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PARA INICIAR (OU CONTINUAR) A CONVERSA.... 

 

1. De onde veio a ideia de criação do SUS? 

 

2. O que é o SUS? 

 

3. Quais são os princípios que norteiam o SUS? 

 

 

 



Contexto Político 



 

Contexto Social e econômico 



 

•INAMPS (1974/77 -1993) (Inst. Nac. 

Assistência Médica e Previdência Social): 

Reunião de todos os órgãos de saúde: passa a 

responder pela assistência médica dos 

contribuintes por meio de sua rede própria e 

de serviços contratados e conveniados; 

 

•Santas Casa – Caráter filantrópico 

(atendimento aos indigentes) 

 

•Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias 

de Saúde dos Estados e municípios: ações 

de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de 

vacinação e controle de endemias;  

Na assistência à saúde 



MOVIMENTO PELA REFORMA SANITÁRIA 

DEMOCRATIZAÇÃO DO PAÍS 

“Água, abaixo a caridade, postos de saúde” 



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

1984: AIS 

Ações Integradas 
de Saúde 

1987: SUDS 

Sistema Unificado 
e Descentralizado 

de Saúde 

1988: SUS 

Sistema Único de 
Saúde 

Lembrando: INAMPS continuou existindo até 1993 

- Bases: proposta da Reforma Sanitária; 

- Documentado: Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(1986); 

- Instituído oficialmente pela Constituição Federal de 1988 (art. 196 a 200).  

- Ideia central: TODAS as pessoas têm direito à saúde! 

 

-Processo de transição: 



DIRETRIZES DO SUS 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art.198º.  

 

 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

 

 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 



PRINCÍPIOS DO SUS 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Art.7º.  

 

 I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie (equidade); 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 

sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 



PRINCÍPIOS DO SUS 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Art.7º.  

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo: 

 a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

 b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;  

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios 

para fins idênticos 

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para 

mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

(2013/2017) 

.  



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

[...] arranjo institucional do Estado brasileiro que dá suporte à 

efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em ação os 

princípios e diretrizes desta política. Compreende um conjunto 

organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e aglutina o 

conjunto das organizações públicas de saúde existentes nos 

âmbitos municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados 

de saúde que o integram funcionalmente para a prestação de serviços 

aos usuários do sistema, de forma complementar, quando 

contratados ou conveniados para tal fim.  

 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2008, p.531) 

 



PARA REFLETIR.... 

Pensando que o SUS não está solto no mundo, está 

inserido dentro de um contexto social, cultural, econômico 

e político.  

 

1. O que/quem é o Estado?  

 

2. O que/quem é a Sociedade Civil? 

 

3. Como pode se dar a interação entre Estado e Sociedade 

Civil? 

 



Sociedade Civil 

Estado 

(E/L/J) 

Estado, Sociedade Civil e Participação Social 

(MAZINI-COVRE, S/a; WARREN, 2012) 

ESTADO 

 

•Executivo 

 

•Legislativo 

 

•Judiciário 

SOCIEDADE CIVIL 

 

•Trabalhadores; 

•Empregadores; 

• Sindicatos; 

• Donos de empresas; 

• ONGs; 

• Donos de hospitais; 

• Movimentos sociais; 

• Mídia. 
 

 

 



Sociedade Civil 

Estado 
(Executivo e 

Legislativo) 

Estado, Sociedade Civil e Participação Social 

(MAZINI-COVRE, S/a; WARREN, 2012) 

Relação mediada pelos direitos e 

pelos canais clássicos de 

mediação:  

- Votos 

- Partidos políticos 

 

Narrativa universal:  

“se está insatisfeito,  mude seu 

voto da próxima vez!” 

 

Direitos sem deveres; 

Cidadania deficitária.  
 

 



Sociedade Civil 

 

Estado 

(Executivo) 

Estado, Sociedade Civil e Participação Social 

(MAZINI-COVRE, S/a; WARREN, 2012) 

Participação Social 

Institucionalizada 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

INSTITUCIONALIZADA 

 

• Conselhos; 

• Conferências; 

(Arcabouço legislativo do SUS) 

 

 

• Audiências Públicas; 

• Plebiscito; 

• Referendo; 

• Orçamento Participativo. 
 

 

 



Sociedade Civil 

 

Estado 

Estado, Sociedade Civil e Participação Social 

Participação 

Social 

Institucionalizada 

. 
MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

•Não seguem a mesma lógica; 

 

•Criminalização; 

 

 

 

 

 

 

•Luta/conquista de direitos: 

mulheres, negros, LGBT, índios, 

população em situação de rua, ... 

Moradia, educação, saúde; 

participação social 

institucionalizada.  

Movimentos 

Sociais 

(MAZINI-COVRE, S/a; WARREN, 2012) 



PARA QUESTIONAR.... 

 Quais os interesses que predominam no Estado? 

 

 A Sociedade Civil é homogênea em relação aos 

seus interesse? Se não, quais são os interesses 

que podem estar em disputa? 

 

 Quais são os valores predominantes, tanto na 

Sociedade Civil como no Estado? 



BRASIL : PRINCIPAIS BASES POLÍTICAS, SOCIAIS E 

ECONÔMICAS 

Colonialismo e Imperialismo:  

Controle  cultural, político e econômico; 

Direta ou indiretamente. 

Patriarcado:  

Base na família patriarcal (pai);  

Coronelismo; clientelismo; estender os domínio privados 

sobre o público; 

Capitalismo:  

Base no lucro; exploração da mão de obra; 

Neoliberalismo: livre concorrência do mercado; 

Necessidades do povo X Necessidades dos detentores do 

capital 



PERGUNTA FUNDAMENTAL ... 

  O que essas características do Estado 

e da Sociedade Civil podem trazer de 

interferência na saúde e no SUS? 



INTERFERÊNCIAS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO 

DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE - DSS 



O QUE SE ENTENDE POR DSS.... 

Segundo a Comissão Nacional sobre os DSS – CNDSS 

(2006) – www.determinantes.fiocruz.br 

 

   Os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

etnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população. 



O QUE SE ENTENDE POR DSS.... 

Segundo a Commission on Social Health – CSDH     da 

OMS (2005) 

 

   Os DSS são as condições sociais em que as pessoas 

vivem e trabalham. 



O QUE SE ENTENDE POR DSS.... 

Segundo Nancy Krieger (2001) 

 

   São os fatores ou mecanismos através dos quais as 

condições sociais afetam a saúde e que potencialmente 

podem ser alterados a partir de ações baseadas em 

informação e educação em saúde. 



PROCESSO HISTÓRICO NA CONSTRUÇÃO DO 

ATUAL CONSENSO SOBRE O DSS 

TEORIA MIASMÁTICA 

PARADIGMA BACTERIOLÓGICO 

ENFOQUE 

BIOLÓGICO 

ENFOQUE 

SOCIAL 

SAÚDE 

PÚBLICA 

MEDICINA 



ESTUDO DOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 

Observa-se nas últimas décadas um importante avanço nos estudos 

das relações entre determinada sociedade e a situação de saúde de 

sua população. (ALMEIDA-FILHO, 2002) 

Os estudos atuais buscam particularmente explicar as INIQUIDADES 

EM SAÚDE, definidas como desigualdades na saúde de grupos 

populacionais que se apresentam de maneira sistemática e 

relevante, além disso, são evitáveis, injustas e 

desnecessárias. 

(WHITEHEAD, 2000) 



DESAFIOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS DOS 

ESTUDOS SOBRE OS DSS 

• Estabelecer uma hierarquia de fatores determinantes e as 

mediações (possíveis) na saúde de grupos e pessoas (não é uma 

relação de causa e efeito). 

Exemplo: PIB e Indicadores de Saúde 

• Distinção entre os determinantes de saúde dos indivíduos e os de 

grupos e população (não é uma simples somatória) 

Exemplo: Diferenças na Mortalidade por Doenças Coronarianas 

                   (35 a 45% - Fatores de Risco Individual; 60 a 65% - DSS) 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007) 



(DAHLGREN ; WHITEHEAD, 1991) 

DETERMINANTES SOCIAIS:  

MODELO DE DAHLGREN E WHITEHEAD 



DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SUS 

(DES)FINANCIAMENTO  

GESTÃO 

PRIVATIZAÇÃO 

MÍDIA 

JUDICIALIZAÇÃO 

TRABALHO EM SAÚDE E FORMAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS 
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MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO!! 

bitarleila@yahoo.com.br 


