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Introdução...
• No texto 01: Destaca as condições históricas do surgimento e construção das

políticas públicas de saúde no Brasil, analisa a significação das mudanças
ocorridas na saúde pública, a partir da criação do SUS e apresenta
perspectivas para um horizonte futuro. Aborda como se dão as políticas
públicas, de um modo geral, na sociedade capitalista, para num segundo
momento identificar o contexto histórico das políticas públicas de saúde no
Brasil.

• No texto 02:

• Analisa a Política de Saúde dentro do contexto da Seguridade Social, em
especial, pós Constituição Federal de 1988.



Politicas Públicas de Saúde no Brasil

• No Brasil, as primeiras leis sociais datam do final do século XIX. Contudo,
devido ao caráter pontual e isolada das mesmas, considera-se que no Brasil
as primeiras políticas públicas de proteção social, só viriam a surgir, a partir
do processo de industrialização, com o movimento operário grevista.

• No início do século, as campanhas sanitárias assumiram especial importância
na economia agrário-exportadora, pelo controle dos portos e das estradas de
ferro. As campanhas contra a varíola, com a lei de vacinação obrigatória em
1904, contra a febre amarela e a peste bubônica, marcaram as primeiras
décadas do século, demandando medidas de saúde como respostas
momentâneas a estes agudos problemas



• A Saúde nesta época foi marcada por campanhas sanitárias e reforma dos
órgãos federais.

• Houve um movimento pela mudança na organização sanitária que resultou na
criação em 1921 do Departamento Nacional de Saúde Pública - DNSP, que
segundo Guimarães (1984) atuava nas áreas do saneamento urbano e rural da
higiene industrial e dos serviços de higiene materno-infantil muito
especialmente.

• Em 1923, foi promulgada a Lei Eloy Chaves, que instituiu as Caixas de
aposentadorias e Pensão (CAPs), sendo considerado o início das políticas
sociais no Brasil. Muito embora, essa política, tenha sido decorrente do
movimento operário grevista e não da preocupação com o bem estar social.



• As CAPs eram organizadas por empresas, sendo administradas e financiadas
por empresários e trabalhadores, os quais eram responsáveis por benefícios
pecuniários, como serviços de saúde para alguns empregados de empresas
específicas, em sua maioria de importância estratégica para a economia.

• A Lei Eloy Chaves, além da seguridade social, concedia serviço médico-
assistênciais e medicamentos aos “segurados”. Antes desta lei, muitas fábricas
já forneciam serviços médicos aos seus trabalhadores, muito embora parte do
custo fosse pago pelos próprios trabalhadores através de descontos nos
salários.

• Neste período, o Brasil passava por várias transformações políticas e
econômicas. Do ponto de vista histórico, Getúlio Vargas chegava ao poder com
a Revolução de 30, no qual uma de suas primeiras medidas foi a Criação do
Ministério da Educação e Saúde Pública – MESP.



• Dentre as políticas sociais que foram criadas por ele, no período do governo
provisório (1930-1934), vale destacar a criação em 1933 dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões – IAPs, que na realidade foi um novo modelo de
organização previdenciária que veio a substituir as antigas CAPs.

• Este novo modelo era organizado por categoria profissional e administrado
pelo Estado.

• Na década de 40, foram tomadas medidas de reestruturação e ampliação dos
órgãos de saúde dos Estados. As ações passavam então a serem
coordenadas e centralizadas pelo governo federal através do MESP.

• Observa-se também, que durante este período, houve a criação do Serviço
Especial de Saúde Pública – SESP, o qual na década de 50 teria importante
atuação no combate à malária, em pesquisas de doenças tropicais e na
educação sanitária.



• Somente em 1953 ocorreu a divisão da saúde e educação, através
da criação do Ministério da Saúde, antes vinculadas em um único
ministério. (PAIM, 2009).

• Já sob o Regime Militar (1964 – 1985) os IAPs foram unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966, (com
exceção do Instituto de Previdência a Assistência dos Servidores dos
Estados (IPASE), criado em 1941 pelo decreto-lei nº 3.347).

• Regime militar foi um período da história política brasileira, onde os
militares deram um golpe de estado, assumiram o poder e
adotaram uma série de medidas antidemocráticas como dissolver o
Congresso Nacional e suspenderam as liberdades individuais.



• Apesar de tantos órgãos criados, o sistema de saúde brasileiro passava por
uma crise, devido ser insuficiente, mal distribuído, descoordenado,
inadequado, ineficiente e ineficaz.

• Para mudar esta realidade foi organizado um movimento social, formado
pela sociedade, pesquisadores, estudantes e profissionais da saúde que
propôs a resolução destes problemas e a democratização a saúde no país.
Este movimento foi chamado de Reforma sanitária brasileira – RSB, e é a
base para a proposta de criação do Sistema único de saúde – SUS.



O SUS como Política Pública de Saúde: História e 
perspectivas

• Antes da criação do SUS, o Estado brasileiro era omisso com relação à saúde
da população. Na realidade o que se pensava era que o próprio indivíduo
deveria cuidar da sua saúde.

• Só havia uma intervenção estatal em casos graves que não pudesse ser
resolvidos pelo próprio cidadão ou que representasse um risco de epidemia a
população ou a economia.

• Com o desenvolvimento do país e a concentração populacional nas grandes
cidades, a saúde então despontava como uma questão social.

• Destaque que... É necessário conhecermos um pouco da história da
organização sanitária no Brasil para compreendermos por que o SUS
representa uma conquista do povo brasileiro. (PAIM, 2009).



• A primeira proposta do SUS foi apresentada pelo CEBES no I Simpósio de
Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados no ano de 1979; nove
anos depois em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, chamada
constituição cidadão, a qual contemplava os princípios e diretrizes elaboradas
pelo CEBES.

• Estava criado o Sistema Único de Saúde. A partir da constituição de 1988 a
saúde passa a ser direito de todos, dever do Estado.

• Sendo assim, pode-se afirmar que a Reforma sanitária brasileira e o Sistema
único de saúde foi criada a partir da sociedade, contudo para virar lei ela foi
debatida no Congresso Nacional, permanecendo seus princípios e diretrizes.



• No tocante ao funcionamento é importante ressaltar que o SUS não possui um caráter
institucional, ele é um complexo sistema, formado por centros de saúde,
ambulatórios, laboratórios, hospitais da iniciativa privada e do poder público, bem
como por outros órgãos da União, Estados e Municípios, tendo como gestor central o
Ministério da Saúde, todavia participam também da sua gestão os estados, municípios
e a comunidade.

• Portanto, pode-se definir SUS como um conjunto de ações e serviços públicos de
saúde, compondo uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada a partir das
diretrizes da descentralização, integralidade e participação da comunidade. Sendo
assim, uma forma de organizar as ações e os serviços de saúde no Brasil, de acordo
com princípios, diretrizes e dispositivas estabelecidos pela Constituição da República e
pelas leis subsequentes (PAIM, 2009).

• Em outras palavras, o SUS é a formalização da conquista do direito de todos à saúde e
a única possibilidade de atenção para todos os brasileiros. É uma política pública
definida na Constituição Brasileira que estabelece as ações e os serviços públicos de
saúde formam uma rede e constituem um sistema único.



• Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) são objetivos e atribuições
do SUS: a assistência às pessoas, a vigilância epidemiológica, a vigilância
sanitária, a saúde do trabalhador e a assistência farmacêutica.

• Entende-se por assistência às pessoas a atenção à saúde em tudo que
envolve o ser humano, como as ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação.

• A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças e agravos.

• Vigilância sanitária compreende as ações controle sanitário de
medicamentos, alimentos, bebidas, cigarros, vacinas, serviços de saúde,
portos, aeroportos e fronteiras, entre outros no intuito de eliminar e
prevenir riscos a saúde, buscando.



• A saúde do trabalhador são as ações que visam à vigilância epidemiológica e
sanitária para promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Assistência
farmacêutica envolve conservação, controle, segurança, eficácia,
acompanhamento, avaliação e obtenção dos medicamentos.

• Além dos objetivos e atribuições, a legislação buscou evidenciar princípios e
diretrizes a serem seguidos por todos os atores que fazem parte do sistema.

• O SUS deve ser entendido segundo seus princípios e diretrizes. Vale ressaltar
que a iniciativa privada participa do SUS, em caráter complementar,
mediante contrato de direito público.

• Assim, os serviços filantrópicos e privados funcionam como públicos. Todas
as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS devem obedecer
aos seguintes princípios



• Universalidade: Este princípio simboliza o rompimento com o modelo
excludente anterior. A partir do SUS todos os brasileiros passam a ter direito
à saúde, em todos os níveis que se venha a oferecer.

• Igualdade: A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie. Portanto não deve haver distinção de raça,
cor, religião, sexo, poder econômico ou qualquer outro.

• Integralidade: O cidadão que necessitar de atenção a saúde, seja para
promoção, proteção ou recuperação, deve recebê-lo em sua plenitude.
Inclusive nos caso que necessite um conjunto continuo de ações em vários
níveis de complexidade.

• Participação popular: Realizada através das seguintes instâncias colegiadas:
Conferencia de Saúde e Conselho de Saúde. Segundo a Lei 8.142/90 (que
trata do controle social do SUS), cada esfera de governo contará com estas
instâncias sem prejuízo para as funções do poder legislativo.



• Participação popular: Realizada através das seguintes instâncias colegiadas:
Conferencia de Saúde e Conselho de Saúde. Segundo a Lei 8.142/90 (que
trata do controle social do SUS), cada esfera de governo contará com estas
instâncias sem prejuízo para as funções do poder legislativo.

• Descentralização e Comando único: Entendida como uma redistribuição das
responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis
de governo. A descentralização parte do princípio de que a realidade local é
a determinante principal para o estabelecimento de políticas de saúde. Desta
forma, a estratégia fundamental do processo de descentralização é a
municipalização da assistência à saúde.

• Regionalização e Hierarquização: As ações e serviços públicos que compõem
o SUS são realizados por estabelecimentos públicos e privados, formando
uma rede regionalizada e hierarquizada que fornecem ações e serviços de
saúde de forma coordenada e descentralizada no território brasileiro.



Reflexões Sobre a Trajetória da Saúde no Brasil

• As Políticas Públicas de Saúde no Brasil foram realizadas ao longo dos anos, na
sua maioria, de forma imediatista e não planejada.

• O que se pode notar na realidade é que as mesmas até a Constituição Federal
de 1988, nunca tiveram como objetivo proporcionar ao cidadão um bem estar
amplo e irrestrito. As políticas adotadas até então, sempre tiveram o intuito de
dar uma resposta as reinvidicações populares, no sentido de cessar os
protestos e greves.

• O Movimento Sanitário Brasileiro, influenciado pelo sentimento de
redemocratização no final da ditadura militar, foi essencial para a criação do
Sistema Único de Saúde. O princípio de universalização do acesso aos serviços
de saúde encontrou ótima receptividade na Assembléia Constituinte que viera
a se forma, pois a nova constituição, Constituição Cidadã, tinha o mesmo
principio de democracia.



• Apesar dos percalços por que passou a implementação do SUS, se comparado ao
que havia antes dele, representa uma vitoria do povo brasileiro. Diferentemente
do que é visto na mídia, o SUS é sim um grande patrimônio dos brasileiros; o que
falta neste momento são recursos financeiros, quer por meio de nova contribuição
para saúde, redução do superávit primário ou outra medida que venha a suprir a
demanda do Sistema.

• Outra questão importante é a gestão do SUS; a descentralização provocou, apesar
dos benefícios, o “apadrinhamento” político, principalmente nos municípios, o que
provoca o descontinuísmo e inviabiliza a criação de planos de cargos e salários.

• o Sistema Único de Saúde- SUS, apresenta-se juridicamente como um modelo
mundial no que se diz respeito a universalização da saúde, porem, devido a falta
de fiscalização, corrupção governamental, embates políticos, assim como também
a falta de uma gestão mais técnica, o mesmo tornou-se uma entidade cheia de
problemas, embora em alguns lugares do país o mesmo funcione com um padrão
de qualidade bastante elevado.



Determinantes sociais da saúde: o “social” em questão

• No campo científico, o modelo de racionalidade - que preside de forma
hegemônica a ciência moderna - tem sido questionado e criticado por muitos
autores. Esse modelo, inicialmente desenvolvido no âmbito das ciências
naturais (a partir da revolução científica do século XVI), tinha como principal
característica a formulação de leis universais e estabeleceu um pressuposto
teórico baseado na ideia de ordem e estabilidade do mundo.

• Mais tarde (a partir do século XIX) foi estendido para o domínio das ciências
sociais, como um modelo igualmente possível para se descobrir as leis da
sociedade.



• Particularmente em relação ao domínio das ciências sociais, autores como Santos
(1988) e Latour (2012) estabelecem críticas sustentadas que evidenciam a maneira
pela qual este modelo de racionalidade, originário do campo das ciências naturais,
também vem pautando de forma hegemônica os estudos sobre o social, assim
como as consequências advindas dessa forma de abordagem.

• Latour (2012) sustenta a defesa de uma nova abordagem ao social que o compreenda
como ponto de chegada, de convergência e não como ponto de partida.

• Abordagem esta que seja capaz de derrubar, antes de tudo, o pressuposto fundamental
daquela abordagem dominante, ao afirmar que não há nada de específico na ordem
social, que o social não deve ser compreendido como uma coisa particular ou como uma
realidade específica. Esta abordagem trata de reagrupar, de redefinir e de restabelecer
conexões e associações fornecidas por domínios específicos e heterogêneos da realidade
social de modo a entender os fenômenos a partir das relações sociais estabelecidas.



• Nessa abordagem, o social deixaria de ser usado como um objeto específico e externo ao
campo da saúde de forma que o termo “determinantes sociais da saúde” vire uma
redundância, o que significaria repensar e recompor saberes e práticas para além do
caráter biomédico, setorial e especializado. Para se chegar a uma compreensão mais
próxima do que seja o social é oportuno: retirar de vez a noção de saúde como um
“dado”; desconstruir para reconstruir saberes, valores e práticas; incorporar
definitivamente os conhecimentos advindos das ciências humanas e sociais, da
antropologia, da história, entre outros.

• É uma compreensão mais próxima mas nunca “exata”, porque o social não é dado, mas é
vivido, é dinâmico, é construído e transformado por cada um e por todos ao mesmo
tempo.

• E portanto, as dinâmicas e realidades sociais das diversas particularidades da população
brasileira precisam ser incorporadas ao se pensar as determinações em saúde, sob a
perspectiva do sujeito e sob a perspectiva coletiva.


