


• Nos anos 70 tem início a movimentação da

população para requerer um melhor

atendimento de saúde;

• O movimento parte da sociedade organizada

de pessoas, como: igrejas, movimento estudantil,

reunião de moradores, entre outros;

• Na ditadura, o atendimento era a nível

hospitalar e grande parte privado com

pouquíssimas ações em prevenção à saúde;



• Nessa época, 1966, foi criado o Instituto

Nacional de Previdência Social INPS (só para

aqueles que contribuíam para a previdência

social - carteira assinada);

• Todo o restante: trabalhadores informais, rurais,

moradores de rua, estavam fora do sistema e

não tinham acesso à saúde. Em grande parte

as Santas Casas de Misericórdia prestavam

assistência e muitos recebiam a denominação

de “indigentes”;



• População incomodada com o péssimo

atendimento de saúde cria o movimento de

igualdade e saúde para todos;

• Esse movimento caminha para a reforma

sanitária;

• No mundo as discussões eram a mesma que no

Brasil e a OMS – Conferência de Alma Ata

(1978) cria o slogan “Saúde para todos no ano

2000”;

• Todos os pensamentos da reforma sanitária

foram amplamente discutidos na 8º Conferência

Nacional de Saúde -1986



• Nesse momento se define os princípios do SUS;

• Em 1988 o SUS é descrito na constituição

brasileira como: “Saúde é um direito de todos e

um dever do estado”

• Em 1990 é promulgada a Lei 8080 e 8142

que definem as bases de funcionamento do

SUS, principalmente com relação ao controle

social e a participação popular;







• A partir dessas leis a saúde deixou de ser

compreendida como ausência de doença e

passou a ser entendida com um escopo bem

mais complexo como, do cidadão que tem que

ter moradia, emprego, liberdade, laser...

• O cidadão deixa de ter seu cuidado somente

centrado na doença “diagnóstico e tratamento”

e se pensa ativamente na promoção, prevenção

e reabilitação da saúde.



• Em 1991 foi criado os agente comunitários de 

saúde (ACS) 

• “Tradutores da Saúde”;

•Realizam o cadastro da família;

• Identificam situações de risco:

• Crianças, idosos, gestantes.....;

• Pacientes com Dengue, Pressão Alta, 

Diabetes mellitus

• Em 1994 os ACS eram contratados sendo

requisito condicional ser da própria

comunidade;



• Na unidade é traçado o planejamento das

ações de saúde com todos os profissionais

envolvidos;

• Também em 1991 foi criada as Unidades

Básicas de Saúde (UBS) até então denomindas

de Posto de Saúde;

•Basicamente tinha em sua composição: clínico

geral, ginecologista e pediatra além da

equipe de enfermagem.



• A partir de 2000 as UBS passam a ser Unidades

de Saúde da Família (USF) e a atenção primária

de saúde utiliza a Estratégia da Saúde da Família

como método norteador, cujo foco é ver o ser

humano como um todo:

•As ESF são compostas por: enfermeiro, médico,

odontólogo auxiliar e técnico de de enf, auxiliar de

consultório odontológico

•Além das ESF algumas unidades implantaram o NASF

(Núcleo de Apoio da Saúde da Família) contratando:

fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, professores de

educação física entre outros.

•



• Equidade

•generosidade, solidariedade e convivência com 

diferentes e diferenças

• não é simplesmente igualdade

É tratar diferente pessoas diferentes para 

que tenham direitos iguais



• Universalidade

• Todos os brasileiros têm direito ao acesso em 

todos os  serviços de saúde independente do 

custo, da atividade requisitada ou da 

complexidade necessária.

Garantia de atenção à saúde, a todo e 

qualquer cidadão



• Integralidade

•Cuidado desde a atenção básica até a mais 

alta complexidade de assistência;

•Cuidado do ser humano no amplo aspecto do 

biopsicossocioespiritual

Cuidar do indivíduo como um todo



• Controle Social

• Participação popular

• Cidadão participa da construção e decide

sobre o funcionamento dos serviços no SUS

• Conselhos de saúde (locais, municípais,

estaduais e nacionais) e conferências de saúde

(a cada 4 anos)

Consolidação do SUS e melhorias dos serviços

de saúde



• Descentralização

• Unidades espalhadas em todo o país

• Proximidade do serviço com o usuário

• Regionalização

• Rede tem que planejar a tecnologia para toda

a região de modo a atender à todas as

necessidades locais

•



• Hierarquização

• Composição de níveis de atenção do primário

até a alta complexidade do sistema

• Resolutividade 

• Os serviços tem que ter a capacidade de 

resolver o problema 





file:///C:/Users/bersusa/Documents/Cartilha%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20de%2

0propostas%20SUS.pdf



Financiamento

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/arti

culacao_interfederativa_v4_manual_planejame

nto_atual.pdf



http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-

saude/producao-editorial/boletim-do-instituto-

de-saude



• Obrigado!

• Ana Aparecida Sanches Bersusa

• PqC VI do Instituto de Saúde – prestando serviço na SUCEN-SP

• anabersusa@ig.com.br


