu vou mostrar é essa aqui. Uma coisa muito simples.  (muito ruído ao fundo) 

Essas são as unidades periféricas... 

 

WH - Isso é o que, Dr Aldo? 

 

AA - (??) “Extensão de Ações de Saúde às Populações Rurais - Uma O Organização do 

Sistema e suas Relações nos Diferentes Níveis.” 

 

AV - Pois é.  Isso serve pra tudo, entendeu?  Você tem aqui... 

 

AA - Quer dizer, a relação entre os tipos de unidades, né? 

 

AV - (Preto?) unidades sanitárias com médicos em caráter periódico, periódico...Essas 

unidades não tem raio X e não tem laboratório.  Unidades elementares.  Essa aqui: É uma 

unidade de apoio.  Nessa unidadezinha aqui, tinha um médico em caráter permanente. 

 

AA - Quer dizer, à essa unidade de apoio ficavam vinculadas as outras unidades... 

 

AV - A outras unidades que estão aqui.  Você vê como olhe, apoio...essa unidade aqui, já é 

uma unidade diferenciada...  

 

AA - Unidade mista... Unidade Integrada Mista. 

 

AV - As diferenciadas, gerais ou especializadas.  Isso podia ser do SESP, porque isso aqui 

não... é uma tese.  Podia não ser do SESP, podia ser do estado.  Nós tínhamos o sistema 

integrado, por exemplo, a região... 3ª Região de Palmares, com a 1ª em Pernambuco.  Que se 

fez um trabalho desses... Todas as unidades de saúde trabalhavam num mesmo sistema, 

entendeu?  Tinha o seu chefe e tudo...e tinha uma coordenação central.  Elas obedeciam a 

uma coordenação, o SESP obedecia a outra coordenação, também. Todas trabalhavam com 

a mesma finalidade.  Então se essa daqui não pode porque a sua estrutura não aguentou com 

o serviço, a daqui ajuda, entendeu?  E você vê, essa...essa unidade aqui... “Unidades 

Integradas de Saúde ou Unidades Mistas - Regime, Ambulatório de Internação”.  É essa 

daqui.  Que podia ser do SESP ou não ser do SESP... E essas, podiam ser até unidades 

especializadas, viu, que estavam fora daquela (??).  Pois bem, isso é como um modo geral.  

No que eu tava falando, essas unidades periféricas ...todas elas que nós chamávamos unidades 

elementares ...elas faziam parte, tratavam seus doentes, controlavam seus comunicantes, e 

examinavam os sintomáticos... tudo!  Quando é que o PIAS ía fazer isso?  Eu não sei... ía 

demorar um pouco.  Isso depois serviu, porque o Germano, eu me recordo, fez uma tentativa 

de que os estados, todos, entrassem numa programação em que invés de ter o país 4 unidades, 

tivesse 500 fazendo aquela programação.  E... quando falaram, eu disse: “É fácil, o SESP 

está fazendo isso há muito tempo.”  
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WH - Isso aqui é um trabalho, não é, que o Sr apresentou, é uma proposta de organização?   

 

AV - Não, isso aí é um relatório.   

 

WH - É um relatório? Que é “Extensão das Ações de Saúde às Populações Rurais.” Isso é 

interessante, Dr Aldo, ia lhe perguntar. A questão da população rural, é uma questão antiga 

na saúde pública, ou seja, que a saúde pública deveria trabalhar essencialmente na área rural...  

Esse trabalho é de 75, né?   

 

AV - É.   

 

WH - Essa questão da saúde pras populações rurais, ainda é uma questão muito presente?  

Porque o Sr apresentou um trabalho, porque era...  

 

AV - Na população rural, só houve uma modificação:  que ela diminuiu.   

 

WH-Hum, hum... 

 

AV - Foi atraída... 

 

WH - Pra cidade... 

 

AV - Para os grandes centros e ela diminuiu um pouco.  Mas a situação dela é mais ou menos 

a mesma coisa que era naquele tempo.   

 

WH - É.  Mas a saúde pública tomar como objeto de trabalho as populações rurais, era uma 

coisa que ainda em 75 era fundamental pra... pra sua... 

 

AV - Ainda hoje é (ri).  O... o trabalho na área rural, ele não pode ser   como nos grandes 

centros, com uma medicina altamente diferenciada, com um pessoal conhecendo que existe 

aparelhagens especiais, pra fazer uma tomografia computadorizada, pra ...pra fazer milhões 

de exames especializados, e... todo mundo quer fazer esses exames especializados.  E lá não 

é possível, por muitas razões, não é possível você fazer tudo de uma vez.  Você terá que ir 

progressivamente.  Então, você terá que fazer o seu melhor.  E como é o melhor?  O melhor 

é você usar as coisas mais simples e mais efetivas, que, por exemplo: Que é que eu posso 

fazer lá?  Eu vou já dizer aqui...Eu posso fazer o controle da tuberculose.  Eu posso fazer o 

controle das diarréias, das doenças diarréicas, não é mesmo? 

 

 

Fita 8 – Lado B 

 

 

WH - ...Ia controlar a tuberculose, a hipertensão, o câncer uterino... 

 



 
 

143 

 

AV - Todas as doenças diarréicas, a hanseníase, a hipertensão arterial, o controle do câncer 

cervico-uterino, entendeu?  E o restante todo, a assistência materno-infantil, viu, as doenças 

sexualmente transmissíveis, as doenças evitadas por imunizantes, tudo isso eu posso fazer lá 

na minha unidadezinha.  Então, por quê?  Porque chega lá diz: “Não foi vacinado...vai ter 

que vacinar...” Aí vacina contra coqueluche, tétano, não sei que... poliomielite...né?  As 

outras, você trata, as outras doenças. Você pode tratar porque você tem elementos hoje que 

você pode tratar.  Você não tinha, mas hoje você tem.  Você tem quimioterápicos e tem 

antibióticos suficientes pra tratar um...colosso de doenças. 

 

BG - O mais rápido, né?                                                                              

 

AV - Entendeu? Então, você ao invés de deixar aquela população abandonada, morrendo 

porque não tem o mínimo de assistência, não pode.  E mais do que isso: E a água?  Nós tamos 

lá! Nós trabalhamos em saúde.  O SESP nunca trabalhou com assistência médico-sanitária 

isolada, ele sempre procurou... procurou levar o melhor que pudesse.  Então, se eu não posso 

fazer ou não...não... serve um sistema público de abastecimento d’água com estação de 

tratamento, como temos várias, nós temos pelo menos 58 dessas grandes aí...Porque 

começamos numa área onde tinha cidades muito populosas, eu posso levar um poço, um poço 

artesiano, um poço tipo Amazonas, como a gente chama...Eu posso fazer um poço chafariz, 

entende?  Em vez de você botar água dentro de casa, como nós gostaríamos, e sempre 

fazíamos, tem um chafariz no meio da população. O pessoal vem buscar a sua água, aquela 

água é limpa, a água é limpa, é filtrada, com filtração especial, se ela não tem uma estação 

de tratamento, ela tem um poço e o poço não é contaminado, entendeu?  Então, ela bebe água 

melhor do que eu no Rio de Janeiro, que temos uma água clorada danada, que faz mal ao 

meu estômago.   

 

WH - Por isso é que é interessante essa questão da... da ...urbana e rural, né?  O SESP nunca 

trabalhou em áreas urbanas, mais...mais populosas, mais... 

 

AV - Trabalhou em áreas urbanas, com uma população maior, como por exemplo, você tem 

a cidade de Petrolina, Juazeiro, Palmares, Governador Valadares ... Então, estão lá, são 

cidades com 20000, 25000... Eu acho que nós tínhamos cidades com quase 40000 habitantes.  

Se não me engano. 

 

WH - Pois é, qual era o limite, por que 40000 e não mais. 

 

AV - Nós limitávamos porque nós não tínhamos recursos, nós escolhíamos a cidade.  Mais 

do que isso, mais do que isso... mais do que isso, sabe o que é?  Mais do que isso é que nós 

tínhamos sistemas regionalizados, regionalizados.  Em função de que?  Da valorização 

econômica e do desenvolvimento, da valorização do desenvolvimento, desenvolvimento 

humano.  A idéia é essa.  Então, o que que você quer?   Diz: “Eu   quero proteger o polo 

Carajás, que ali é terra é dinheiro é ouro é não sei que...Então vai ter uma estrada de ferro 

que sai de Carajás pro porto de não sei que no Maranhão, em São Luis...e tem lá uma 

população imensa e você precisa cuidar disso...” Aí lá vai o SESP, cuidar da população... 

polo Carajás.  Então, não é uma cidade grande, mas são várias cidades médias, pequenas, que 

você vai fazer tudo.  Vai botar água, vai fazer melhorias sanitárias entendeu, vai ver como é 



 
 

144 

 

que vai controlar o destino dos dejetos da melhor maneira, entendeu?  Vai fazer assistência 

médico-sanitária, toda aquela assistência médico sanitária que você pode fazer.  Então, o que 

é aquilo?  É uma área de valorização econômica, que o país precisa que tenha alguma coisa 

alí dentro.  Então, quantas nós fizemos, quantas?  Você vê aí.  Veja os Vales.  Vale do 

Amazonas, Vale do Jaguaribe, Vale do Parnaíba, Vale do Rio Doce.  Todos os vales onde 

havia um interesse especial, agrícola ou mineral, ou o que fosse, tava o SESP com a estrutura 

de saúde. Dentro do mesmo princípio, da sua doutrina, da sua filosofia de trabalho.  Quer 

dizer, ajudar o progresso do Brasil.  Proteger o homem que faz o progresso do Brasil. O 

homem doente não põe ninguém pra frente. Não há desenvolvimento com homem doente.  

Só há desenvolvimento com homem sadio.  Então, tá lá a Fundação SESP.  Não gostavam e 

por isso as críticas eram muito grandes (??).   

 

WH - Como? 

 

AV - Nisso não faz nada, não é?  Aí chega assim e diz: “Olhe, menino, vem aí um negócio 

danado que, as estradas de rodagem e as hidroelétricas...E cadê o SESP?” Digo: “Não sei.”  

É o seguinte:  Nesse tempo, o próprio Ministro disse que “SESP não se estendia pra canto 

nenhum mais.” E eu respondi dentro do palácio do (?) no Piauí, pro governador Íris presente, 

que o SESP ía fazer a sua programação.   

 

AA - O Sr já era superintendente?   

 

AV - É, não, passei 12 anos... 

 

WH - Nessa época? 

 

AV - Nessa época, nessa ocasião, era muito cedo...muito recente...Não tem dúvida. E fez. 

(ri). 

 

AA - Recente que o senhor diz... 

 

AV - Agora chega assim e diz: “O que é Tucuruí?” O que é Tucuruí, minha mãe de Deus, 

Tucuruí... “É uma hidroelétrica!” Pra que essa hidroelétrica?  Essa hidroelétrica vai 

movimentar a fábrica de alumínio em (Barcarena?) e aqui e acolá, hum? Eu digo, “Mas tem 

um hospital pré-moldado, comprado na Inglaterra, não sei onde, não funciona, não sei 

que...e... Mas não tem dentro da Eletronorte um hospital?” “Tem, mas é só pra cuidar do 

pessoal da Eletronorte.” Aí é que vem a maior diferença.  Então, lá vai o SESP. pegar aquelas 

cidades todinhas, levantar a população, ver isso aquilo, ver aquilo outro...E mais do que isso, 

lá vai o IEC, ver os espécimes que tem que ser preservados, e... aí... lá vem o Centro Nacional 

de Primatas e aí, é o SESP, porque o SESP é quem tem estrutura ou tinha pra fazer.   

 

AA - Nessa experiência com as hidroelétricas, na questão ambiental, o SESP participou 

também em Tucuruí?  Em Itaipú também, não é? 

 

AV - Todas, todas.  Itaipú eu tenho aí...: “A Área de Influência de Itaipú”.  Levantamos toda 

área de influência de Itaipú e depois o governo do estado do Paraná disse que não queria que 
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a assistência médica, sanitária fosse feita pelo SESP, mas queria que todo saneamento fosse 

feito pelo SESP. Muito bem, fizemos o programa de saneamento... 

 

WH - Por que que ele não queria que a assistência médica... 

 

AV - Não sei, porque ele achava que tinha condições de fazer. 

 

WH - Com que organismo? 

 

AV - Com o dele, ora. Quem é que vai discutir com o governo do estado e a secretaria de 

saúde, quando ela diz que vai fazer?  E não era pra isso que nós estávamos ali, quando era 

pra discutir, nós não estávamos. Então fizemos todo o saneamento. A diretoria do Paraná, 

aliás, só...só fazia saneamento.  Paraná e Santa Catarina nós não tínhamos assistência médica, 

porque o estado não quis. É como o Espírito Santo, também não quis. E nós só tínhamos 

saneamento.  Então, se ele não quer, que é que você vai fazer? Mas quer que eu faça outra 

coisa?  Eu vou fazer, não é por isso...que eu não faço uma coisa, mas faço a outra... 

 

AA - Em Tucuruí foi a mesma coisa ou teve assistência médica? 

 

AV - Tucuruí...não.  Lá no Pará... (ri e tosse).  Fizemos toda a estrutura que foi prevista, 

entendeu?  E que se espalhava e vinha já de lá de baixo, de Marabá...nós tínhamos uma 

unidade mista em Marabá já vem daquele negócio do garimpo... Aquele garimpo famoso que 

tinha lá, que eu não me lembro agora... 

 

AA - Serra Pelada? 

 

WH - Serra Pelada? 

 

AV - Serra Pelada!  E não sei que...E depois que nós tínhamos feito uma porção de ... de... 

de pequenas unidades e ajeitadas as que estavam lá, que eram administradas, chega um 

sujeito e diz: “Vamos inundar esse troço todo.” Ah...! Minha nossa, vocês vão?  Tá pago!  

Pago! A hidroelétrica paga, porque ninguém é doido.  Vocês chegam aqui, a gente sai, 

aprovam, não sei... aí o diz que não é mais, aí o rio  virou às avessas... (risos) 

 

AA - O rio então não vai de lá pra cá, não vai, mas pra lá... 

 

AV - Então fizemos... Indenizaram, sim senhor, fizemos outra... outro caminho. Fizeram uma 

loucura em Tucuruí. Afogaram as árvores todas de Tucuruí, porque tinha um organismo, aqui 

de seguro social, não sei que que ele entendeu fazer um contrato que ele ficava com todas as 

árvores, eles serraram, tiraram as árvores, a madeira toda e, entendeu? Contra um...um 

benefício qualquer.  Resultado: Não tiraram coisa nenhuma e quando chegou na hora de 

inundar, inundaram tudo.  Só não inundaram os bichos todinhos, porque o IEC foi lá pedir... 

Pedir, não eles pediram.  Foram escolher os espécimes, os casais, o que fosse, pra salvar, pra 

reproduzir em outra parte.  Então, uma importância enorme é a questão das hidroelétricas.  A 

questão das estradas de rodagem, a... a 364, a estrada que... vai pra Rondônia, entendeu?  Que 

num processo de colonização, assentamento de populações de colonos, disso e aquilo, por ali 
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afora...Quem foi fazer água em...em...?  Fundação SESP, porque não tinha ninguém pra fazer.  

Então, cadê?  Por que que não mandaram o PIAS pra fazer, poxa?  (risos) 

 

AA - Na Transamazônica também? 

 

AV - Foi, ora, ora ora... Eu vou lhe contar a Transamazônica já.  Em todas as áreas, diga uma, 

eu vou lhe dar.  Todas as áreas de valorização econômica, a Perimetral Norte, áreas de 

segurança... Por exemplo, na Venezuela tem um pelotão... uma unidade do exército, que fica 

na fronteira, por questões de segurança. E o gozado é que aquilo é comandado por um 

batalhão de engenharia do exército.  Aí chega o sujeito e diz assim: “Rapaz, eu quero que 

vocês façam água lá pra unidade. Mas vocês não são da engenharia, como é que não fazem? 

Então, é que vocês já têm material aí, já tem...”. Aí foram fazer lá um posto que chama BV-

8.  Um poço lá na fronteira...É a colaboração e que não figura e que ninguém sabe, porque o 

SESP nunca fez divulgação real das coisas que plantou, e iniciou e ajudou a construir no 

Brasil.  Lago de Sobradinho, vai ter 370 Km de extensão...E daí?  Daí não tem nada não e 

aquelas populações todas lá, e tal?  E aí, tá lá o SESP, barragem de Sobradinho, no São 

Francisco, tá entendendo?  É isso que, é isso que é ruim...(ri). 

 

AA - Ruim? 

 

AV - É por isso que dizem um sistema autoritário, vertical, um inferno, e anti-democrático 

e...e... não foi nada.  Como é que você vai fazer coisas, que são muitas as coisas, sem tá 

preparado pra isso, sem ter uma organização segura?  Sem ser possível controlar os seus, o 

exercício do seu trabalho dos seus...a aplicação dos seus recursos?  Ah... é assim como a 

gente vê... 
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Data: 01/11/1995 

 

 

Fita 9- Lado A 

 

 

AV - Eu hoje tô sem saber de nada... 

 

WH - (risos) Bom, hoje é a 5ª entrevista, Sr Aldo Villas Boas, dia 1º de novembro de 1995.  

Estamos aqui Anna Beatriz Almeida, Maria Beatriz Guimarães e eu, Wanda Hamilton.  Dr 

Aldo, a gente... o Sr falou bastante do início da sua gestão, como o Sr foi chamado pra ser 

presidente da Fundação SESP, o início da sua gestão, e hoje a gente queria se concentrar um 

pouquinho mais nesses programas, que são comuns nessa época, né?  Programa de 

Esquistossomose, Programa de Chagas, Programa de Imunizações... Queria que o Sr nos 

contasse como é que se montou cada programa desse, se foi junto com o Ministério, se foi 

com a SUCAM...Como é que se articularam.  O Sr poderia começar o Sr contando sobre o 

Programa de Controle da Esquistossomose, que eu acho que é dessa época, não é, que se 

montou esse programa? 

 

AV - Eu tenho até a idéia de lhe dizer como... a Fundação SESP nesses períodos de tempo 

desse... de... 73 a 84, ou seja, janeiro de 85, esses 12 anos, foi que eu estive com maior 

responsabilidade em relação à organização.  Então, é justamente a sua maneira de ser como 

instituição nesse período que eu gostaria de tratar. Esses Programas e outros Programas que 

o Ministério programou, planejou, e executou, em parte, durante um certo tempo... Quais os 

efeitos desses programas em relação às ações da Fundação.  Nós tínhamos o exemplo (ruído) 

do nosso trabalho comum.  Nós vimos aí alguns aspectos utilizando ... as unidades de saúde 

na execução de todas as ações de saúde possíveis, fossem elas mais ou menos complexas, 

fossem elas elementares ou não.  Então, as ações de saúde ...na nossa programação, eram as 

ações comuns de todas as unidades.  Apenas que nós fomos aos poucos, incorporando 

determinadas atividades que já existiam. 

 

AA - Atividades comuns que o Sr diz, são atividades que já vinham sendo realizadas... 

 

AV - Comuns a outras unidades de saúde que funcionavam no Brasil, nos estados e assim 

por diante.  Bem ou mal, o Brasil tinha um Sistema Nacional de Saúde e em cada estado 

executava uma programação dentro das suas possibilidades e ...os municípios muito menos, 

porque eles não dispunham de uma estrutura suficiente para manter todos os seus serviços 

públicos em um nível razoável de funcionamento. Os municípios, quatro mil e tantos 

municípios...sem... 

 

WH - Como? 

 

AA - Quatro mil e poucos município, né, que não tinham... 

 

AV - Pois bem, mas nós tínhamos programas, que nós chamávamos programas especiais e 

que eles eram realizados em áreas de valorização econômica, áreas de penetração e 
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colonização, áreas estratégicas e de segurança, áreas de interesse epidemiológico. Esse era o 

que eles chamavam do vazio, quer dizer, não tinha nada, mas na programação do governo... 

de alguns governos, pelo menos, havia a idéia de se desenvolver um trabalho útil ao país em 

diferentes áreas e que necessitavam de ações de saúde para proteger o homem que iria 

trabalhar naquele empreendimento. Assim, por exemplo, uma área de penetração, a rodovia 

Transamazônica, uma área de penetração. 

 

WH - A Transamazônica?  

 

AV - A rodovia Cuiabá -Porto Velho, a famosa 364.  A Perimetral Norte, que foi apenas 

iniciada e os trabalhos foram suspensos aí.  E áreas (sirigantes?), quer dizer, áreas de interesse 

econômico. Como por exemplo, a área onde se pensava em construir hidroelétricas, áreas 

onde se pensava em utilizar os minerais ou os minérios existentes e que não se tinha obtido 

a oportunidade de fazê-lo.  Principalmente ferro, manganês, ouro, alumínio... Agora mesmo, 

foi inaugurada a segunda ala norte, lá perto de Barcarena, onde nós trabalhamos pensando na 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí.  Então, esse trabalho era um trabalho que nós considerávamos 

prioritário. E assim, nós deno...denominávamos esse trabalho conforme a área onde ele se 

desenvolvia.  Era Ações de Saúde e Saneamento para a Região do Araguaia a Tocantins, por 

exemplo.   

 

WH - E aí a ação concreta era estruturar os postos e organizar o saneamento... 

 

AV - Era, dependendo do que havia... 

 

AA - Da demanda que tivesse na área, né? 

 

AV - Justamente.  E.. sim? 

 

AA - Eu ia lhe perguntar agora, esse contacto da Fundação SESP com essas áreas que iam 

ser trabalhadas era via Ministério... Quem que fazia essa ligação, entre o programa do 

governo...o Ministério da Saúde, o SESP...Como é que se dava? 

 

AV - O SESP era uma entidade vinculada ao Ministério.  E sempre que o Ministério não 

dispunha de outro instrumento que não estava organizado dentro dessa área pra desenvolver 

direta ou indiretamente essas ações, o SESP era chamado para ver se podia ou tinha a 

capacidade de atender. 

 

AA - Quer dizer, isso era sempre intermediado pelo Ministério, com a Fundação SESP? 

 

AV - Intermediado pelos órgãos do governo.  Por exemplo, lá na Amazônia, durante um certo 

tempo, cada área daquela era controlada por determinado órgão governamental que não era 

propriamente um órgão de saúde.  Tanto podia ser o Ministério do Interior, com as suas 

hidroelétricas, podia ser outro Ministério, com as suas riquezas em... em...minérios, podia ser 

outro, em virtude da penetração espontânea, de áreas de penetração e de colonização 

espontânea, porque a atração, a atração ...que os garimpos, por exemplo que produziam certa 

riqueza, muita gente era atraída porque não tinha outra coisa que fazer...e... ia em busca do 
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ouro, não é?  E... aquilo lá não tinha nada.   Então, existiam vários programas, vários 

programas.  E não são aqueles que nós fazíamos não, digamos, rotineiramente, mas fazíamos 

dentro de um planejamento global à distância. Por exemplo: Interiorização de Ações 

Sanitárias; tinha um programa.  Esse eu vou chegar lá, na esquistossomose... 

 

WH - Esse era o PIAS? 

 

AV - Não.  Isso era um programa da Fundação SESP. 

 

WH - Da Fundação SESP... 

 

AV - Extensão de Ações de Saúde - outro programa da Fundação SESP, mas diferente do de 

Interiorização de Ações Sanitárias.  O Outro era à medida que se ia melhorando as idéias, 

aprendendo e conhecendo novas possibilidades de estrutura, era justamente aquele que nós 

chamamos de Incorporação, Incorporação de Ações de Saúde na Rotina de Trabalho das 

unidades.  Agora, quando eu falo em saúde, eu estou falando em saúde mais saneamento.  

Porque, dá a impressão de que eu limitei... Nós, quando falamos em saúde, estamos falando 

de saúde e saneamento.   

 

WH - Assistência médica também? 

 

AV - Todas as ações de saúde, sem exceção.  Estão normalmente, numa unidade de saúde, 

ela exerce uma série de ações, ou exercia.  Por exemplo: Assistência médico sanitária à 

maternidade e à criança.  É... imunizações e prevenção ou controle de certas doenças 

transmissíveis, que eram viáveis com os instrumentos que se dispunha.  É... adiante, (?) 

sanitária.  Que ações mais?  Ações de educação e saúde. Então, eram ações realizadas por 

todas as unidades conforme as possibilidades daquela época.  Então é por isso que eles falam 

em... em área mínima, que não representava quase nada, mas era a... as possibilidades que se 

tinha e recursos, para não se perder esses recursos.  Trabalhava-se o distrito-sede do 

município.  Havia recursos pra tratar e cuidar e levar água à população do distrito-sede do 

município A, B e C.  Mas não havia recursos para alcançar o município como um todo.  Então 

se criticava muito que o SESP, era um serviço muito caro, porque só atendia um grupo 

pequeno.  E aí é quando surgiram os outros programas.  Por exemplo, o Programa de 

Extensão de Ações Básicas de Saúde, o que é que se imaginou?  Se imaginou uma 

organização hierarquizada, em complexidade crescente, que pudesse alcançar os outros 

distritos de um mesmo município ou alcançar outras áreas mais vastas, conforme fossem as 

circunstâncias.  Então, é como eu lhe mostrei um gráfico aí. Tinha as pequenas elementares, 

unidades elementares, sem médico ligado permanente, sem determinado equipamento que as 

outras unidades dispunham, como laboratório, raio X e assim por diante. Então, se pensava 

antes que não era possível fazer nada em relação à tuberculose em uma vila com 2 mil 

habitantes ou em uma área com casas esparsas com mil habitantes nas áreas... que não 

chegavam a se constituir como vilas, eram pequenos aglomerados de casas dentro do 

município.  Mas com o progresso da medicina, se encontraram esses instrumentos. Em 

tuberculose, foi possível tratar e curar, não era.  Era possível tratar e tentar curar. Muitos 

poucos se curavam e o que nos importava muito era evitar a transmissão da doença. Era o 

contágio. E quando surgiram os quimioterápicos e antibióticos, foi possível pensar nisso.  
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Então se verificou que se eu tinha unidades no distrito certo, uma unidade grande, uma 

unidade maior, de maior porte, que dispunha de...de outros recursos, ela podia servir e dar 

apoio a unidades menores que se criassem nos distritos, pra se evitar que aquela população 

de qualquer modo viesse ao distrito quando estivesse doente e às vezes, e quase sempre, em 

fase terminal, sem ter tido nenhuma possibilidade de ser cuidada.  Então, não podia ter 

médico em todas as unidades.  Inclusive porque ele poderia ficar até ocioso se for colocar um 

médico em um distrito com mil habitantes, é possível que ele passasse muitas horas sem ter 

o que fazer. Então, médico em caráter temporário; em outras, em caráter permanente.  Mas 

havia uma programação e esse médico, no dia marcado, ele ia até aquela população onde já 

encontrava praticamente sua clientela reunida pela visitadora que ali trabalhava e que visitava 

todas as casas... 

 

WH - Já deixava tudo preparado... 

 

AV - E quando ele chegava era só ir atendendo aos pacientes. 

 

WH - Agora, Dr Aldo essa ... o que eu não tô entendendo...o Sr falou de programas dessa 

época, de interiorização, de extensão das ações, esse raciocínio que o Sr tá dizendo aqui, de 

uma unidade menor, que se remetia para uma maior, é dentro dessa lógica desses programas 

ou esses programas mudam, de certa maneira essa lógica? 

 

AV - Não, eles podem se aperfeiçoar.  Mas acontece que ninguém fazia isso.   

 

WH - Porque eu não tô entendendo porque que esses programas que se...começaram a se 

trabalhar nessa época, mudaram em relação ao que vinha se fazendo na Fundação SESP. 

 

AV - O que se vinha fazendo era limitado. 

 

WH - Hum, hum... 

 

AV - Eram... apenas em um lugar do município.  E não podia ser feito mais, porque não havia 

condição financeira e não havia...não só condição financeira, mas também você não tinha 

recursos humanos pra isso.  E depois era preciso que se imaginasse como funcionava ou 

como poderia funcionar um organismo desse, que abrangeria... Era uma regionalização de 

serviços.  Quando nós começamos a falar em regionalização de serviços, ninguém falava em 

regionalização de serviços.  Nós tínhamos aprendido uma série de coisas trabalhando essas 

populações todas do interior.  Em lugares os mais diferentes.  Embora, às vezes, fazendo uma 

medicina monovalente, como por exemplo, a programação de malária no Amazonas. O 

controle da malária no Vale do Rio Doce. Era uma coisa só, a gente só fazia malária, a gente 

não fazia mais nada. Então, isso foi no princípio. Muito mais que todas essas realizações, 

realmente se chegou então a poder realizar várias ações abrangendo uma região comumente 

de 100 a 150 mil habitantes distribuídas no município, desde a sede aos demais distritos e o 

restante como população esparsa, em fazendas ou o que fosse, conforme a ... 

 

AA - Quer dizer, esse era o objetivo desse programa de extensão, era conseguir abranger? ... 
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AV - Esse...esse era justamente um dos objetivos do programa.  Era...era executar ações de 

saúde em um município como um todo.  Então, vinha a... a água.  Nós vamos, íamos à sede.  

E construíamos um sistema público de abastecimento d’água.  Nós sabíamos que mesmo a 

água bruta, quer dizer, a água sem tratamento, se ela fosse captada em certas condições, como 

por exemplo em poços, ela era uma água de boa qualidade.  E mesmo que não fosse assim, 

que ela fosse apanhada do rio, viu, ensinava o cidadão a utilizar essa água, ele podia evitar 

uma porção de doenças, ele podia ferver a água, ele podia... Então, a idéia era não dissociar 

os benefícios da água dos benefícios das outras ações, porque a água representava, nessas 

áreas, 50% das doenças prevalentes.  50% das doenças prevalentes eram transmitidas pela 

água.  Aí vem, de várias maneiras, inclusive a esquistossomose, não é? A esquistossomose é 

transmitida através das possibilidades hídricas.  Não era só por causa do caramujo ou porque 

ele existia.  Era porque existia água, entendeu?  E se você afastasse o cidadão daquela água, 

de alguma maneira, ele não tinha esquistossomose.  Se evitasse que os dejetos que ele fazia 

na superfície fossem levados pelas chuvas para os córregos, os rios, evitava contaminar os 

rios e evitava e... ajudar o processo dos criadouros dos planorbídeos, dos transmissores 

intermediários da esquistossomose. Para se chegar aí, à essa fase, nós tivemos que ultrapassar 

as outras, mais simples, que seriam mais simples ainda. 

 

WH - Como assim? 

 

AV - Por exemplo, quando nós incorporamos, incorporamos a atividade de rotina da unidade 

o controle da tuberculose, é porque nós tínhamos tudo pra fazer dentro da unidade... Nós 

tínhamos como examinar, nós tínhamos a metodologia conhecida nossa, entendeu, em toda 

a sua utilidade quanto a esse controle...Tínhamos os recursos para o tratamento, tinha o 

pessoal treinado para isso, e tínhamos, onde era necessário, uma estrutura mais diferenciada, 

que na época, era o raio X.  E os laboratórios, que vieram depois. 

 

WH - No caso da esquistossomose isso aconteceu? ... 

 

AV - No caso da esquistossomose, já era diferente, porque ele não precisava de (ri) nada 

ligado ao raio X pra cuidar... nós precisávamos era o que?  Nós precisávamos de uma água 

de boa qualidade.  Então nós vamos procurar construir um sistema público de abastecimento 

d’água, seja de que extensão for. Seja apenas um...um poço, ou seja, um sistema pra 10 mil 

ou mais habitantes. 

 

WH - Sistema de esgoto, também tava ligado a isso? 

 

AV - O sistema de esgoto eu não diria, mas diria o sistema adequado quer dizer, pra 

adequação dos dejetos. Quer dizer, nem sempre se dispunha de recursos pra fazer um sistema 

de esgotos, que ainda hoje, enfim, eles estão aí... Mas se poderia fazer o que nós chamávamos 

de melhorias sanitárias domiciliares... 

 

WH - Fazer fossa... 

 

AV - Então, seriam fossas, privadas, banheiros... Melhorava a casa pra... o cidadão tomar 

algum interesse e participar desse trabalho com a sua mão de obra, entendeu?  Pias, filtros, 
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banheiros, tudo isso era feito em conjunto. Não era esse daqui: “Está aqui a água, você vai 

lavar as mãos...”  

 

WH - Agora, essa...essa questão, porque o SESP sempre trabalhou com esse lado do 

saneamento, né? 

 

AV - Trabalhou. 

 

WH - Pode ser uma impressão errada minha, mas essa questão do saneamento, já na década 

de 70, e já o Sr superintendente, ela volta a se colocar como uma questão primordial ou ela 

corre paralela às ações da saúde...? 

 

AV - Ela sempre foi importante, mas acontece que na década de 70, houve uma série de ...de 

acontecimentos que perturbaram a ação da Fundação SESP.  Primeiro, eles retiraram toda a 

sua divisão de engenharia e levaram para o Ministério da Saúde e disseram nessa época que 

o SESP era uma unidade subordinada ao Ministério.  Então, o... toda a estrutura de engenharia 

do SESP, já tradicional, porque isso já faziam 30 anos de funcionamento, passava a ser a 

Divisão Nacional de Engenharia do Ministério da Saúde.  

 

WH - Mas o Sr recuperou essa... 

 

AV - Perfeitamente, é o que eu já vou lhe dizer.  Mas não era só isso.  Nessa mesma ocasião, 

eles queriam que todas as unidades ...unidades sanitárias, unidades mistas, são os hospitais e 

os centros de saúde, fossem incluídos na estrutura da Secretaria Nacional de Assistência 

Médica do Ministério.  Então, aí, e logo a seguir, retiraram a nossa base técnica, científica, 

em relação às pesquisas e ao controle e ao preparo de pessoal e laboratório, como era o 

Instituto Evandro Chagas. Eles retiraram e incluíram na nova Fundação que se criava, quando 

tomaram o título da Escola Nacional de Saúde Pública e criaram a Fundação Oswaldo Cruz, 

incluindo a Escola Nacional de Saúde, o Instituto Evandro Chagas e etc. Essa foi uma fase 

difícil.  E além de mais, não havia recursos. O cidadão que dirigia o Ministério achava que 

aquelas ações todas podiam ser feitas pelo Ministério diretamente. E eu creio que tudo devia 

ser feito, se tivesse gente qualificada na ocasião dentro do Ministério, a partir do seu Ministro. 

Porque é preciso que haja alguém que possa coordenar um trabalho dessa ordem, senão ele 

deixa de ser trabalho (ri).  Então... você tinha feito uma pergunta e eu fui lá mais...atrás...né? 

 

AA - É, ela tava perguntando sobre é... nos anos 70 no período militar, o saneamento teve 

um destaque, né? 

 

AV - Em 73 é que nós fomos para a direção da Fundação SESP. E fomos buscar os nossos 

instrumentos de trabalho. Eles eram regionalizados.  Felizmente o cidadão quando decretou, 

tirou o nacional, não tirou o regional porque esqueceu... E então, de posto regional, nós já 

tínhamos feito uma coordenadoria de ações de saneamento com o pessoal a nível regional.  

Diziam que a gente era centralizador, quer dizer, o SESP ou a entidade era centralizadora.  

Pois nós já éramos descentralizados (ri), senão tinha perdido... 

 

AA - As regionais também... 
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AV - Tinha perdido tudo.  Pois bem, pouco tempo depois, o Ministro foi mudado e o novo 

Ministro imediatamente fez voltar a Divisão Nacional de Engenharia e fez voltar o... o 

Instituto Evandro Chagas um pouco depois, em 75, já... As peças que tinham sido dispersas 

ou tinham sido incluídas no corpo do Ministério, porque nós éramos vinculados a esse corpo, 

não éramos uma unidade do corpo do Ministério, não éramos subordinados do Ministério, 

nem a legislação permitia que fosse subordinado. Ele era vinculado. Obedecia, é claro, às 

linhas gerais dos programas de saúde. Atendia sempre que possível às chamadas do 

Ministério, que eram constantes. Ele...ele...inclusive quando o Brasil começou a se voltar 

para o desenvolvimento do norte e do nordeste, entendeu?  Aí, era preciso que houvesse 

alguém que pudesse executar.  Então, você tem aí um sem número de programas especiais, 

como, por exemplo, vamos dizer, os dos Vales, do Nordeste... 

 

WH - Como? 

 

AA -Os Vales. 

 

AA - Do Vale do Jaguaribe, do Vale do Parnaíba...quer dizer, por que o Vale?  O Vale do 

São Francisco, uma extensão enorme, que vai de Minas Gerais até lá em cima... Porque havia 

um interesse especial no aproveitamento das riquezas dessas áreas, não só aquelas ligadas à 

energia elétrica, como ligadas à agricultura.  Hoje, vocês devem ter notícia de uvas em 

Petrolina. Uvas, de muito boa qualidade, em Petrolina, por que?  Porque, há irrigação.  

Naquele tempo, nós íamos lá e encontrávamos os frutos que se produziam inclusive e tirei 

uma fotografia ...tem um caminhãozinho de brincadeira cheio de tomate.  Cada tomate 

enorme, por que?  Era produzido numa faixinha de terra, numa roda d’água de madeira, que 

tirava do rio e passava lá.  Quer dizer, canais e eles iam produzindo. Produziam muito e a 

população ...não consumia..., mas não transportavam e ele apodrecia.  Essa fotografia nós 

levamos ao governador do estado..., mas eu não trabalhava no SESP nesse tempo (ri).  O 

governador também não tinha muito o que fazer, pra construir as estradas que eram 

necessárias e...e...as pontes e assim por diante, pra poder depois se pensar na Hidroelétrica 

de São Francisco.          

 

 

Fita 9 - Lado B 

 

 

AV - Do lago do Sobradinho, já ouviu falar... 

 

WH - O Sr falava da Hidroelétrica do São Francisco, né que foi aumentada... 

 

AV - Pois é, justamente, no rio São Francisco, se construiu um grande lago, que se chamava 

lago de Sobradinho, que se diz que é o 1º, outros dizem que é o segundo lago maior do 

mundo, artificial...artificial, hum?  E através daí, foram construindo outras usinas 

hidroelétricas que você já ouviu falar de quando em vez, que estão sendo construídas, outras 

estão sendo aumentadas...E ao mesmo tempo, que se utilizava essa energia pra canalizar para 

aquelas terras altamente produtivas, mas que não produziam por falta de um elemento, que 
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era a água.  E hoje você tem toda aquela faixa do São Francisco, onde o SESP se instalou 

para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da hidroelétrica de São Francisco.  E do 

lado de Pernambuco, eu era diretor geral de saúde pública.  Nós fizemos um convênio com 

o SESP e integramos uma área enorme com unidades do estado inclusive funcionando 

precariamente, para que eles desenvolvessem o trabalho que era necessário em benefício da 

programação econômica do governo federal ou estadual... 

 

WH - Nessa hora o Sr tava do outro lado, não é? O Sr era do estado...representante do estado... 

 

AV - Eu era do estado, não tinha lado... propriamente... Ali, verificar a necessidade de fazê-

lo e amanhã pedir outras coisas ...Como nós desenvolvemos um trabalho na área da mata 

úmida de Pernambuco... Esse é outro programa de extensão e ações, entendeu?  Mas o estado 

nos deu.  Inclusive, a unidade de Palmares, por exemplo, ele nos entregou. Nós 

transformamos num centro de coordenação e construímos uma nova unidade, dentro da 

programação para aquela área, que ainda hoje deve estar por lá.  Então, essa unidade de 

Palmares era unidade base, mas o estado tinha um hospital geral em Escada, logo nas 

proximidades e que passou a trabalhar em conjunto. Tudo que tinha naquela área passou a 

ser um instrumento de trabalho, com uma coordenação só. Um sistema integrado, que não 

era comandado pelo estado, como quis o PIAS, como quis o Prev- Saúde e assim por diante.   

 

WH - Essa era a diferença entre...? 

 

AV - Essa era a diferença que é uma grande diferença.  (ri) 

 

WH - Um era comandado pelo estado e o outro...? 

 

AV - Nós tínhamos uma coordenação. 

 

WH - Geral? 

 

AV - O SESP coordenava os trabalhos feitos por aquelas unidades, quer fossem elas federais, 

se existissem, municipais ou estaduais, elas trabalhavam dentro de um mesmo programa. 

Então, quando se dizia ao prefeito de tal lugar, que nós precisávamos de um terreno pra 

construir aqui um centro de operações. “Centro de operações?” “Sim, um centro de 

operações. Esse centro vai produzir material em conjunto com o município para os programas 

especiais de controle da esquistossomose e particularmente para a melhoria das habitações 

nas áreas chagásicas.” Então... “Pois não!” É claro, ele dava com muito prazer, não ia gastar 

nenhum dinheiro ... Mas dava pessoal também pra trabalhar. Trabalhava-se em conjunto 

nesses programas todos. Podia mais... quem podia mais, dava mais, quem podia menos...dava 

menos.  Da mesma maneira que nós aprendemos no saneamento básico dentro das pequenas 

unidades, quando nós chegávamos, conversávamos com a população. Dizíamos: “Olha, 

vocês podem ...”. “Nós trabalhamos até sábado e ganhamos pouco e nós não temos nenhuma 

condição...” “Sim, mas vocês não podem no sábado dar uma ajudazinha pra gente fazer umas 

placas de cimento armado pra gente preparar uns banheiros pra vocês mesmos...etc, etc, etc?”  

E eles iam. E nós trabalhávamos em mutirão nos programas nas áreas chagásicas.  E era uma 

coisa linda ver que não só os homens sabem trabalhar nisso, as mulheres também 
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trabalhavam.  Pegavam numa colher pra ir assentar os tijolos nas suas calçadas das suas casas.  

Elas ficavam admirando a vida toda, porque as casas que eram de palha, de barro, de taipa, 

passavam a ser casas de alvenaria.  De um tamanho “X”, limpas, pintadas, com água, com 

banheiros, com privadas, com tudo.   

 

WH - Agora, isso que o Sr falou, é interessante, do...da diferença entre a lógica né, da 

interiorização do SESP e desses programas do governo, né? Por que que não... ou seja essa 

coordenação geral era uma coordenação do SESP, no caso, essa proposta? 

 

AV - Essa... no início, isso tudo era feito a pedido do próprio governo à Fundação SESP. 

 

WH - Sim, mas quem coordenava as atividades... 

 

AV - Por exemplo, controle da esquistossomose, era feito pelo SESP e pela SUCAM, por 

que?  Porque a SUCAM era a instituição indicada para cuidar do transmissor intermediário, 

do hospedeiro intermediário, ou seja, do schistossoma. Era a SUCAM quem fazia isso, 

entendeu, ia ver os...os criadouros, ia destruir os criadouros...Entrava nisso, também, a 

própria FIOCRUZ, que andava estudando alguns...alguns agentes químicos capazes de 

destruir esses criadouros e que eram experimentados pela SUCAM.  Nós trabalhávamos 

juntos.  Quer dizer, ela com seus recursos, fazendo aquilo que era apropriado da sua ação, 

como SUCAM, e nós fazíamos a nossa, ou seja, dentro da nossa doutrina: “água para todos”. 

Água como saúde, sistemas públicos de abastecimento d’água e como sistemas públicos, 

banheiros públicos, lavanderias públicas, e dependia do tamanho da... da população. 

 

WH - É, mas eu lhe perguntei em relação a esses programas, a questão da coordenação.  É 

em relação aos programas.  Por exemplo, o Sr falou o que diferenciava o PIAS, o Prev... e os 

programas do SESP... 

 

AV - Eu vou lhe explicar bem o PIAS.  O PIAS é uma cópia do SESP.  As ações que o SESP 

desenvolvia, eles criaram o PIAS e ... 

 

WH - Eles quem? Porque eu não entendo... 

 

AV - Eles, o Ministério da Saúde.  Eu posso chegar até os nomes, mas não vou. O Ministério 

da Saúde entendeu de fazer um plano, o PIAS- Plano de Interiorização de Ações Sanitárias. 

Mas já tínhamos um programa de interiorização... Pois bem, eles não quiseram desenvolver 

conosco aquele programa.  Eles quiseram fazer aquilo com o estado e o município. E tudo 

mais que funcionasse dentro daquela área obedeceria implicitamente ao comando da 

Secretaria Estadual de Saúde.  O SESP não podia aceitar isso, porque ele conhecia 

perfeitamente como é que funcionavam as Secretarias de Saúde dessa área.  Então, se 

queriam destruir alguma coisa, nós não estávamos de acordo. As únicas divergências, se é 

que se chamam de divergências, são essas.  Eu fui chamado a reuniões, compareci... O 

Ministro perguntou: “Que é que o Sr acha do PIAS?” Eu digo: “Eu acho ótimo.  É tão 

parecido com o que nós fazemos, que eu não vejo como dizer que não presta.  Eu acho ótimo. 

Agora, não acho ótimo é se organizar uma estrutura “X” e se entregar o comando dessa 
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estrutura a uma disciplina diferente de trabalho, a métodos diferentes de trabalho e assim por 

diante.  Não, ela é uma só: quando não presta, muda.”  

 

BG - Co...como eram esses métodos das Secretarias Estaduais de Saúde? 

 

AV - (risos) Método de trabalhar 2 horas por dia, pronto! Quer mais alguma coisa? 

 

BG - Falta de organização? 

 

AV - Não havia uma possibilidade de seguir normas. Não se tinha um pessoal qualificado 

para a execução de determinadas ações. Não tinha gente pra quem se pudesse delegar 

competência, por exemplo, pra tarefas que eram antes executadas por outros profissionais... 

 

WH - ...agora?... 

 

AV-... delegar às enfermeiras... Por que as visitadoras na Transamazônica foram fazer parto? 

Por que preparamos essas visitadoras pra fazer parto na Transamazônica. Um absurdo! Um 

absurdo?  Podia mais é deixar. As curiosas não faziam parto?  Que história!  O que era 

melhor, a visitadora ou a curiosa?  Ou o que era melhor, a curiosa preparada, ensinada, 

empolgada pelo seu trabalho do que a curiosa mais ou menos indolente, indo executar alguma 

coisa sem nenhuma noção melhor? 

 

WH - Agora, dentro desses programas não tinha nenhum...nenhum tópico de formação desses 

recursos humanos, no PIAS, no (PREV?)? 

 

AV - Tinha, tinha.   

 

WH - Porque o que o Sr tá dizendo é no caso, deixando pras Secretarias o pessoal não 

formado com uma rotina de trabalho incompatível com o que se pensava.... 

 

AV - O problema, eu acho que era esse.  Nós experimentávamos antes e não usávamos nada 

que não tivesse curso nacional. Quer dizer, que se surgissem obstáculos em vários lugares à 

execução daquilo. Então, nós já sabíamos, entendeu, por antecipação o... o... muita coisa que 

ia acontecer.  Pessoal da prefeitura.  Veja bem.  Pessoal da prefeitura trabalhava num 

negocinho, numa unidade ...Fechou uma unidade enorme, então o pessoal da prefeitura foi 

pra essa unidade e o pessoal do estado, também.  Tudo o que não era preciso foi pra essa 

unidade e o pessoal do SESP dentro dessa unidade. Cada um com um regime diferente de 

salário, de...de... produção, de tempo de serviço, etc, etc.  Como é que pode funcionar isso? 

Tentou-se? Tentou-se e não se encontrou uma solução. Ou nós absorvíamos e treinávamos 

aquele pessoal para que ele fosse executar, digamos, a tempo integral as ações que eles 

aprenderam a executar e não dar 3 horas, 4 e ir embora.  Isso é uma das coisas já ligadas à 

história que é uma questão administrativa, talvez.  Mas não.  Aquilo é de uma importância 

vital. Por que? Porque os nossos programas tinham metas.  Tinham objetivos e metas. Então, 

se dizia, se dizia, o nosso propósito é melhorar a saúde dessa população. O nosso propósito. 

Como?  Com tais e tais objetivos. Quer dizer, suponhamos. Ela necessita de água. Necessita 

de ampliar suas unidades de saúde. Necessita de pessoal treinado para essas ações. Depois 



 
 

157 

 

você dizia: “Eu quero o seguinte: 80% das gestantes, eu quero que estejam sendo inscritas, 

seguidas porque o programa exige que todas elas, entendeu, sofram todas aquelas ações em 

seu próprio benefício.” Toda gestante com sífilis tem que ser tratada, por exemplo.  Para que 

ela soubesse que ela tava com sífilis, era preciso que se fizesse exame de laboratório de todas 

as gestantes.  Mas se eu não posso fazer de todas as gestantes, eu estabeleço uma meta, 80% 

precisam ser examinadas assim, assim, assim.  As doenças hipertensivas, é preciso que as 

nutrizes, que as gestantes e as... no pós-parto, elas sejam seguidas.  É preciso, mas quem é 

que vai fazer isso?  O médico tá ocupadíssimo, eu não posso ampliar, ou mesmo não tem...ou 

se não tem, não presta. Então, não vai ampliar... Então, prepara-se o pessoal 

auxiliar...prepara-se o pessoal auxiliar. Então, as enfermeiras recebiam as incumbências, as 

visitadoras outras incumbências, os auxiliares de saneamento outras incumbências, entende? 

Que eles desempenhavam um trabalho que o estado não tinha condições de fazê-lo.  Só se 

preparasse e fosse tentar fazer. Mas ninguém fazia. Nenhum estado eu vi, nenhum estado 

...nenhum estado no setor saúde, construiu um poço. Eles tinham uma Secretaria de 

Saneamento, ou qualquer nome tenha, de obras, ou de não sei quê...  

 

WH - Era separado, né? 

 

AV - ...pra fazer o poço.  Divorciado.  Quer dizer, não tinham essa coisa que nós chamamos 

de integração, incorporação.   

 

WH - Hum-Hum. 

 

AV - Então, às vezes, encontrava-se pessoas acima, mais...Esse daí, eu não digo, porque esse 

fez um curso nos Estados Unidos mandado pelo SESP.  Posteriormente ele foi secretário de 

obras do Distrito Federal do Rio de Janeiro, acho que já era Guanabara naquela época... Pois 

bem.  Ele convidou o SESP pra planejar os esgotos do Rio de Janeiro em conjunto, e o SESP 

foi e não foi cobrando coisíssima nenhuma.  Foi com seus técnicos, foi com seu pessoal, foi 

com o seu “know how”. Com seu conhecimento.  Esse... esse... esse já deve ter sido um outro 

esgoto, para o tempo... 

 

WH - Como?  Não entendi... 

 

AV - Hoje já deve ter outro esgoto no Rio de Janeiro... ou pelo menos ampliado ou isso ou 

aquilo.  Aí... O que é que o SESP fez?  O sistema público do abastecimento d’água de 

Manaus.  Manaus não podia estar dentro do SESP, que era voltado para as pequenas 

comunidades, para as suas ...as coisas mais simples possíveis e efetivas e não pra construir o 

sistema público de abastecimento d’água de Friburgo!  E construiu o de Juiz de Fora e 

construiu ...Entendeu?  Então, o que nós queríamos era uma coisa diferente, que era alcançar-

se a população ao máximo, com o seu instrumento, o mais simples o mais capaz de produzir 

efeitos adequados e suficientes e ser aceito pelo povo.  Porque esse é que era importante.  

Não é chegar e encontrar o que se chamava de agrovilas e ...tem outro nome...é Águas 

Maiores...Bom, as agrovilas eram as menores, cidadezinhas ao longo da Transamazônica, e 

tinha outras que eram maiores e serviam de apoio às pequenas.  Pois encontramos todas, 

todas sem água. Todas sem banheiro, todas sem instalações hidráulicas. Todas as escolas da 

Transamazônica da mesma maneira. Aí chamam o SESP, o SESP vai e faz isso. Desde que 
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lhe dêem meios. Quer dizer, nós temos o pessoal e temos e sabemos como fazer. Vocês dão 

o dinheiro que é tanto, tá estimado em tanto.  E fomos pra lá fazer. E instalamos 29 unidades 

de saúde, só de saúde ao longo da Transamazônica.  Isso além de todos os benefícios em 

relação à água em todas as agrópoles e agrovilas. Era assim que se chamavam essas cidades... 

 

WH - Agora, esse...eu queria voltar um pouquinho... 

 

AV - Então você tá entendendo o... o raciocínio... 

 

WH - Agora eu queria voltar um pouquinho pra esse... essa idéia desses projetos de 

integração, que o que me chama atenção que...esse tipo de programa não criou no caso, né... 

o Ministro, o Ministério tinha uma proposta que seria o que deu no PIAS, no Prev, com 

técnicos, um grupo trabalhando nisso.  E o SESP, né Fundação SESP, já na época, tinha outra 

proposta de trabalho.   

 

AV - Era uma questão de doutrina. 

 

WH - Isso não criou algum tipo de incômodo de trabalho, de... de... enfim, a Fundação... 

 

AV - Isso foi feito com um propósito, sempre há um propósito... um propósito político ou 

outro qualquer.  Então, o PIAS surgiu motivado por alguma coisa que daria ao Ministério 

uma condição muito interessante se ele conseguisse que tudo aquilo fosse realizado, foi o 

Ministério que idealizou...foi ele que fomentou, foi ele que ajudou, foi ele que...destinou 

recursos financeiros e assim por diante. Mas logo dentro tem a idéia, a coordenação disso 

tudo vai para o âmbito do estado.  Isso tudo quer dizer, todas as ações de saúde dentro daquele 

território, o estado é quem toma. Justamente prevendo que isso ía falhar, que o SESP preferia 

continuar trabalhando dentro da sua doutrina.  E fazendo o possível pra executar bem esse 

trabalho.  E esse trabalho ser visto por todo mundo. E como era visto?... Visto pelos prefeitos, 

visto pelos políticos, visto pelos munícipes, visto pelo povo que recebia os benefícios e com 

a grande vantagem de não sofrer influências políticas perniciosas que seriam capazes de 

destruir tudo. Ou, aquele é meu votante, você bota o bichinho como agente de não sei quê... 

Ele vai ser, depois que você fizer sua seleção etc, etc. Se ele passa, ele vai ser, sem dúvida 

nenhuma.  Agora, não vai ser. 

 

WH - Agora, Dr Aldo, nesse caso então, é outra coisa que eu não tô entendendo.  O SESP 

era chamado, no caso.  Trabalhava junto com o estado, com o município, montava as 

unidades, entregava essas unidades pro estado e pro município, o Sr já nos falou nas outras 

entrevistas...deixa eu terminar.  Mas o controle das atividades, a fiscalização, a coordenação, 

como o Sr fala, continuava sendo do SESP, quer dizer, o SESP não perdia o contacto? 

 

AV - Olha, vocês veem...Nunca deixamos de...de considerar as experiências que nós fizemos.  

Eu lhes falei aqui nos serviços cooperativos de saúde.  Duas partes, duas partes.  E que 

falharam.  Por que falharam?  Porque uma das partes, que foi o estado no caso, deixou de dar 

a sua contribuição.  Isso é como agora, as Nações Unidas.  Se os grandes não pagarem o que 

devem, ela acaba.  Ela não pode viver de brisa (ri).  Mas como aquilo é muito maior, um jogo 

político diferente, vamos deixar as Nações Unidas pra lá.  Por falar em Nações Unidas, eu 
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sempre me recordo que a Organização Mundial de Saúde foi criada por um brasileiro 

chamado Geraldo de Paula Sousa, irmão do Prof. Rafael de Paula Sousa, na Califórnia em 

1945. Muita gente podia ter pensado nisso, não é? Por que é que foi um brasileiro que pensou?  

Por acaso, ele vivia pensando nessas coisas então conseguiu e conseguiu fazer alguma coisa 

interessante que ainda hoje funciona lá. Depois, outro brasileiro foi pra lá, passou 20 anos.  

Esse foi diretor, presidente do Centro ...Marcolino Candau.  E sai por aí. Ernani Braga, daqui 

a pouco...5 anos, 5 anos de ONGs de Rockefeller, mas não Rockefeller daquele tempo, 

Rockefeller tinha uma outra programação. Bom, o Prev-Saúde era também muito 

interessante, aliás o SESP se beneficiou disso em uma certa área, que era a área da 

tuberculose.  Por quê? Porque nessa altura, os dirigentes da tuberculose no Ministério 

conheciam o trabalho da Fundação e queriam, queriam que as unidades do estado fizessem o 

mesmo trabalho que as unidades da Fundação faziam. Qual é o problema? Não há problema. 

Se eu tenho a medicação adequada, se eu tenho laboratórios, o raio X não interessava mais 

porque nós estávamos trabalhando já com o controle... diagnóstico e controle do tratamento 

era base do laboratório. Porque nós tínhamos 500 unidades elementares e não tínhamos raio 

X. Porque se tivesse... não podia, porque eles quebravam e não davam continuidade. Por que?  

Porque nós tínhamos remédio.  Mas essa medicação que era dada pela Central...Central de 

Medicamentos, desse programa do Prev-Saúde, quando o Dr Jair Soares era Ministro da 

Previdência, e fizeram um acordo com o Ministério da Saúde.  Eles davam a medicação ao 

Ministério para o tratamento específico da tuberculose.  Mas eles atenderam em boa hora à 

nossa solicitação, que a parte que ele destinasse ao SESP, desse ao SESP diretamente.  Qual 

era a dificuldade?  Então, eles aceitaram e nós ficamos com o nosso pacote, quer dizer, tantos 

comprimidos de Hidrazida, tantos de Estreptomicina, seja o que fosse. A medicação 

adequada para o tempo necessário à cura do cidadão. Ninguém tocava nesses pacotes dentro 

da unidade. Ninguém! Podia chegar 200 doentes, ninguém tinha coragem de chegar e tirar o 

dinhei... o remédio do outro. Por que? Porque sabia que o outro ia ficar resistente e ia morrer 

se interrompesse o seu tratamento. Então, o que era o normal?  Unidade elementar, ali.  A 

outra unidadezinha de apoio, ali, a outra de maior apoio.  A outra, que fala com a região.  

Remédio pra mais 20 doentes e é urgente.  Aí, a região... Não tenho, no meu orçamento 

dinheiro pra comprar. Telefona pro centro, compre!  Olhe, esse negócio de dizer compre e o 

sujeito comprar, é preciso que ele saiba que ele compra e está certo que ele vai receber o seu 

dinheiro a seguir.  E no estado você não consegue isso não, nem no município, muito menos. 

Então, essa a diferença, não é que houvesse. Nós nunca tivemos nada a ver com os problemas 

do Ministério. E vou lhe dizer mais, agora mesmo.  Precisamos de computadores, precisamos 

de processamento de dados. Precisamos, precisamos. O Ministério precisando. Ora, o 

Ministério tem tanta coisa, pra ele é só comprar, mandar fazer... nós somos o SESP.  E foi 

criado, veja bem, o Ministério, o Ministro da Saúde cria o Centro Nacional de Processamento 

de Dados, assim coordenado, instalado, não sei que, pela Fundação Serviço Saúde... Então, 

nós não tínhamos nada contra o Ministério. E fizemos, e instalamos, está lá funcionando!   

 

AA - E foi instalado onde, lá em Brasília mesmo? 

 

AV - Em Brasília. Nós instalamos, nós tínhamos feito um pequeno, um pequeno instrumento 

de manipulação e apuração de dados em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, no 

Recife e tal... É sempre descentralizando.  E o pessoal dizendo que era sempre centralizando. 
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AA - Mas então essa experiência de processamento de dados já estava acontecendo nessas 

regiões... 

 

AV - Não... a experiência nós estávamos experimentando... 

 

AA - Vocês, o SESP?  

 

AV - ...nós estávamos tentando fazer como sempre tentamos fazer ...aquilo que parecia 

possível. E que não podia ser de uma vez, porque nós não tínhamos renda, nós não tínhamos 

recursos a não ser os recursos do governo, entendeu? 

 

AA - E o objetivo desses centros era capitalizar todos os dados de saúde...? 

 

AV - Todos nossos dados ... 

 

AA - ...Os dados dos municípios também? 

 

AV - Eu chegava lá...chegava aqui no Rio de Janeiro, apertava o meu botão na minha mesa 

e dizia a unidade de... Benjamin Constant! Lá na fronteira do Perú, tá com fulano, fulano, 

fulano, fulano. Tá dentro, dentro, dentro, dentro da sua lotação.  No meu gabinete. 

 

AA - Mas além disso, também tinha a população que era atendida... 

 

AV - A população que era atendida, as doenças predominantes, o pessoal em tratamento... 

Todo aquele... todas as informações que nós necessitávamos estavam chegando.  E isso ... 

Ah, você começou assim?  Não, nós começamos criando o Centro de Estatística do Nordeste, 

o chamado CRENE e o Centro de Estatística do Norte, o CRERNORTE. Tem associação 

aqui com essa superintendência de ...como é que chama, meu Deus?  Lá era (Espeg?)  aqui, 

Pernambuco... como é? 

 

AA - SUDENE... 

 

AV - A SUDENE.  Então, e lá foi esse pessoal todinho... (barulho) Quando o Crene foi criado, 

quando o Crene foi criado tava o Seu...Seu... todo esse pessoal que tava aí trabalhando depois 

aqui no Rio, tava lá na SUDENE.   

 

AA - Então, com base nessas experiências... 

 

WH - Quem?  Eu queria saber (ri)... 

 

AV - É...eu não me importo de dizer, não.  Tava lá o Carlile, o (Bozá?) e... muitos mais (ri). 

Tudo bem eles tavam procurando fazer alguma coisa, não havia nada de especial.  Mas o fato 

é que o Crene inclusive recebia alguma ajuda da SUDENE.  Ajuda financeira, pra poder....  

Eu não posso ... mandar o sujeito viajar praqui, pracolá sem ter dinheiro pra pagar, porque 

ele vai morrer de fome lá no garimpo.  Então havia os convênios.  Esse Centro Nacional de 

Processamento de Dados, quando a seguir... 



 
 

161 

 

 

AA - Não, mas esse Centro, fala mais um pouquinho pra gente, só pra gente ... 

 

AV - Esse Centro se desenvolveu até que passou definitivamente pro Ministério. 

 

AA - Certo, mas então tinha o mesmo objetivo de controlar as uni... ter um mapeamento das 

unidades... 

 

AV - Não...ele tinha vários objetivos.  Um Centro que o Ministério desse... A primeira coisa 

que ele nos pediu foi pra levantar é... os dados rela... 

 

 

Fita 10 - Lado A 

 

 

AA - Os dados da indústria farmacêutica, foi o primeiro levantamento... 

 

AV - Primeiro levantamento. Os pacotes de documentos estavam aqui, naquele museu ali, da 

avenida Brasil, onde funcionava a Secretaria de Vigilância Sanitária.  Até as paredes lá em 

cima tavam cheias de...é como esse negócio de...de justiça que aparece aí na televisão... 

 

WH - Processos. 

 

AV - Processo, é.  Então, o que é que se fez?  O que é que se pode fazer? Ora, o que pode 

fazer...é fazer.  Contratar pessoal, que não tem.  Treinar naquela coisa, pra saber retirar 

daqueles papéis os dados, e digitar...arranjaram uma doença nos dedos, já... (risos)... digitar.   

 

AA - Tem a doença do digitador? 

 

AV - Do digitador.  Bom, muito bem.  Aquilo depois vem pro analista e tal e tal e...tá na 

mesa do Ministro. Aperta assim e diz: “Agora (?), tim...tim...tim...” E aquele negocinho 

assim... Quantos requerimentos tem que não foram despachados, quantos não isso, quanto 

aquilo outro? Qual é a medicação em curso no Brasil? Vá lá... Eu sou capaz de apostar que 

não sabem nadinha de mais...Não, eu não sou capaz de apostar não, porque chegou lá um 

homem que é um danado... Que já... 

 

AA - Tá falando do Ministro atual... 

 

AV - Tô falando dele e do chefe da Vigilância Sanitária. Não sei o que que ele tá fazendo. 

Não tô falando, porque senão eu tô, falando errado, porque eu não sei, não sei. Mas o fato é 

o seguinte: Logo a seguir, logo a seguir, havia necessidade de ter um instrumento o... o 

Ministério dispor de um instrumento.  E olhe que ele tinha um pequeno instrumento lá no 

Oswaldo Cruz... 

 

AA - Um instrumento...? 

 



 
 

162 

 

AV - Um instrumento para ...um programa de reprodução de primatas pra ver se era possível 

isso ou aquilo e aquele troço era especial e importante para as experiências (tosse) científicas 

que iam ser realizadas em cada uma das instituições.  O Oswaldo Cruz, se não me engano, 

tinha um pequeno...como é que chamava... um... pequeno, não é laboratório... tem um nome 

especial...  

 

AA - ...unidade?... 

 

AV - ... é uma unidade de primata. 

 

WH - Biotério? 

 

AV - Um...é isso, tinha uns biotérios e uns... Mas não é só, porque o biotério tem outra 

finalidade.  Biotério é do laboratório e tem outra finalidade.  Pois bem, antes de ir pros 

primatas, o Centro de Processamento de Dados, nós tivemos que recrutar dois profissionais 

que, médicos, conhecessem as questões da medicina, que, médicos, com o Curso de Saúde 

Pública, tinham também Curso de Processamento de Dados, eram Analistas de Sistemas.  

Pois nós fomos buscá-los no Rio Grande do Sul, pra atender ao Sr Ministério da Saúde na 

implantação do Centro Nacional de Processamento de Dados.  Então, nunca se pode dizer 

que a Fundação SESP, pelo menos no tempo que eu conheço, tenha tido qualquer, tenha 

apresentado qualquer dificuldade pra executar uma ação que ela podia executar.  Às vezes 

era extremamente difícil.  Mas se era extremamente difícil, a autoridade tava sabendo que 

era extremamente difícil, nós íamos tentar ver o que fazer... Este cidadão tá trabalhando aqui 

no Pró-Data, não sei como é o nome... 

 

WH - Dataprev? 

 

AV - Dataprev, eu acho que ele é até o diretor da Dataprev, um deles. 

 

AA - Um desses médicos? 

 

AV - Um desses que vieram do Rio Grande do Sul e depois passaram... Mas, então, é... é 

uma questão...questão de organização.  Então, os primatas eram isso (ri). Ver se o bicho se 

reproduzia em cativeiro, se havia possibilidade disso ou daquilo, tal e tal. Você tá prevendo 

o convênio que foi feito pelo...pelo...pelo Instituto...lá da Amazônia... o nosso instituto... 

 

AA - O Evandro Chagas. 

 

AV - Evandro Chagas.  Com a Eletronorte, que estava construindo a usina Hidroelétrica do 

Tucuruí. 

 

AA - Pera aí, não entendi.  Tinha um convênio do Evandro Chagas... 

 

AV - Foi feito um convênio pra quê?  Porque eles pretendiam salvar algumas espécies... 

 

AA - ...algumas espécies... 
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AV-...  entendeu?  Evandro Chagas é quem ía buscar aquelas espécies.  Mas alí é que a 

dificuldade... (pequena interrupção).  ...SESP as últimas, inclusive, nos 10 anos que eu passei 

por lá, não...não existia esse negócio... Bem então, houve muito problema na administração 

da Eletronorte. Não quero dizer que seja um problema em (terra?). Mas, inclusive na questão 

das madeiras, a preservação ou o que fosse. Eles venderam as madeiras a um órgão semi-

governamental pra que eles cortassem as madeiras porque toda aquela área ía ser inundada.  

Eu tinha unidades, tinha acabado de fazer unidades dentro do programa aprovado... foi 

inundada minha unidade. 

 

AA - Aprovada pela própria diretoria da econômica? 

 

AV - Foi. Foi...eu digo que foram umas duas ...eu digo, dinheiro... vou fazer noutro canto 

(ri).   

 

WH - Ser indenizado, né? Senão? 

 

AV - Não é possível.  Pois bem, então o...o... terminou chegando o prazo inexorável da grande 

engenharia brasileira:  mandou inundar com todas as árvores lá dentro, todos os bichos...Eu 

trabalhei, nós SESP trabalhamos na área de influência de Itaipú e não aconteceu nada disso.  

Nós fizemos todo o saneamento da área de influência de Itaipú.  Não fizemos saúde, porque 

o estado do Paraná disse que não queria, que ele mesmo fazia.  Então, pronto.  É assim.  

Então, ninguém vai tomar nada de ninguém.  Você vai fazer alguma coisa em cooperação ou 

não, mas com o objetivo de servir. 

 

AA - Mas...queria só pra registrar, nesse convênio da Eletronorte com o Instituto Evandro 

Chagas, em função dos primatas, que que se organizou?  O Centro funcionava dentro do 

Instituto Evandro Chagas, próximo ao Instituto, o Instituto era responsável pelo Centro?  Que 

que... 

 

AV - Não. O Centro era independente da estrutura do Evandro Chagas. Nós fizemos assim.  

Agora, naturalmente que tinha um grau de liberdade para suas ações específicas, não é?  

Então, nós recebemos aí, particularmente, macacos até da África vieram aí e eles andaram 

mexendo e vendo e com grande felicidade quando havia uma ...uma explosão, havia uma 

reprodução desse danado de difícil em cativeiro e tal.  E era assim.  Mas... ainda 

faltava...agora mesmo eu soube que terminaram mais um pavilhão desse Centro que tinha 

sido projetado pra poder ir atendendo ao orçamento e à programação.  E esse Centro 

serve...tem outro em São Paulo. Esse Centro serve a quem necessitar dele e ele puder... o 

Evandro Chagas, hoje particularmente o Evandro Chagas, e qualquer outra instituição que 

precise de algum animal para alguma experiência e etc.  Bom, mas isso já era o Centro 

Nacional de Primatas.  E nós vimos o Centro Nacional de Processamento de Dados, foi isso?  

Mas nós não vimos o Centro Nacional de Epidemiologia.   

 

AA - Tá faltando esse... 
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AV - O Centro Nacional de Epidemiologia foi uma concepção que nasceu lá, da mesma 

maneira, dentro do SESP.  Então, nós... em cada uma das regiões mais diferenciadas, 

começamos a experimentar alguma possibilidade de não só recolher aqueles dados através 

do processamento de dados, como manipular esses dados e saber qual é a situação 

epidemiológica em certa área ou em certa região, para que a gente possa desenvolver outras 

ações em relação aquilo.  Quer dizer, nós já vínhamos trabalhando com... a unidadezinha de 

epidemiologia, né, ...E andaram me criticando muito, aí... Isso aí, eu já vi pessoalmente 

porque o sujeito... Eu fiz uma palestra (ri) ...numa reunião regional (campainha de telefone) 

lá do Recife, com os governadores do nordeste, então eu falei num negócio chamado 

epidemiologia social. Aí foi uma calamidade! Diziam que eu não podia falar nisso (ri) ... 

 

WH - Mas por que isso ficou complicado? 

 

AV - Porque, minha filha, porque não existe isso, epidemiologia social.    

 

AA - O que que o Sr definia como epidemiologia social? 

 

AV - Uma coisa muito simples, uma coisa muito simples:  Epidemiologia, o estudo 

epidemiológico de uma população de uma determinada área, não é igual ao da outra área.  

Uma lá é pobre, a outra é rica, uma é média, a outra é isso e aquilo.  Então, o que surge de 

informação epidemiológica, não é igual.  Eu não posso chegar e dizer: “Vou fazer um estudo 

epidemiológico aqui, da cidade do Rio de Janeiro.” Faz, e aí?  Aí diz, a cidade do Rio de 

Janeiro tem 50000 ligações e...de água...tem tantos centros de saúde e tem isso, tem aquilo.   

Mas não é isso que eu quero saber.  Eu quero saber é em Bangú, eu quero saber é na favela 

do Padre, o que é que tem, quantas geladeiras tem dentro de casa, quantos rádios, quantas 

televisões, quantas antenas de...como é?  Parabólicas... Se eu fizer pra Copacabana inteira e 

daquela área toda, eu vou encontrar uma coisa distorcida.  (campainha), entendeu?  E se eu 

faço, eu sei que na área de Copacabana cada grupo de cem pessoas dispõe disso, daquilo e 

daquilo outro.  E que lá adiante, cada grupo de cem pessoas, que moram em tal canto assim, 

só dispõe disso ou só dispõe de mais aquilo ou isso ou aquilo.  Quais são as doenças que mais 

acometem... (ruídos) 

 

AA - E isso pra epidemiologia era a mesma lógica.  O Sr tava defendendo isso num encontro. 

 

AV - Não era isso, não tava defendendo não...Eu, eu apenas falei... 

 

AA - Pois é, mas foram os médicos que falaram contra, foram os dirigentes, foram os 

secretários? 

 

AV - Eu não sei, algumas pessoas. Nisso tudo entra ideologia e entra a política.   

 

WH - Mas que grupo era esse, de uma maneira geral, o Sr podia... 

 

AV - Era um grupo de São Paulo que estava... Mas os outros não diferiam, disso, os que 

pensam igual.  Mas aquilo eu não apelidei, eu achei que era uma expressão que diferia.  A 

epidemiologia que você usa em medicina, em certos aspectos das ações de saúde, que você 
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precisa, entendeu? Estudos controlados que você faz a respeito de determinadas doenças... e 

aquela que eu gene... generalizo, entendeu, e que me dá uma informação, mas que não é uma 

informação melhor.  Eu preciso de uma informação mais positiva sobre o que ocorre ... Até 

isso: eu vou à zona norte e faço um estudo e venho pra zona sul e faço outro. E é diferente. 

Então, não posso fazer um estudo para as duas áreas e querer utilizar os mesmos dados pra 

toda área.  Então, é essa a história.   

 

WH - Com a ENSP, já que a gente tá falando de epidemiologia, Dr Aldo, com a ENSP, Escola 

Nacional de Saúde Pública, né a partir dessa preocupação que o SESP tinha de formar 

recursos humanos, de toda essa pesquisa epidemiológica que o Sr tá falando, se fizeram 

convênios?   

 

AV - Vários. Nós sempre trabalhamos junto com a Escola, desde quando era Escola ou 

quando era Departamento...Departamento, não...Divisão...  

 

AA - Teve uma época que era Fundação... 

 

AV - ...era o Lincoln o Lincoln é que era o diretor... 

 

WH - Freitas Filho, né? Porque nessa época tava o Ernani Braga, né? 

 

AV - Ernani é que era o diretor.  Agora, nós trabalhávamos junto com a Escola, nós dávamos, 

veja bem, pessoal, que eles pediam para (quitar?) aulas, ou informar a respeito de assuntos.  

E... isto não era cobrado, não.  O sujeito ía lá, dava sua aula, duas aulas...ele vai pra lá, passa 

a tarde, ele deixou de trabalhar aqui a tarde toda.  Ninguém tava preocupado com isso (ri).  

Agora, a Escola começou a modificar à sua maneira de ser, a sua doutrina e isso incomodava 

a Fundação.  E eu disse a Ernani, diversas vezes, “Eu vou fazer uma Escola de Saúde Pública. 

Porque era o mesmo professor...” “Fazer um curso só para a Fundação SESP?” Como ele 

disse, “Eu faço!” Eu disse: “Não adianta, mas se quer fazer, faça”. Então, faz-se um curso só 

pra Fundação SESP. Mas quem vai ensinar, vai ensinar o que quer, ou o que pensa ou o que 

sabe. Muitas vezes, não é aquilo o que nós gostaríamos que fosse ensinado aos nossos alunos. 

 

WH - O Sr podia especificar mais isso, porque eu tô lhe entendendo o que o Sr quer dizer, 

mas não tô entendendo o... concretamente o que é que é isso. Porque nessa época, Dr Aldo, 

não sei se... 

 

AV - Ninguém se dava melhor do que eu e ... e Ernani, nós somos amigos... 

 

WH - Pois é, mas voltando à ENSP.  Nessa época, é... uma época inclusive onde começa a 

se discutir, dentro da Saúde Pública, a questão do Estado, o papel do Estado, começa a se 

discutir... a sociologia, as ciências sociais... 

 

AV - É, já vinha surgindo dez anos antes, grupos que divergiam no seu pensamento, o que é 

muito natural, e eu acho perfeito, cada um não tem que ser... rezar na cartilha do outro... 
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WH - Mas então, qual era o conflito, ou seja, qual era a questão que o Sr colocou em relação 

à ENSP? 

 

AV - Em vez de se ensinar Saúde Pública, se ensinava outras coisas. 

 

WH - O que é isso? Isso que eu gostaria... 

 

AV - Essas outras coisas que tavam dentro de acontecimentos que eu diria ligados à 

sociologia... Eu vejo ainda hoje aí nas altas esferas governamentais, muitas coisas ligadas à 

área (ri) dos sociólogos... Muitas coisas ligadas à ideologia pura de direita ou de esquerda... 

Então, não era isso que nós queríamos.  Nós queríamos Saúde Pública.  Saúde e saneamento.  

Eu acho que... 

 

WH - Que que o Sr. definiria?... 

 

AV - ...quem ensinar saneamento, até ensinava aquele menino...  

  

AA - (Cinamon?) 

 

AV - (Cinamon?) (ri).  Mas eu não queria é que o sujeito saísse de lá sem saber nada.  Ele 

precisa sair sabendo.  Então, ele precisa ir ao campo, que nós dávamos, as nossas unidades, 

pra todo mundo que quisesse, a Escola pretendesse.  E independente disso, todos os nossos 

alunos iam pro campo.  Passavam dois meses, três meses vendo se aprenderam alguma coisa. 

Então esperava-se os relatórios. Quando os relatórios chegavam, disseram que não ensinaram 

nada daquilo. Ensinaram outras coisas. Então, se ensinaram outras coisas, não serve à 

Fundação SESP. Nem por isso eles saíram de lá. Eu criei, quer dizer, nós criamos a outra 

coisa que é... 

 

WH - ...o curso? 

 

AV - ...o Centro Nacional de Treinamento de Recursos Humanos. Então, regionalizamos... 

 

WH - Foi uma maneira de sair um pouco desses cursos que eles que davam que não 

satisfaziam, digamos assim, à Fundação SESP, a criação desses cursos?  

 

AV - Não, não, a proposta nos foi feita da seguinte maneira: Vamos criá-los para que a Escola 

Nacional de Saúde os use, os utilize. Porque aquilo não é no papel, aquilo é uma área.  Tem 

por exemplo, um... aqui não chegou nem a ser feita...Nós começamos a construir a daqui que 

seria a base... 

 

AA - A daqui, por exemplo, seria aquela de...  

 

WH - Casimiro de Abreu... 

 

AA - Casimiro de Abreu. 
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AV - Casimiro de Abreu, Rio das Ostras. Então você teria o que ali? (telefone) Tudo o que 

você imagine que pudesse ser feito em saúde era pra ser feito ali.  Além disso, você tinha 

uma unidade mista...no terreno que o prefeito cedeu, enorme, você tinha alojamento para o 

pessoal, refeitórios, etc, diferenciados.  O pessoal queria fazer a prática de saúde pública 

(tosse), compreendeu?  E isso eu deixei parcialmente feito. Uma unidade mista, uma unidade 

de saúde mais diferenciada, nos quatro distritos, quatro unidades elementares. As escolas, 

todas trabalhadas, com suas instalações refeitas, pagas pela Instituição e não pelo estado, que 

eram escolas do estado. Os auxiliares de saneamento, de conservação e saneamento, que eram 

os que tinham lá, doutrinando os donos de terreno pra plantar suas hortas, e hortas já estavam 

plantadas... Pro pessoal ver que Saúde Pública não é só isso não. A parte de nutrição, eu tenho 

aqui o Projeto Nacional ...outro o Projeto Nacional de Nutrição(??)...eu vou já falar sobre ele. 

São os tais projetos especiais.  Então, nós desde o início, eu...fiz curso não na Escola de Saúde 

Pública, mas fiz no embrião da Escola de Saúde Pública, que era do Ministério da Saúde... 

 

WH - Departamento Nacional, né... 

 

AV - Então, veja bem.  Eu fiz curso lá de tuberculose, eu fiz curso de organização hospitalar 

e administração, eu fiz curso de Saúde Pública, eu fiz curso de estatística vital, tudo dentro 

do Ministério da Saúde. Eu fiz curso fora também...é outra coisa. Mas, os nossos 

companheiros, todos fizeram cursos dentro desse mesmo sistema. Quando se 

regio...regionalizaram os cursos, o nosso pessoal lá em Pernambuco, onde fosse, iam fazer 

os cursos regionais... Então, não há razão nenhuma pra se dizer que havia um 

desentendimento entre o Ministério e seus órgãos e a Fundação SESP. Existia, sim, uma 

diferença de doutrina, de filosofia de trabalho e que não se podia perder uma experiência, 

que já se perdeu, que poderia ser aproveitada modificada, transformada, melhorada em 

benefício da saúde deste povo. 

 

WH - Quer dizer, a experiência do, da Fundação SESP, né? 

 

AV - É claro.   

 

WH - Agora, isso é interessante, Dr Aldo, isso que o Sr tá falando, porque o Sr coloca uma 

discussão pra nós, e pra nós é importante, né, o Sr podia nos esclarecer... Como é que o Sr 

vê né, a formação do sanitarista de hoje?  Quer dizer, o Sr pensando na sua trajetória, na sua 

formação... Essas questões que o Sr tava falando, a gente se formava no Ministério, hoje se 

regionalizou, hoje existe outra doutrina né, diferente da...de uma doutrina que era da 

Fundação SESP.  Como é que o Sr vê isso hoje?  Quer dizer, desses sanitaristas que se 

formam hoje? 

 

AV - (rindo) Não era a doutrina da Fundação... O... o Departamento, a diretoria dos cursos, 

que é como se chamava, a diretoria dos cursos do Ministério da Saúde ela programava os 

seus cursos.  Acontece que seus cursos, em sua maioria, eram teóricos.  Eles faziam tudo... 

aquilo que era prático, eles faziam... (tosse)... utilizavam, por exemplo: Laboratório, eles 

procuravam ou o Oswaldo, Instituto Oswaldo Cruz  ou um laboratório de uma universidade 

que tivesse condições de permitir que o cidadão fosse ...Um sujeito em 

parasito...parasitologia, por exemplo, eu sei porque eu me lembro disso... Aí diz assim: “Você 
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já sabe, você sabe o que é um ...um negócio ligado a essa doença e a isso aí...” Então, ele 

queria o nome, queria que ele dissesse que o...o... sujeito se chamava (‘Ballantidium coli’?) 

.  Então, ele queria que ele dissesse (‘Ballantidium coli’?), (?) 1876.  Então, ele não queria 

que eu olhasse o Ballantidium lá, porque ele não me dava a chance pra ir ver, mas eu não tive 

essa chance... Mas sabia, tinha decorado, o Ballantidium quando nasceu, o homem que 

descobriu não sei onde. Quer dizer, isso é que nós tínhamos que evitar e nós estávamos 

preparando uma estrutura pro cidadão ir olhar. Os do SESP ia sistematicamente, porque eram 

obrigados a ir.  Aí, era o tal negócio... os outros, quando queriam, estávamos à disposição.  

Nós tivemos gente aqui de toda a parte, inclusive da França.  Instituto Francês de... vinham 

pra cá olhar. A Panamericana cansou de mandar seus assessores olhar uma atividade das 

unidades, uma!  Como o controle da tuberculose, eles iam ver os detalhes todos e faziam os 

relatórios deles e mandavam os estagiários pra cá. Quer dizer...Chegava do curso de 

tuberculose, de epidemiologia, administração etc ...pim,pim,pim,pim...E depois?  E depois 

ele saía com aquilo na cabeça, foi embora... 

 

AA - O Sr tava dizendo que tinha aula teórica e faltava uma parte prática. 

 

AV - O sujeito precisa ver, precisa ver.  Então, o que se tava preparando com esse Centro 

Nacional de Treinamento para o Ministério.  Nas conversações com o Ministro de então, se 

informou que isso era de muita necessidade para o SESP, mas que era feito na intenção de 

que o Ministério o utilizasse como quisesse, compreendeu?  Então, foi pouco, por exemplo: 

Palmares ficou ...as instalações ficaram prontas... a de Lagoa Grande, as instalações ficaram 

prontas e isso você não podia centralizar, porque... as daqui não ficaram prontas... 

 

AA - Não ficaram, né? essas duas aqui não ficaram 

 

AV - Parou o serviço e aí...parou totalmente.  E era melhor que tivesse parado antes, porque 

o desastre é... é muito grande...  

 

AA - Não ver concluído, né? 

 

AV - Não, não é só concluir é...é... que pelo menos mantivesse funcionando. Então ...não 

havia...porque se fala muito é que havia uma diferença etc...  

 

AA - E voltando um pouco pra pergunta da Wanda, sobre a questão do sanitarista hoje, como 

é que o Sr percebe isso? 

 

AV - Sim o sanitarista hoje tá se formando da mesma maneira que se fazia antes. 

 

AA - (??) 

 

AV - O cidadão quando sai da faculdade, ele não vai pra uma residência médica sempre que 

pode?  Ele não passa dois anos numa residência, um ano, não sei quanto é... Por que?  Quando 

ele sai e quer se especiliazar ele não vai procurar um lugar onde se ensine a especialização e 

ele possa ser um especialista?  Esses centros regionais de medicina não fazem nada (ri) mas 

isso eles fazem.  O cidadão só recebe o título de psiquiatra quando já está doido, entendeu 
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(ri), e também já cumpriu todas as suas né...seus estudos.  Então é a mesma coisa...Onde eu 

vou treinar, digamos, os meus auxiliares, onde? Vou treinar meus auxiliares nas unidades 

onde os outros auxiliares trabalham.  Onde eu vou treinar meu pessoal de administração?  

Num núcleo de administração que nós preparamos pra que ele saiba as coisas ligadas à 

administração. Quando nós crescemos de 175 unidades mais ou menos pra setecentas e 

tantas, quase oitocentas e saímos de atender uma população de 5 milhões de habitantes pra 

10 milhões de habitantes, nós verificamos que precisávamos de um chefe de administração, 

uma unidade pura de administração dentro da unidade regional.  Porque não podia comandar 

daqui.  Então diz, centralização? Então, seleciona o cidadão, prepara o cidadão e manda.  Ele 

é o chefe do núcleo de administração da região tal, da região isso, da região... E ele é 

observado, e ele é treinado em outros lugares onde a administração geral, não precisa que 

seja administração só de Saúde Pública, não... 

 

AA - É esse aspecto do treinamento que o Sr tá achando que tá faltando na formação de hoje, 

é isso? 

 

AV - Perfeitamente! É que não há nada prático, nada prático, que eu saiba nesses cursos de 

Saúde Pública no Brasil. Quer ver mais? Isso: Eles não notam que tá fazendo falta. Mas se 

estivesse pronto, eles podiam estar utilizando isso para o preparo de pessoal.   

 

AA - Isso que o Sr tá falando é o Centro de Treinamento? 

 

AV - Centro de Treinamento. E além do mais, toda a sua estrutura ...que a estrutura dele é 

aquela, ele tem tantas unidades, mas ele pode mandar pra outra unidade que é mais 

diferenciada, ela é em outro território, ela não é aqui no Rio, ela não é ali em Pernambuco, 

ela é lá no Amazonas. Eu tenho de ver como se faz, como é que se trabalha com um índio. 

Então quando você não pode, você faz do índio uma visitadora, pronto. Você trabalha com 

ele... Eu tinha em Amaturá, por exemplo, foi um dos que eu vi... 

 

AA - Amaturá? 

 

AV - Amaturá em...em... no Alto Solimões porque eu não podia ver todas, né? (ruído) 

Visitadora índia... Falando seu portuguesinho enroladinho tudinho... fazendo a mesma coisa 

que as outras fazem.  Então, você precisa treinar o seu pessoal.  Agora, vou lhe dizer o que 

tá faltando, é o seguinte: O Ministério da Saúde não tem nenhuma capacidade nem 

qualificação hoje pra fazer uma avaliação do que se vai passando nos estados em matéria de 

saúde.  Por que?  Porque não tem instrumento pra isso... (interrupção). 

 

Fita 10, Lado B 

 

AA - ... faltam instrumentos pra avaliar a saúde, também... 

 

AV - O cidadão...as dúvidas são malucas. Eles têm um instrumento hoje eletrônico, que eu 

não sei bem qual é o nome, pra apanhar as planilhas dos hospitais que são conveniados dentro 

do SUS e verificar o que é que acontece. Então, tem...Hoje eu ouvi um discurso, discurso de 

um cidadão, não é, onde ele diz: “É incrível!” Sabe quem é o cidadão?  É um senhor chamado 
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Sérgio Arouca. “É incrível como em tantos milhares de dados, só aparecem dois ou três que 

não são corretos...” Hoje! Hoje, quer dizer essa semana passada, saiu no jornal de São Paulo, 

que eu recebo aqui no Rio. E eu vejo o cidadão...cada dia um fala uma fala diferente conforme 

seus interesses pessoais. Isso não é cuidar de saúde, nem estudar a saúde... isso é fazer 

política. Hum? Desculpa! 

 

WH - O Sr acha que é incompatível, o Sr acha que é incompatível? 

 

AV - Eu acho que é compatível. Porque isso depende do caráter do homem ou da mulher que 

tiver lá.  Perfeitamente compatível, fazer sua política e fazer as coisas outras que devem ser 

feitas.  Por que é que eu vou mudar de opinião porque vou almoçar com o presidente? Hum? 

Não...não dá pra entender...E agora...(??). (riso) Não tô com receio de nada não.  Eu hoje 

acho que já apanhei muito! (ri). 

 

WH - O Sr ficou na...na Fundação SESP até 85, né? 

 

AV - Eu saí de lá em março de 85, no dia em que terminou o governo. E posso contar a vocês 

uma coisa, se vocês quiserem. Eu fui chamado pelo Sr Ministro Santana não sei quê... 

 

AA - Carlos Santana. 

 

AV - ...E eu tinha escrito um negócio que eu apresentei numa reunião... Olhe, reunião de 

diretores pra discutir as coisas.  Não era eu, centro, faço e o cara obedece lá... não era... 

Regiões... reuniões regionais periódicas para as pessoas abrirem a boca.  Quando era pública, 

era uma sessão pública, (?) e tal.  Mas era interna, pra gente discutir e ver a roupinha suja 

toda. Muito bem, na abertura desse encontro, eu fiz um pronunciamento lá etc.  Foi nesse 

mesmo pronunciamento que andaram criticando o negócio da... da epidemiologia social.  Em 

relação entendeu, a esses aspectos essenciais do trabalho de saúde e seu conjunto. Porque 

não pode cortar, separar os pedaços. Você pode depar... departamentalizar, como você tinha 

DNERU, não sei que isso, mas você não pode separar as ações que são integradas, porque 

aquilo é um conjunto para um resultado “X” que você quer obter.  Hum? (barulho). Hoje, 

você não tem um pessoal no Ministério sequer para avaliar se essas ações estão sendo 

realizadas em conjunto. Quer dizer elas, em conjunto. E o que elas têm rendido, o que elas 

têm produzido. Ele não tem o instrumento pra fazer, quer dizer, ele não tem o pessoal para ir 

buscar e ver como é que isso tá sendo feito.  Como é que este Ministério vai ensinar alguém 

a fazer uma unidade, um SAAE, quer dizer, um... um serviço de saneamento municipal, ele 

vai dizer ao município como é que funciona, se ele não sabe?  Ele tem que saber, senão ele 

não pode dizer ao município como é que aquilo funciona, nem vai dizer ao município que ele 

vai criar uma autarquia e vai integrar essa autarquia a essa unidade que controla o trabalho, 

que ensina, que prepara pessoal administrativo e técnico e assim por diante?  E diz-se que 

isso é muito fácil... Não é fácil. Fizemos três experiências. Entregamos ao município o 

serviço depois de pronto e depois fomos avaliar. Estava um desastre. Dividimos, entregamos 

a administração ao município e assumimos a parte técnica toda.  Não funcionou.  Por que?  

Um depende do... a administração se não... não coopera, não faz o que deve fazer, a parte 

técnica falha e você não tem condições de ...de nada. Então, sugerimos assumir a coordenação 

da autarquia do município, com a permissão da Câmara Municipal. (tosse)  E é o que nós 
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estávamos pretendendo fazer com unidades de saúde, um pouco mais difícil.  Agora, isso 

tudo tá lá escrito.  “Municipalizar, vem aí, tem que fazer a municipalização...” tem que fazer 

como?  O sujeito não faz aquilo num passe de mágica, eu vou dizer.  São 4300 municípios, 

dos 4300 municípios, não tem 10% que tenha condição de ...de executar as suas próprias 

tarefas. E não precisa ir longe.  Procure os municípios, as secretarias dos grandes municípios 

e veja como é que elas estão funcionando.   

 

WH - Quer dizer, o Sr acha que a municipalização total esbarra nessa questão, não é, da 

eficiência do município, no caso? 

 

AV - Eu acho que ela... ela é desejável, mas não é viável.  É preciso ir devagar, preparar, 

fazer até chegar lá.  É como esse cidadão.  Chega esse cidadão aí, um... um Ministério 

tumultuado... mudanças de governo e isso e aquilo e acontecimentos terríveis por aí afora... 

Aí chega, ele se atrapalha.  Então, ele dá três ordens diferentes.  E a população olha aquilo e 

não olha com bons olhos. (tosse)... diz: “Como 3 ordens diferentes?” Mandei pagar (tosse) 

os fraudadores porque a situação é tão caótica que se não pagar, eles deixam de funcionar, é 

pior. Aí vem a crítica, crítica... “Suspendi o pagamento, suspendi o pagamento dos 

fraudadores e aí e tal, e quero ver agora...” E daí a três dias ele diz: “Não, o jeito que tem é 

mandar pagar, porque...” Aí, pelo amor de Deus... 

 

WH - O atual Ministro, né? 

 

AA - Com essa confusão que teve... 

 

AV - Eu estou fazendo uma observação.  Não pode ser assim.  Não fale! Pronto, perca a 

língua. 

 

WH - Aja mais e fale menos... 

 

AV - ... Não fale... (risos) 

 

AA - Nesse discurso que o Sr tava falando da... que o Sr fez lá em Recife, na reunião e tal, o 

Sr já tocava nessas questões, né? O Sr tava querendo contar pra gente o que tinha acontecido 

com o Carlos Santana, isso que eu tava querendo entender... 

 

AV - Não, eu queria contar mesmo do Santana era o seguinte.  Ele recebeu esse papel... 

 

AA - Do seu discurso lá? 

 

AV - É. E... e recebeu e... não sei se só por isso ou por aquilo outro, ele mandou me chamar 

lá em Brasília.  Eu não tive medo de assumir.  Muito bem.  Fui a Brasília e fui com um 

companheiro meu... Às vezes a gente precisa cometer uma indelicadeza e comprovar. Você 

não confia, é... é indelicado.  Fui com meu companheiro de muito tempo e que conhecia os 

Ministros.  Ele disse: “Ah, eu andei vendo aquilo, mas isso é um problema do PMDB”.  Eu 

digo: “É possível, tudo é possível...”.  Então, essas coisas são aspectos gerais de 
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conhecimento em saúde. Toda pessoa pode ter aí, conhecimentos semelhantes e parecidos 

(ri). 

 

WH - O Sr não tinha nenhum contacto com o PMDB, nesse caso? 

 

AV - Eu não sou de PMDB nenhum, nunca fui. 

 

WH - Quer dizer, o Sr não tinha nenhuma ligação política-partidária? 

 

AV - Não, eles tinham dito que tinham feito um programa.  Foi esse que ele disse... 

 

WH - Ahh, tá.... 

 

AV - Ele disse, ele disse: “Esse programa eu participei”.  Eu digo: “Esse daí?  - eu digo - Eu 

acho que não.  Eu acho que o Sr deve ter participado de outro programa, de linha parecida 

com esse.” Ele foi pra lá e pra cá...E eu disse, lá pras tantas: “Olhe, o Sr quer saber de uma 

coisa?  Eu já fui tudo que eu quis na minha vida. No Ministério da Saúde, já exerci todas as 

funções.” E ele disse: “É, só falta ser Ministro...”.  Eu digo: “Fui duas vezes e não gostei.” 

Me levantei e fui embora. (ri) 

 

AA - Agora, sua opinião sobre esse encontro maravilhoso? 

 

AV - Agora, eles são inocentes...Esse cara fez o curso da Escola Superior de Guerra uns dois 

anos antes, não sei que... (martelação ao fundo). Não sabe nada de nada!  Eu conheci 

secretário de educação na Bahia. Político. Não sabe coisíssima nenhuma de...de saúde nem 

de medicina. Ele apenas estudou medicina. Então ele não pode chegar e dizer umas tantas 

coisas que desagradem.  Quando se desagrada, ouve-se resposta é fácil... 

 

AA - (?) ... 

 

AV - E realmente, eu exerci duas vezes o Ministério da Saúde.  Não gostei porque achei 

horrível (ri). Todo mundo tá fuzilando na sua cabeça, inventando moda. Um dia, chegou lá 

uma notícia deste tamanho, “Na Selva de Pedra, no Leblon, tá cheio de...de... como é?”  

 

WH - De barbeiro...? 

 

AV - De barbeiro, cheio de barbeiro... 

 

WH - Na Gávea, também, né? 

 

AV - Na Gávea...Eu digo, “Olhe que lindeza. Onde anda Sr Fulano de Tal?”  “Tá no Rio.” 

Eu digo: “Mande buscá-lo, agora!  Que pegue o primeiro avião e venha embora!” Era o 

diretor do programa e que era um dos candidatos... 

 

WH - Um candidato a... 
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AV - A esse negócio de direção aí... E eu sabia. Aí ele veio... 

 

AA - Mas de direção política ou de dentro do Ministério?  

 

AV - Dentro do Ministério.  Aí eu chamei um jornalista quando ele chegou e disse a ele: 

“Olhe, converse aí com Dr Fulano e pergunte a ele o que é que há lá na Gávea.  Porque ao 

que eu sei, na Baixada Fluminense, em tais e tais e tais cantos assim, assim, assim... há 

Chagas. Mas lá...Eu nunca vi barbeiro crescer em pedra, em alvenaria!  Mas de qualquer 

modo, converse com ele.” Quer dizer, eu não presto pra ser Ministro, não (ri).  Você tem 

que... 

 

WH - Remar contra a maré, né?   

 

AV - Tem que... E... e depois, você erra.  Você pra... Não pode viver sozinho, você tem as 

pessoas pra conversar, pra trocar idéias, pra isso... Uma pessoa lá, por exemplo,  o Dr ... um 

dos  Ministros aí,  fez uma crítica tremenda porque um médico do Hospital de Base em 

Brasília costurou, suturou uma ferida de mordida por um cão raivoso... o menino morreu. O 

homem suturou, em qualquer circunstância.  Ora, a sutura não tinha importância.  A 

importância é que ele não deu sôro anti-rábico, ele não procurou ver o cachorro, ele não 

procurou nada.  Esse, sim.  Mas que ele tivesse suturado, podia, sei lá... (?)... Aí, deu uma 

entrevista danada. Cercado lá pelos seus...pelos seus auxiliares, não é? Deu a entrevista, o 

resultado, sabe qual foi? Foi processado e foi preciso ser defendido no Supremo Tribunal 

Federal.  Quase que vai preso.  Por que?  Não souberam colocar as questões dentro das... 

Quer dizer, o Ministro não é só isso.  O Ministro é toda responsabilidade daquilo.  E quando 

chega lá, eu desço lá... inundado o Recife, com água aqui pelo pescoço...a inundação 

tremenda... que tinha 3 vezes lá no Recife. (??). Aí, chega e vai lá. O presidente manda...o 

cara vai, não é?  E eu já tinha já... já vinha me embora. Eu já tinha visto o que tinha que ver... 

como é que estavam as minhas áreas, meus troços, negócios... Aí ele foi pro jornal deu a 

notícia e o sujeito disse: “E essa água que tá toda contaminada aí...” Aí eu disse: “Aí vocês 

fazem o seguinte: vocês mandam o pessoal beber água de côco, tem muita água de côco.” 

Pronto, mataram o homem (ri). Não fala, poxa, não diz nada... (continua rindo). 

 

AA - (rindo) E a (Mariza?) calada? 

 

AV - Bom, e essa aí, (?), vou conversar depois. 

 

WH - O Sr. organizou nessa época, Dr Aldo, uma comemoração de 40 anos da Fundação 

SESP? 

 

AV - Ah, eu organizei uma. 

 

WH - O Sr podia contar?  O Sr fez uma homenagem aos homens da Saúde Pública, 

eminentes... 

 

AV - Eram aqueles que eu achava que eram ...(ri).  Não, nós comemoramos 40 anos com o 

propósito, um dos propósitos era dizer ao Ministério da Saúde e ao então Ministro, que o 
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SESP estava bem vivo, bem forte e bem capacitado pra fazer as suas coisas dentro do mesmo 

princípio que já tinha procriado. Essa foi a primeira, que eu tô dizendo agora. Mas não disse 

no discurso... teve até um discurso lá.  O sujeito ouve, se ele entender... Nós convidamos os 

ex- ministros possíveis.  Porque alguns foram rejeitados pela organização. 

 

WH - Como assim? 

 

AV - Alguns companheiros disseram que se tais e tais fossem lá, eles não iriam. 

 

AA - O Sr pode dizer quais foram esses ministros? 

 

AV - Não (risos).   

 

WH - Dá pra ter uma idéia...(risos) 

 

AV - Poder, pode.  Mas eu não...Não fui eu que disse... 

 

AA - Ah, mas foi o Sr que ... 

 

AV - Não, foram eles que disseram, não pode... (tosse ao fundo). Disse: “Olhe, tudo bem, eu 

sei que você tá fazendo esse negócio num esforço danado.  Isso pra reunir essa gente e tudo 

mais... Mas se “A” for, se...” 

 

WH - Eu não estou lhe ouvindo. 

 

AA - Se “A” for, eu não vou.  Se “B” for, eu não vou. 

 

AV - Então, eu vi assim... olhei o “A”, olhei o “B” ...Eu digo: “Ele tá certo.” Não fica bem, 

porque nós podíamos dar uma outra demonstração.  É que nós trabalhamos com todos e 

estamos aqui, vivos.  Eu penso assim.  Mas vocês não querem...tudo bem”. Eles tinham razão 

pessoal, mas não razão institucional e sempre nessas coisas eu raciocinava... 

 

AA - Como a Instituição... 

 

AV - Vendo a Instituição, porque ... Então, você tinha lá o criador do SESP. Quem foi? Dr 

Gustavo Capanema, Ministro da Educação... 

 

AA - E Saúde... 

 

AV - ...Na ocasião, em 42.  Nunca pensei que ele aceitasse ir. Tava vivo, né? (ri).  Então, 

todos os Ministros deram isso... Dois, quer dizer, dois, não, mais de dois... mas os outros por 

outras razões... 

 

WH - O Sr convidou todos, finalmente? 

 

AV - Não convidei todos... 
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AA - Não, à exceção desses, ele convidou os outros, mas teve gente que faltou por outros 

motivos, né? 

 

AV - Por outros motivos.  Estavam lá os ministros e estavam lá poucos políticos.  Um ...já 

morreu.  Um senador da Bahia.  Ele veio porque quis.  Eu não convidei ninguém.  Ele veio 

porque ... Mas, ex-ministro e ex-sespiano, tava Catete Pinheiro, que fez um discurso.  Catete 

era um homem sério.  Por isso é que ele (ri) perdeu a eleição...E aí, foi muito melhor pra ele, 

que foi fazer outra coisa, ganhar a vida dele (tosse). Estava Marcolino Candau, e estavam os 

ministros daqui. E estavam os secretários de estado, todos. Todos os secretários de estado.  

O que vinha a mostrar que aquilo era uma reunião que se comemorava...era um feito de uma 

instituição de saúde. Então, toda a Saúde estava representada. Você está pensando 

institucionalmente. Então, estavam todos os nossos diretores regionais. E estavam os 

convidados e homenageados, inclusive pessoas que faleceram e que vieram os seus filhos ou 

seus representantes.   

 

AA - Entre os homenageados, quem que o Sr podia... 

 

AV - Uma festa singela, sem nada especial.  Apenas uma distribuição de umas medalhinhas 

pra cada um. 

 

AA - O Sr tinha feito uma referência aí pra gente que o... 

 

AV - Tinha aquele professor de São Paulo... os dois... O Paulo Antunes, por exemplo, foi um 

deles e o outro era epidemiologista... eu falei agora, não vou lembrar do nome dele.  Ele 

trabalhou no SESP lá na Amazônia e pouco depois é que ele veio fazer concurso aí na... na 

Escola de Saúde de São Paulo, na faculdade... 

 

WH - Cynamon.  

 

AV - Não, não...Em São Paulo... 

 

WH - Ah, em São Paulo... 

 

AV - Eu já me lembro dele.  Pois, pessoas assim.  Hélio Fraga, por exemplo, foi um outro 

que já tinha morrido... Algumas pessoas que trabalharam.  Homens que eram clínicos ou 

homens que eram... que eram pesquisadores, ou homens que eram cirurgiões ou... mas que 

trabalhavam como se fossem uns homens assim é... bem preparados em Saúde.  Houve uma 

diferença... 

 

WH - Agora, como é que o Sr entende, aí já saindo um pouco dessa homenagem, já pra... pra 

ver a criação da Fundação Nacional de Saúde, né?  Como é que o Sr vê isso, essa... esse... 

extinção, o SESP foi extinto, no caso, não é? Em função da criação de uma Fundação 

Nacional de Saúde... 
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AV - Isso é uma história muito longa. Eu posso dizer o seguinte: eles erraram.  Eles erraram, 

porque há muito tempo que se dizia que o SESP era privilegiado, que ganhava mais do que 

os outros.  Isso começa daí.  E acontece que nem era tanto (campainha de telefone).  Já tinha 

sido.  Na ocasião nem era tanto.  Ah, que Fulano tem dedicação exclusiva, tem tempo integral, 

tem não sei quê... Porque durante um tempo, se foi encontrando uma maneira de retribuir.  

Se o cidadão trabalhava 8 horas por dia, ele tinha tempo integral e ganhava tempo integral. 

Ganhava mais do que (campainha) o que era tempo parcial, na hipótese.  Se o cidadão de 

noite, de dia, qualquer hora saía pra atender lá na Ilha de Marajó um parto, ele era dedicação 

exclusiva alí, ele não fazia nada ali (continua a campainha).  Ele não tinha consultório, ele 

não tinha isso, não tinha aquilo. Então ele tinha que ganhar. Ele trabalhava mais horas do que 

os outros. Se o cidadão dava plantão... Eu sou o médico daqui, eu sou o médico daqui e eu 

dou plantão...(ri). Plantão eu não posso dar todo dia, mas acontece que eu vou me deitar e 

quando me chamam, eu me levanto e vou atender.  Como é que...? (rindo). Eu tô falando 

médico, mas não é só médico, não. O sujeito...eu já falei sobre isso. O cidadão...houve uma 

enchente lá em Marabá, não sei onde, Maranhão...e nós tínhamos aí uma meia dúzia de (?) 

de purificação de água pra atender essas...emergências... 

 

WH - Emergências. 

 

AV - E o cidadão me contou que um avião da Vasp telefonou, falou com a FAB em 

Brasília...daqui a pouco tava a Aeronáutica no meu ouvido. (ri).  “Tal, o Ministro quer que 

esses aparelhos sejam deslocados o mais rápido possível.  A Aeronáutica se pôs à 

disposição.” Eu digo: “Quando é que os senhores estão à disposição? Hoje? (Ri)”. “Não, mas 

amanhã de manhã, assim aproximadamente às 10 h da manhã pra à tal hora o avião estar 

pronto pra sair.  No outro dia não sei que...”. Tudo bem.  Aí ele então me telefona.  Eu falei 

(tosse) falei com o engenheiro lá num estado desse, que tinha acabado de acordar e disse: 

“Tá tudo pronto?”, “Que tudo?” Eu digo aquela maquininha e a equipe e o material, você 

sabe onde está?” “Ah, eu ainda tenho que ver.” “Não, agora não tem que ver.(ruído) Amanhã 

às 10 horas eu quero isso embarcado com você dentro do avião. Tá entendido?” “Tá 

entendido.”.  Então, tudo bem...E todos chegaram.  Um de Santa Catarina (ri), viu?  O mais 

perto tava em Belém do Pará.  E era o mais difícil, porque o sujeito não sabia onde tava nada 

(rindo).   

 

AA - Quer dizer, o Sr tá reforçando a questão da disciplina... (continua o ruído) 

 

AV - Eu estou lhe mostrando que eles estão treinados, eles têm o aparelho e eles sabem 

manejar o aparelho.  Eles tão prontos pra manejar o aparelho e eles podem manejar a qualquer 

hora, porque eles são dedicação exclusiva. É isto. 

 

WH - Mas o Sr. acha que essa questão salarial, essa diferença salarial criou ciúme dentro do 

Ministério a ponto de que...é...se acabasse com a Fundação SESP? 

 

AV - Olhe...Não foi só isso que acabou com a Fundação ... 

 

WH - Pois é... 
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AV - A Fundação viveu a vida toda com isso, 50 anos. 

 

AA - Como é isso... 

 

AA - Cinquenta anos com essa diferença... 

 

AV - Isso foi trabalhado há muito tempo.  A Fundação sempre foi vista de uma maneira 

diferente.  E eles acham que nos últimos tempos, ela atrapalhava muito mais, porque...Aí 

vem as questões que eu acabei de dizer.  É o que muita gente chama e grita aí e que eu não 

sei nem direito: democracia, não sei quê.  Democracia não é isso.  Democracia é uma coisa 

que eu entendo de uma maneira diferente.  Eu não posso querer obrigar que todo mundo 

passe a querer igual a mim.  Que democracia é essa? Ou eu não posso querer tudo que o outro 

tem...como é que (?) ... Eu posso até olhar assim e ter uma vontade, mas não pode querer 

tudo.  O trabalho era diferente.  Houve (vozes femininas ao fundo) tentativas, inclusive uma 

tentativa, que não sei se vocês se lembram, quando queriam (as vozes tornam-se mais 

audíveis) reunir o Departamento da Criança, o Serviço Nacional de Tuberculose e o Serviço 

Nacional de Lepra e entregar ao SESP e retirar dele as outras funções.  Houve um ministro e 

eu já falei isso... 

 

AA - Hum, Hum, o Sr já falou ... 

 

AV - ...Deve estar por aí.  Pois bem, simplesmente queria... por que...só quem reagiu, que eu 

sei, foi o Serviço Nacional de Tuberculose.  Os outros aceitaram porque disse que era o 

Ministro quem mandava. O Serviço Nacional de Tuberculose não, o Serviço disse que tinha 

sua personalidade e não ía... Tantos... tantas pessoas que passaram na direção do Serviço, que 

fizeram a campanha nacional com a tuberculose, que isso que aquilo, que não podia ser assim.  

Por que o SESP?  Quer dizer, já intriga, não é?  Eles não intrigam mais porque eu tava por 

ali... e desfaço.  Esse eu não tava não.  Eu tava nos Estados Unidos.  Mas soube... dessa coisa.  

Agora, eles queriam acabar com o SESP.  E a maneira de acabar com o SESP era juntar as 

ações do SESP com de outro órgão de expressão nacional.  Acontece que a SUCAM sempre 

gostou - eu fui representante... - de uma possibilidade de ganhar dentro do mesmo padrão da 

Fundação.  Então, ela não fazia nenhuma objeção em ser transformada, ser incluída, 

incorporada.  E nós não tínhamos condições de fazer nenhuma objeção porque nós estávamos 

...os veteranos todos tinham se aposentado, todos...tinham saído já da Fundação, né?... 

Existiam outras pessoas lá.   

 

AA - ... Foi um processo... 

 

AV - Para lhe dizer, isso numa...numa coisa muito simples.  Vocês se lembram das unidades, 

a dotação das unidades, que foi feita no princípio da década de 60 e tudo mais...  As unidades, 

como os outros órgãos e como as diretorias regionais, elas tinham uma lotação.  Então, uma 

diretoria regional do Nordeste se ampliava o número de ações, o número de unidades de 

serviço, os SAAEs, isso...aumentavam, mais um engenheiro, mais dois, mais dois médicos.  

E uma unidade dessas tinha, digamos...uma hipótese, 15 médicos.  Era uma grande.  Em 

pouco tempo, eu passei... eu passei lá no Recife, tinha 50 médicos na região. 
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AA - Aonde? 

 

AV - Dentro da diretoria regional. (Interrupção). 

 

 

Fita 11 – Lado A 

 

 

AB - ...e eu passei a uma unidade elementar que devia ter uma visitadora e um auxiliar 

de conservação e saneamento e não tinha nenhum, porque eles tinham sido 

transferidos. E andava fechado aquilo... ... É assim que se destrói. A intenção era essa. 

O sujeito em 1812, ele foi punido porque ele fez uma falcatrua “x” que mereceu uma 

punição. Ele cometeu uma falta, sempre pra punir lá na Fundação era preciso que 

tivesse uma falta relevante, não era qualquer coisa que sempre puniam e, ele sabia, por 

exemplo, ele não chegava atrasado, porque tinha 15 minutos de tolerância, se ele 

chegasse depois dos 15 minutos de tolerância, levava falta, ele já sabia, isso era rotina 

em toda parte. Agora se ele chegou e disse: “olha eu quebrei a perna”, ou “a minha 

mulher vai ter um menino”, ou “não sei o quê”, não tinha problema nenhum, era tudo 

resolvido, (ri) né? Pois bem... ...baixaram uma portaria, eu tenho cópia dessa portaria, 

a direção seguinte. 

 

AA - Isso pós fusão, quer dizer, Fundação Nacional de Saúde já? 

 

AB - Não tinha ainda Fundação, ainda era SESP. 

 

AA - Ainda era SESP? 

 

AB - Baixaram a portaria dispensando todas as faltas cometidas durante os quarenta 

anos de SESP. Todas as faltas, ninguém foi punido, quer dizer, se ninguém foi punido, 

você não perdeu vantagens aqui, ali e acolá, toda a anistia, a anistia (barulho estranho). 

E vários outros atos dessa natureza, que você sente que eles são feitos para atrair a 

simpatia de um determinado grupo, que parece ou deve ser hostil. Eu não tava mais aí 

não, isso foi logo depois. 

 

AA - É foi pós, quando o senhor saiu. 

 

AB - O primeiro presidente depois de mim, o segundo presidente depois, eles, todos 

dois eles tinham outras intenções e eles participavam de um grupo que trabalhava 

contra a Fundação. 

 

AA - É aí que o senhor aponta como uma fase de decadência do SESP, já aí? 

 

AB - Não, aí..., eu acho... 

 

AA - ...de destruição? 
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AB - Eu acho, eu acho que vai, vai influenciando na questão operacional. Como é que 

eu vou operar uma (ri) unidade que não tem gente, que tá fechada? 

 

AA - Pessoas transferidas... 

 

AB - Depois por uma circunstância política qualquer, eles voaram e chegaram a pontos 

incríveis de coisas pessoais, um sujeito, coisas pessoais que nunca se viu, nunca se viu 

dentro da organização; a não ser dentro da programação, por exemplo, lá em Rondônia 

os médicos tinham casa, na Transamazônica aqui e acolá, os médicos tinham casa, 

porque não podiam. Não tinham onde morar, tinham que fazer e em (Ouauarque?), na 

Bahia, os sujeitos tinham casa. Aliás um dos grandes municípios beneficiados na 

Bahia, foi esse: tinha tudo, casa, tinha tudo, tudo, depois se disse o prefeito: nunca 

mais deixem botar uma casa aqui(ri). Pois bem, mas nunca se ouviu dizer que o 

presidente do SESP... 

 

AA - ...queria uma casa... 

 

AB - ...tinha uma casa. O presidente do SESP pagava e tinha não sei quanto prioridade 

por ar-condicionado, não sei quantos carros a disposição e não sei o quê... 

 

AA - E isso começou a existir. 

 

AB - Não, eu não conheci, pode ser que antes muitos tivessem tido, mas eu nunca vi. 

 

AA - Não, isso começou a existir, é isso que... 

 

AB - Começou, não existiu, existiu. E cada vez mais ali em Ipanema, ainda mais ali, 

naquele isso aí no perto daquele Vieira Souto, por ali. Isso quer dizer. Eu só ouvi essas 

coisas, ouvi e ri de vários atos feitos, quando... (risada ao fundo) se procurava encontrar 

um formal, um certo ambiente favorável, eu creio. Apesar de o pessoal já ter saído 

todo, porque o pessoal todo era antigo. Nós criamos aí um negócio, que era um, uma 

taxa de pensões chamada... ...é, rapaz o nome... já eu lhe digo. Essa caixa de pensões 

e pecúlios, funcionava como caixa de pensões e pecúlios, foi criada na década de 40, 

quer dizer, se o sujeito morresse, ele recebia aqueles dois mil réis... de pecúlio. Depois 

foram modificando e criaram outros pecúlios, já disseram se a mulher morresse, o cara 

recebia um pecúlio também, porque, (voz ao fundo) porque, nunca foi antigamente, 

não tem esse negócio não. Mulher, mulher não recebia (ri), nem pagava, depois foi 

melhorando, pois é (ri). Muito bem, mas acontece que nós tínhamos dois grupos: um 

CLT e outro, ... 

 

WH - ...estatutário? 

 

AB - ...estatutário (tosse). Quando foi em 75 veio uma determinação pro sujeito optar. 

Ou ele queria ser estatutário e ficava lá no Ministério se ele era motorista, ele entrava 

lá atras dos motoristas do ministério, ou se ele era o que fosse ele entrava no ministério, 

nessas condições. Então não era uma opção, era pisar na cabeça do sujeito: você vai, 
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ou você acaba. Por isso eu tive uma discussão incrível no ministério com um coronel, 

que foi lá falar e o Ministro presente e ele disse assim: mas o governo quer. Então o 

que você está fazendo aqui, coronel. E eu estou perdendo o meu tempo, desculpa, em 

ouví-lo, Ministro dá licença que eu vou sair. Porque se já é pra fazer, o que que eu 

estou fazendo aqui? Quer dizer, essas horas você já pediu demissão e já foi embora. 

São as melhores horas, ... Ué, mas não é mesmo? 

 

WH - O senhor nessa época, já que estamos falando nessa questão de coronel. O senhor 

nessa época contratou gente na SESP? 

 

AB - Se eu contratei? 

 

WH - Contratou pessoas, contratou profissionais? 

 

AB - Ah, eu contratei, eu contratei muita gente. Nós temos cinco mil servidores e eu 

deixei lá quase dez mil. Em compensação eu tinha 175 unidades e deixei 800 unidades. 

 

WH - Nossa! 

 

AB - E deixei, nós tínhamos, não sei bem, mas devia ser uns quinhentos e tantos, uns 

6oo funcionários de nível universitário e eu deixei uns mil trezentos e tantos 

funcionários de nível universitário. Nós estendemos o SESP onde foi possível, passa 

lá e olhara, quer dizer, de Norte a Sul. Você tem, você tá fazendo e tá construindo, né? 

Os seus programas estão em ação, você está estendendo, você precisa de ter gente. Nós 

tínhamos seis mil auxiliares técnicos, quer dizer, da área técnica e tinha um percentual 

aí uns 30% da área administrativa. O sujeito pode fazer com a mão, faz com... Agora 

entrar pela janela, não. Aí é que está a diferença, o sujeito faz a seleção. Eu não estou 

dizendo que fosse tudo corretinho, igualzinho, porque não era. Mas no possível o 

sujeito vai, ele é candidato a arquiteto, então ele vem e faz vai seleção, vai levar seus 

títulos, vai isso vai aquilo, vai e “ta-ta-ta”, vai isso, vai isso. Faz o seu vestibular, o seu 

exame, sua... Assim é preparado e é encaminhado à comissão de seleção vai e examina, 

e dá parecer e então vem a autorização do presidente pra nomear. 

 

WH - Agora nessa época a gente fez, dr. Aldo, entrevista com o dr. Vinicius da 

Fonseca... 

 

AB - Hum! 

 

WH - ...que era, na mesma época que o senhor, 75... 

 

AB - Ele era da FIOCRUZ. 

 

WH - ...até 79, era presidente da... 

 

AB - FIOCRUZ. 
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WH - ... da FIOCRUZ. E ele tava nos contando os problemas que ele teve de contratar 

gente em função do serviço de informação que tinha no Ministério, o senhor falava do 

coronel. 

 

AB - Ah!... Meu Deus, isso aí a gente só vai, aí é outra coisa, isso aí é outra coisa. Eu 

tinha dentro do próprio SESP um serviço. 

 

WH - Ah, é? 

 

AB - Dentro do SESP, nomeado pelo, pelo Governo lá, pelo Ministro sei lá. O 

Ministério tinha um, a FIOCRUZ tinha outro e o SESP tinha outro e todo mundo 

tinha... (tosse). Três oficiais do Exército. 

 

WH - E o senhor não teve problema pra contratar? 

 

AB - Eu não tive problema de nenhuma espécie. O problema era o seguinte, veja bem: 

todo mundo sabia que a seleção era feita assim e que o sujeito, o sujeito era, era 

apreciado pelo órgão de informação. O próprio cidadão sabia disso. Então ele não ía 

lá, como é que ele vai..., se ele sabe disso ele vai lá?... Dificilmente, entendeu? 

Dificilmente. Agora, veja bem, meus diretores, eu quando escolhia os diretores, eles 

eram meus diretores. E quando acontecia que o SNI amarrava, porque esses coronéis 

daqui, não, mas os coronéis lá do Ministério, lá de cima, sim. Eles começavam amarrar, 

eles tinham algum candidato... [* fala esse trecho baixinho] (barulho estranho). Tavam 

pensando que era uma coisa, mas não era não. Então já sabe como é. Eu, eu, era o 

responsável junto as SNI pelo meu diretor. Eu fiz isso com um da Paraíba, que era um 

estudante que fez lá umas quatro arruaças, quando estudante, era um agitador, era um 

danado e tal, mas ele cresceu médico e coisa e ta e ta, ficou bom e nomeei diretor da 

Paraíba, contra tudo e todos, ele, ninguém tirou. Dr. Mário Machado de Lemos nomeou 

o Secretário Geral do Ministério, contra tudo e todos, assumindo a responsabilidade. 

Cada um assume o que quer e o que pode, agora na... nunca tive problemas com eles, 

agora eles pode ser que tenham tido problemas (risos) 

 

AA - ...com o senhor. 

 

AB - E tem mais, eu conhecia muitos colegas lá, quer dizer, nada assim de muita 

importância que tinham suas idéias, as coisas, e eu trabalhava com eles antes de ser 

presidente. E um belo dia chega um negócio do SNI, pra informar sobre dr. Fulano, 

aí, eu vou informar sobre dr. fulano, não tem nada demais. O senhor conhece dr. 

Fulano e eu digo como é que eu acho tecnicamente ele é assim, assado, assado, 

assado, e ta e ta, ou cumpre sua obrigação assim, assim, assim, eu não tenho que 

entrar na sociologia, lá da ideologia de lá e o quê que eu tenho que entrar com isso? 

Teve um que o sujeito me anunciou o pobre do Diretor Regional lá, denunciou ele lá. 

 

AA - “Viche!” 

 

AB - Tá tarde, não tá? 
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AA - Não. Tô pensando em outra coisa, tô pensando na denúncia. Ele denunciou e... 

 

AB - Ele denunciou o Diretor e lá vem aquele papelão e todo... 

 

AA - (Aí viva o senhor!?) 

 

AB - Um dos melhores diretores que eu tive. 

 

WH - Quem era, o senhor pode falar? 

 

AB - O Diretor é dr. Carlos Sampaio Pereira, tá lá vivo e bom sujeito e nunca saiu.  

 

WH - Tá lá na, na, no... 

 

AA - Mas nunca saiu também pela sua interferência, né? 

 

AB - Eu não interferi, a gente não vai lá e interfere. Ele escreve, escreve e assume... 

 

AA - É, a interferência pode ser por escrito. 

 

AB - ...as responsabilidades. Depois, isso tudo ficou muito melhor, porque eu fiz o 

curso da Escola Superior de Guerra e tuda melhora, você passa... 

 

WH - Tem mais trânsito, né? 

 

AB - ...passa a transitar com mais facilidade. 

 

WH - É! 

 

AB - Poxa! Se você, eu me sentava na cadeira 12 na escola e os generais se sentavam 

atrás de mim, porque o meu conceito, não é o conceito, é o conceito da escola de 

hierarquização, me punha na cadeira 12, que era bem na frente. E aí tinha cento e 

muitos, né? E tinha general de divisão e de brigada atrás, na fila, atrás de mim. De 

Marinha, não sei que e Aeronáutica e eu quieto (?? - fala para dentro), eu tenho a ver 

alguma coisa (? - fala para dentro novamente) E o meu, a minha coisa era essa. Lá na 

Escola fiz um, um, houve um, painel sobre Chagas e com o dono do BNH (?- fala 

novamente uma palavra para dentro) pelo Banco Nacional de Habitação, tá lá o 

presidente, (com uns quatro fulanos...-também fala essa frase um pouco para dentro) 

 

WH - Como? 

 

AB - Uns quatro fulanos fazendo parte e eu fiz a exposição e aproveitei: Eu quero o 

Programa de Chagas. E foi uma loucura tal, que quando terminou, foi uma loucura 

tal, foi todo mundo de pé batendo palmas e os camaradas aborrecidos. Eu digo, 

“pronto vão se associar e vão me botar lá fora, porque” (ri), mas não podiam botar 
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(barulho de algo batendo). Não podiam porque eu fui companheiro de tanta, eu fui 

companheiro de tanta gente aí. E o sujeito que foi com o Embaixador da Holanda, 

outro dia foi meu companheiro, o outro que foi dono da Energia Atômica do Brasil 

na Áustria, foi meu companheiro, então você tem muitos companheiros. A felicidade 

é que eu nunca, nunca, ainda hoje eu almoço com eles aí todo mês, nunca se tratou 

de negócio de serviço disso oun daquilo. O Diretor de ensino da Escola uma ocasião 

falou: “Aldo, há um troço assim, assim, como é que se faz isso lá no SESP?” Eu digo: 

“No SESP a seleção é feita assim” “E as promoções?” “As promoções são feitas 

assim, assim.” “Ah! Tá bom obrigado!” (ri) (barulho) Porque eu sei através dos 

funcionários que falou com outro que um general pediu a ele pra me pedir pra 

promover o cara. Eu não posso.   

 

WH - É, o senhor contou pra nós, porque o senhor tava falando do, do CLT. O senhor 

falou que se reuniu com um coronel, né, aí eu fiquei curiosa com essa questão, né do 

militar dentro do Ministério. 

 

AB - Não, mas esse militar não estava dentro do Ministério. Esse militar era da 

Presidência da República. 

 

WH - Pois é! 

 

AB - Eu cheguei lá convidado pelo Ministro pra participar de uma reunião... 

 

WH - ...onde já estava definida a questão... 

 

AB - Onde o sujeito chegou e disse: “A coisa é assim”. E eu fui falar...e como é isso, 

escute e a situação e um pouco difícil, o sujeito que faz uma opção vai sofrer um 

prejuízo, infelizmente, se ele não fizer, se ele dispensar a sua segurança como 

servidor público, que agora a estabilidade está se acabando. “Ah, mas isso já é 

decisão do Governo”. “Então o senhor está fazendo eu perder tempo aqui, desculpe 

que eu tenho mais o que fazer.” 

 

WH - O senhor teve problema na Fundação SESP, pra implementar pra, na opção das 

peças? 

 

AB - Não. Eles optaram, quem quis optou. Inclusive, inclusive, eu ainda tive que 

defender uns, coitados, que não tinham o tempinho. (ri) O tempinho, eu digo: “Mas 

não é possível, por causa de um tempinho desse!” 

 

WH - Mas a maioria optou por CLT? 

 

AB - Particularmente toda. Então em função disso é que foi a derrota. Porque o 

sujeito não podia se aposentar. Eu tinha médico, eu tive médico, por noventa e três 

anos trabalhando, quer dizer, ele não trabalhava, eu é que mandava levar na casa dele 

as coisas porque ele ficava maluco, porque não tinha..., leva pra lá pra ele examinar 

e dá parecer, mas não sai de..., não é possível. Então, aproveitando essa caixa, é 
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CAPES/SESP a sigla, nós criamos um sistema de complementação da aposentadoria 

do (IPSEP?), porque a complementação do (IPSEP?) ... 

 

WH - Do? 

 

AB - Do (IPSEP?)! (IPSEP?), é do Recife, do INPS... 

 

WH - Ãh! 

 

AB - Do INSS, eles, nós descontávamos, digamos o máximo. 

 

AA - (fala ao fundo) Mas na hora de receber?! 

 

AB - Viu, e durante um certo período ainda se recebia aí uns oitenta e tantos por 

cento daquele negócio todo. Depois baixaram, era vinte, baixaram pra dez e o sujeito 

se aposentava, era desgraçado. Ele se ganhava, digamos, uns CR$ 2.000,00, ele 

passava a ganhar um zero, eles cortavam mais da metade do salário deles, eles íam 

ficando. Eu podia botar pra fora, mas eu ía botar, nenhum, nenhum, não eu não podia. 

(barulho) Não podia botar o sujeito pra morrer de fome. Aí é que a gente tem uma 

história, eu digo, conversa e vai e tal, então criou-se a complementação da 

aposentadoria. Aquilo tinha um prazo de carência “x” e conforme o cidadão, 

conforme a sua idade, conforme isso, se a aposentadoria era compulsória, se 

aposentadoria era assim, ou assado e tal. A caixa hoje é independente, tá lá 

funcionando e, ela quase perdeu a razão, de ser, porque todo mundo passou a pulso 

a ser...  

 

WH - ...estatutário de novo. 

 

AB - ... estatutário. Aí...(ri) 

 

WH e AA - É, tudo doido, né? (riso) 

 

AB - ...tá pagando o que pagava, mas inventou outras modas e pra eles foi bom, 

porque aí entrou a SUCAM e hoje entrou a taxa, né? A SUCAM, hoje grande parte 

faz parte. Então eles têm remédios, têm médicos, têm isso, têm aquilo e aquilo outro, 

porque não tinha, não. O médico nosso era do INPS e, e, não era...(ri). 

 

WH - Os sanitaristas têm uma reunião, aposentados querta-feira, primeira quarta-

feira dos, do mês, o senhor frequenta? 

 

AB - Eu..., você tá sabendo muito! 

 

AA - (ri). 

 

WH - Ãh? 
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AB - Depende dos sanitaristas e da reunião.  

 

WH - (ri). 

 

AB - Tem uma que eu não frequento e tem outra que eu vou, toda quarta-feira.  

 

WH - Ah! Tá! 

 

AB - Essa é engraçado, porque do SESP só tem eu. Só tem gente lá de outras 

repartições: de DNERu, de SUCAM, de não sei que e etc.(ri) 

 

AA - É nessa que o dr. Lima Verde (??) 

 

WH - É! 

 

AB - Lima Verde, viu. Então nós vamos lá querta-feira. Agora tem outra que eu não 

vou, é uma associação dos aposentados da Fundação SESP, eu nunca fui e nem vou. 

É uma besteira, eu toda vez que saí de uma repartição eu não voltei mais a essa 

repartição, só em casos excepcionais. E o SESP foi a mesma coisa, saí, vim embora. 

O pessoal pensava que eu ía fazer um discurso danado e eu (?) o sujeito lá todo (?) e 

disse: “Isso é uma organização que precisa de um certo cuidado, seja feliz. Até logo!” 

(ri) 

 

WH - Dr. Aldo, eu acho que a gente tá chegando ao fim, se o sr. Quiser, Bela você 

acha que..., se o sr. Quiser completar alguma coisa... 

 

AB - Não. Se fosse falar sobre o SESP, tem muita coisa que dizer que a gente passava 

a vida toda falando. 

 

AA - Mas tem alguma coisa assim especial que o senhor quisesse destacar, pra 

fechar?  

 

AB - Não, o que eu posso destacar é o seguinte: Eu, eu considero realmente um 

privilégio, sabe?... ... Trabalhar numa organização que pode contar os seus feitos na 

história... (fala com uma voz emocionada) 

 

WH - É, é verdade! 

 

AA - É realmente, é uma vida lá dentro! 

 

AB - E depois muitos companheiros fazendo as mesmas coisas com uma fé enorme... 

... no destino do país. (Continua co uma voz emocionada). 

 

AA - Uma experiência e tanto... pra gente também! (INTERRUPÇÃO NA FITA) 
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