
Tema 1

Conhecendo o Sistema 
Único de Saúde

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar o conceito de saúde, bem como políticas

e recursos voltados para a saúde no Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO
O estudo deste tema proporcionará a você:

1 avaliar a trajetória da reforma sanitária

brasileira;

2 identifi car e interpretar a legislação

referente à Política Nacional de Saúde

vigente no Brasil;

3 identifi car os recursos da comunidade para

as ações de saúde;

4 caracterizar o Sistema Único de Saúde (SUS).

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 atuar de acordo com os objetivos do SUS,

seus princípios doutrinários e os que

regem sua organização;

2 discutir e aplicar o conceito de saúde e seus

fatores determinantes e condicionantes.
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Fonte: www.sxc.hu
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SAÚDE: TEMA QUE MERECE DISCUSSÃO!

Paula assiste à novela das oito. Durante os comerciais, passa uma

propaganda da campanha de vacinação, e ela se dá conta de que

precisa levar Júlia, sua fi lha, que tem menos de um ano de idade.

João se cortou ao deixar cair uma prateleira de vidro que carregava

para colocar na parede. Ele procurou o posto de saúde mais próximo 

de sua casa para ter seu ferimento cuidado.

Maria marcou uma consulta em uma unidade de atendimento para fazer 

seu exame preventivo anual, conforme tinha sido orientada pelo técnico de

enfermagem que lhe prestou assistência em outra ocasião.

Essas situações que você acabou de ler estão diretamente relacionadas à temática 

desta área – Prevenção de agravos e promoção de saúde dos indivíduos.

Mas... você sabe, de verdade, o que quer dizer SAÚDE? Este primeiro tema se

dedicará a apresentar e discutir o conceito de saúde, seus determinantes e os

riscos à saúde a que estamos expostos. Também discutiremos sobre o sistema

de saúde do país, seus princípios e a legislação vigente sobre a política nacional

de saúde, de forma a:

• assegurar a importância do setor de saúde para a melhoria da qualidade de

vida da população em geral e

• contribuir para a formação crítico-refl exiva dos profi ssionais de saúde, em

especial da área de enfermagem.
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O CONCEITO DE SAÚDE 

Iniciaremos os estudos lhe perguntando:

O que signifi ca saúde para você?

Como ela pode ser defi nida?

Durante muito tempo, predominou o entendimento de que saúde era sinônimo

de ausência de doenças físicas e mentais. Mas será que saúde pode ser reduzida

apenas à ausência de qualquer tipo de doença? 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta para a necessidade de AÇÕES

INTERSETORIAIS e INTERDISCIPLINARES no sentido de criar condições de vida saudáveis.

A OMS defi ne saúde como “o completo bem-estar físico, mental e social, e não

a simples ausência de doença”.

A VIII Conferência Nacional de Saúde (1988) ampliou signifi cativamente o

conceito, incluindo nele não só as condições de vida – alimentação, habitação,

trabalho –, mas também direitos ligados ao acesso universal e igualitário a

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. A saúde não é

uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor da saúde. Ela é o

resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais,

que se combinam de forma particular em cada sociedade.

Esse conceito de saúde considera diversos fatores como determinantes e

condicionantes, tais como:

• alimentação;

• moradia;

• saneamento;

• meio ambiente;

• renda;

• trabalho;

• educação;

• transporte etc.

Fonte: www.sxc.hu
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São ações que envolvem 
vários setores da 

sociedade, como os 
setores de transporte, 
lazer, trabalho, renda, 

educação, habitação, meio 
ambiente, dentre outros.

AÇ Õ E S 
I N T E R S E T O R I A I S

São ações que envolvem 
várias disciplinas, como 

biologia, economia, 
administração, educação, 

medicina, enfermagem, 
assistência social, 

fi sioterapia, dentre outras.

AÇ Õ E S 
I N T E R D I S C I P L I N A R E S
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Além disso, impõe aos órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS – você 

aprenderá a respeito daqui a pouco) o dever de identifi car esses fatores sociais e

ambientais; também impõe ao Governo o dever de formular políticas públicas

condizentes com a elevação da qualidade de vida da população.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.1: Para a OMS, o
completo bem-estar físico, 
mental e social é que
caracteriza a saúde.
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Agora que você sabe o que é saúde, já pode entender um pouco do Sistema Único

de Saúde (SUS) e de sua responsabilidade no processo saúde-doença.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Talvez você ainda seja muito jovem e não se lembre de como era o atendimento

à saúde na década de 1970. Antes de começarmos a discutir sobre o assunto,

peço que busque informações com pessoas que viveram essa época. Pergunte

como eram oferecidos os serviços de saúde e anote as respostas que obtiver no

espaço a seguir.

Fonte: www.sxc.hu
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Até uns trinta anos atrás, a idéia de saúde estava associada à ausência de

doenças. Com o passar dos anos, começou-se a perceber que as doenças estavam

associadas aos hábitos de vida, aos ambientes em que as pessoas viviam e aos

comportamentos e às respostas dos indivíduos a situações do dia-a-dia. 

A idéia de saúde passou a ser, portanto, entendida como resultado de um

conjunto de fatores como o saneamento básico, a condição social e de trabalho

das pessoas, sua renda, nível de escolaridade, e assim por diante.



·10· 

Tema 1
Conhecendo o Sistema
Único de Saúde

�
� sabia que, há cerca de 30 anos, quem tinha emprego registrado na carteira Você s

sional tinha mais privilégios? Esses trabalhadores possuíam assistência médica profi ss
eio do INAMPS – Instituto Nacional Assistência Médica da Previdência Social. por me
evoluímos, pois todo cidadão com emprego, formal ou não, ou até mesmo Hoje e
pregado, é atendido pelo SUS.desem

Atualmente, muitas pessoas pagam planos de At l
saúde a empresas particulares porque entendem 
que só assim terão garantia de atendimento 
médico, não é verdade? Entretanto, desconhecem 
que o maior plano de saúde do Brasil é o Sistema 
Único de Saúde – SUS, que, apesar de alguns 
limites, atende à maioria da população brasileira, 
diferentemente de países ditos ricos, como, por 
exemplo, os Estados Unidos, onde só têm assistência 
de saúde aqueles que podem pagar.

A nova idéia que passou a considerar saúde como resultado de um conjunto de

fatores econômicos e sociais provocou grande mudança na visão do conceito

de saúde. Como resultado dessa mudança de visão, as instituições, sejam 

elas governamentais ou não, passaram a ter um olhar diferenciado para as 

necessidades de saúde da população.

Essa nova idéia não é recente. Ela surgiu com o Movimento de Reforma Sanitária 

no Brasil, inspirado em experiências de outros países e nas discussões que 

aconteceram na Conferência de Alma-Ata, realizada na União das Repúblicas

Socialistas Soviéticas – URSS.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo Específi co 1  e à Competência 2

Pesquise o que foi discutido na Conferência de Alma-Ata e apresente no fórum
a sua opinião sobre o porquê de ela ter inspirado o movimento da Reforma
Sanitária no Brasil. Você pode pesquisar no site http://www.opas.org.br/coletiva/
uploadArq/Alma-Ata.pdf.

O fórum “Reforma Sanitária no Brasil” será aberto no seu ambiente virtual, isto
é, na sua sala de aula. Esteja atento na semana em que o tema será discutido!

�
�

io da mO iníc

A Conferência de Alma-Ata, realizada nos dias 6 a 12 de setembro de 1978, reuniu 78978, 
134 países e 67 organismos internacionais que se comprometeram com uma grande mama 
meta: garantir saúde para todos até o ano 2000. A conferência enfatiza que a saúde ueque a
– estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência a aa au
de doença ou enfermidade – é um direito humano fundamental. 

Segundo essa conferência, alcançar o mais alto nível possível de saúde é a mais ée é 
importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros ositos 
setores sociais e econômicos, além do setor de saúde. 

O - da Conferência de Alma-Ata “Saúde para todos no ano 2000” ainda não foi ada n
cumprido, pois, como você pode perceber, a saúde é construída cotidianamente, a amnam
cada época, já que as necessidades de saúde dos povos se alteram e novos modos de ms mo
assistir a população entram em cena.
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O movimento pela Reforma Sanitária no Brasil, que ocorreu no fi nal da 

década de 1970, defendia que todos deveriam ter amplo acesso aos serviços de

saúde, independentemente de sua condição social. A partir de 1985, no Brasil,

começaram os preparativos para a elaboração da Constituição Federal. Em 

1986, foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual foi criada a

Comissão Nacional da Reforma Sanitária, com a tarefa de formular as bases

para um sistema de saúde brasileiro.

O relatório fi nal da 8ª Conferência Nacional de Saúde serviu de base para que 

os CONSTITUINTES incluíssem na Constituição Federal de 1988, no artigo 196, 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

O que diz a legislação

O direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 

– a saúde é direito de todos e dever do Estado –, pressupõe que o Estado deve

garantir serviços públicos de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Além disso, também é dever do Estado adotar políticas econômicas e sociais

que melhorem as condições de vida da população, evitando-se, assim, o risco

de adoecimento.

Em busca de favorecer o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde,

foi criado o Sistema Único de Saúde, conforme indicado no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. Esse artigo determina que as ações e os serviços

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único de saúde (BRASIL, 1988).

O sistema é organizado de acordo com os seguintes princípios:

I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Essa 

descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades 

quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo

(Federal, Estadual e Municipal);

II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuízo dos serviços assistenciais. Esse atendimento considera o homem

como ser integral (física, psíquica, social e espiritualmente), de tal forma que

o estado de saúde dos indivíduos e da população seja considerado resultado

Pessoas que têm 
atribuições constituídas 
pelo povo e/ou pelo 
governo para elaborar,
redigir ou reformar 
a Constituição.

CO N S T I T U I N T E S
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das condições de vida, expressas em aspectos como educação, lazer, renda,

alimentação, liberdade, condições de trabalho e relação com meio ambiente,

transporte, moradia etc.;

III. participação da comunidade no processo de formulação das políticas de

saúde e do controle da sua execução em todos os níveis governamentais;

Esses três princípios formam a base do Sistema Único de Saúde e foram

detalhados nas Leis nºs 8.080 e 8.142, publicadas em 1990. Essas leis são

chamadas de Leis Orgânicas de Saúde. 
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Figura 1.2: Os três 
princípios do SUS atuam 

como um tripé de sustenta-
ção, formando a base 

desse sistema.

Fonte: www.sxc.hu
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Você conhece sobre as Leis Orgânicas de Saúde? Leia um pouco sobre elas 
a seguir:
• Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições 

para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. 

��
�

• Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos fi nanceiros na área da 
saúde, e dá outras providências. 

• Para ler essas leis na íntegra, acesse o link http://portal.saude.gov.br/portal/
saude/area.cfm?id_area=169 e clique na lei sobre a qual você deseja saber 
mais.
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As leis orgânicas de saúde estabeleceram os princípios do SUS, que você 

aprenderá a seguir.

Os princípios do SUS

Fonte: www.sxc.hu
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a. Princípios ideológicos ou doutrinários

• Universalidade: a “saúde é um direito de todos”, como afi rma a Cons-

tituição Federal. Naturalmente, entende-se que o Estado tem a obrigação

de prover atenção à saúde.

• Integralidade: com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo

dos serviços assistenciais; integralidade nas atividades tanto individuais

quanto coletivas. Em outras palavras, as necessidades de saúde das pessoas

(ou de grupos) devem ser levadas em consideração mesmo que não sejam

iguais às da maioria.

• Eqüidade: todos devem ter igual oportunidade em usar o sistema de saúde; 

como, no entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais, as

necessidades de saúde variam, e indivíduos, famílias e comunidades mais

necessitados devem ter uma assistência diferenciada.

b. Princípios organizacionais

• Regionalização e hierarquização: os serviços de saúde devem ser

reorganizados no sentido de mudar a organização que vigorava antes do

SUS, em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa

área geográfi ca delimitada e com a defi nição da população a ser atendida.

O acesso da população à rede de serviços de saúde deve se dar através dos

serviços de nível primário de atenção (as unidades básicas de saúde dos bair-

ros onde as pessoas vivem) que devem estar qualifi cados para atender e

resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde.

• Resolubilidade: é a capacidade de dar uma solução aos problemas do

usuário do serviço de saúde de forma adequada, no local mais próximo

de sua residência ou encaminhando-o até um local onde suas necessidades

possam ser atendidas conforme o nível de complexidade.

• Descentralização: os formuladores das políticas de saúde entendem a

descentralização como uma redistribuição das responsabilidades quanto

às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo. Essa

redistribuição está associada à idéia de que quanto mais perto da situação/

problema de saúde a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto

nas ações propostas para solucionar a situação/problema de saúde. Cabe

aos municípios a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde

diretamente voltadas para os seus cidadãos.
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• Participação dos cidadãos: é a garantia constitucional de que a população 

participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle 

da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. Os cida-

dãos participam da gestão do SUS por meio dos Conselhos Locais (que

atuam no âmbito dos bairros), dos Conselhos Municipais, dos Conselhos 

Nacionais de Saúde e das CONFERÊNCIAS DE SAÚDE (municipais, estaduais

e nacional).

Um dos objetivos do SUS é fazer com que as pessoas possam contar com:

• amplo acesso aos serviços de saúde, sempre que haja necessidade de 

atendimento;

• atendimento a todas as suas necess

saúde, desde a orientação sobre com

uma doença até o exame mais comple

• assistência de acordo com a gravi-

dade da doença que essas pessoas

apresentem.

Destinam-se a analisar 
os avanços e os 
retrocessos do SUS e a 
propor diretrizes para a 
formulação das políticas 
de saúde. Elas contam
com a participação
de representantes de
diversos segmentos da
sociedade.
Fonte: http:
//portal.saude.gov.br/
portal/saude/cidadao/
area.cfm?id_area=1041

CO N F E R Ê N C I A S 
D E SA Ú D E

A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da 

comunidade no acompanhamento das políticas e ações de saúde. Essa lei cria

as Conferências de Saúde (locais, estaduais e nacional) e os Conselhos de Saúde, 

que são grupos formados por representantes de diversos setores:

• Governo – Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde.

• Prestadores de Serviço de Saúde – hospitais e clínicas particulares, empresas

de planos de saúde.

• Profi ssionais da saúde – associações de médicos, enfermeiros, psicólogos,

assistentes sociais e outros profissionais de nível superior, além de 

trabalhadores da saúde de nível médio, como o técnico em enfermagem.

• Usuários – associações de moradores, de portadores de doenças crônicas, de 

defi ciências físicas e mentais, instituições de pesquisa, entidades religiosas etc.

p g
PORTARIAS/Port2005/GM/Figura1-sus.jpg
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Atividade 2
Atende aos Objetivos Específi cos 2 e 4  e à Competência 1

Assinale a alternativa correta sobre os três assuntos a seguir:

1. O Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo com a Lei no. 8.080/90, é
constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos
e por instituições das seguintes esferas:

(A) Públicas Federais e Estaduais, da Administração Direta, as fundações
mantidas pela iniciativa privada, podendo o município participar em
caráter complementar.

(B) Públicas Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e
das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada
participar em caráter complementar.

(C) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta
e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a
iniciativa privada participar em caráter complementar.

(D) Públicas Federais e Municipais, da Administração Direta e Indireta,
devendo a iniciativa privada participar em caráter complementar.

(E) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Indireta,
devendo as Fundações mantidas pela iniciativa privada participar em
caráter complementar.

2. A Reforma Sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente
no Brasil. O marco referencial defi nitivo na institucionalização das propostas
desse movimento foi:

(A) VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986

(B) A política das ações integradas de saúde de 1980

(C) A Assembléia Nacional Constituinte de 1988

(D) A IX Conferência Nacional de Saúde de 1993

(E) A implementação dos Conselhos de Saúde Municipais

3. A Constituição Federal de 1988 deu um importante passo na garantia do
direito à saúde com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os
princípios que norteiam o SUS, assinale a alternativa CORRETA:

(A) Participação dos planos de saúde na integralidade do Sistema Único de
Saúde.

(B)  Participação do governo federal na criação dos Conselhos Municipais
de Saúde.

(C) Atendimento integral, com prioridade para o atendimento às doenças
de notifi cação compulsória.

(D) Acesso universal, ou seja, todo cidadão tem direito de ser atendido, de
forma gratuita, nos serviços públicos de saúde.
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Os Conselhos de Saúde atuam na “formulação de estratégias e no controle da

execução da política de saúde”, de acordo com o nível de governo que cada

um representa. Assim, o Conselho Nacional de Saúde realiza esse trabalho em

nível federal, com o Ministério da Saúde; o Conselho Estadual de Saúde atua

com a Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde atua com

a Secretaria Municipal de Saúde.

Os conselhos se reúnem, em média, uma vez por mês, e as decisões e ações

defi nidas durante as reuniões devem ser homologadas pelos gestores, nos seus

respectivos níveis de governo. Assim como os conselhos, as Conferências de

Saúde reúnem também os representantes dos diversos setores da sociedade. 

Esses representantes são escolhidos por voto ou por indicação. As conferências

propõem ou indicam ações e políticas e devem acontecer a cada quatro anos,

sendo convocadas pelo dirigente da saúde, de acordo com o nível de governo.

Os representantes que participam das Conferências da Saúde pertencem aos

seguintes setores da sociedade:

• Governo – Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde.

• Prestadores de serviço de saúde – hospitais e clínicas particulares, empresas

de planos de saúde.

• Profi ssionais da saúde – associações de médicos, enfermeiros, psicólogos,

assistentes sociais e outros profissionais de nível superior, além de 

trabalhadores da saúde de nível médio, como o técnico em enfermagem.

• Usuários – associações de moradores, de portadores de doenças crônicas, de 

defi ciências físicas e mentais, instituições de pesquisa, entidades religiosas etc.

Atividade 3
Atende ao Objetivo Específi co 3 e à Competência 1

Você já participou de alguma reunião do Conselho Local de Saúde? Procure
saber como é em seu município a atuação desse órgão: quando se reúne e como
ele é formado. Procure a unidade básica de saúde de seu bairro e informe-se 
sobre o assunto. Apresente este relato no fórum “Os Princípios do SUS” (que 
será proposto oportunamente por seu professor/tutor na plataforma de seu 
curso) para seus colegas.
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�
� nferências Nacionais de SaúdeAs Co

do já tivemos, no Brasil, 13 Conferências Nacionais de Saúde. VejaAo tod
máticas centrais de cada uma dessas conferências já realizadas:as tem

A próxima conferência está prevista para ocorrer em 2011.
Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1041
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A Conferência Nacional de Saúde é convocada pelo Ministro da Saúde; a Con-

ferência Estadual, pelo Secretário Estadual da Saúde; e a Conferência Municipal,

pelo Secretário Municipal de Saúde.

Com a implantação do Conselho Municipal de Saúde, a sociedade, por meio dos 

seus representantes aí reunidos, passou a poder participar da defi nição das ações 

e das políticas de saúde, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde.

Você já se perguntou sobre o caminho percorrido até que essa participação

começasse a acontecer? E as difi culdades até que cada um passasse a compreender 

os novos papéis e responsabilidades das Secretarias de Saúde, dos Técnicos, dos

Conselheiros e tantos outros?

Figura 1.3: Imagem da aber-
tura da 13ª Conferência 
Nacional de Saúde. As con-
ferências nacionais reúnem
os diversos níveis de gover-
no em prol da tomada de
decisões para a melhoria da
saúde no Brasil.

Fonte: http://www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2007/11/14/2256wd102.jpg/view
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Atividade 4
Atende ao Objetivo Específi co 3  e à Competência 1

Após sua investigação sobre os Conselhos Locais de Saúde de sua cidade, leia,
a seguir, o depoimento de Jéssica e veja se você concorda que a participação da
comunidade nos Conselhos de Saúde está mais forte e mais organizada. Sim ou
não? Por quê?

Ao ser questionada sobre a participação popular no Conselho de Saúde de sua
cidade, Jéssica diz que a boa atuação que o conselho vem tendo se dá pelo fato
de ser permitido ao segmento usuário (associações de moradores, grupos de
portadores de doenças crônicas, defi cientes físicos e/ou mentais, instituições
de pesquisa, entre outros) ocupar a metade do número de lugares existentes,
sendo a outra metade dividida entre os representantes do governo, profi ssionais
de saúde e prestadores de serviços.

Apresente seus comentários sobre essa questão no Fórum (que será oportunamente
criado por seu professor/tutor).

De 1990 até os dias atuais, pouco a pouco o SUS foi deixando de ser um

conjunto de leis e princípios detalhados no papel para começar a se transformar

em realidade. A municipalização vem sendo responsável pelos seus avanços e

retrocessos, uma vez que com a descentralização o recurso fi nanceiro é repassado

diretamente aos municípios, que passaram a decidir onde e como utilizá-lo.

Atividade 5
Atende ao Objetivo Específi co 3  e à Competência 2

Você conhece a realidade ou a necessidade de saúde das pessoas atendidas no
seu bairro? E em sua família e sua casa? Pois bem. Refl ita sobre como o Prefeito
pode saber das necessidades de saúde de sua população.

Para que possa ter uma idéia sobre as necessidades de saúde das pessoas, seria
bom conhecer as necessidades das pessoas próximas. Então, você deverá realizar
uma pesquisa com os membros de sua família e, em seguida, com seus vizinhos.
Para isso, utilizará o questionário elaborado por seu professor e postado no
ambiente virtual.
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RESUMINDO...

• A Organização Mundial de Saúde (OMS) defi ne saúde como “o completo

bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença”.

• A VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) elaborou um conceito de 

saúde – ampliado – que considera diversos fatores como determinantes e

condicionantes para a saúde, tais como alimentação, moradia, saneamento,

meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte, emprego, lazer, acesso 

a serviços de saúde.

• O direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 

pressupõe que o Estado deve garantir serviços públicos de promoção, 

proteção e recuperação da saúde e adotar políticas econômicas e sociais

que melhorem as condições de vida da população.

• O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado visando oferecer o acesso universal 

e igualitário à saúde, conforme indicado no artigo 198 da Constituição 

Federal de 1988.

• Os princípios ideológicos ou doutrinários (universalidade, integridade 

e eqüidade) e os organizacionais (regionalização e hierarquização, 

resolubilidade, descentralização e participação dos cidadãos) são princípios

do SUS que foram estabelecidos nas leis orgânicas de saúde de 1990.

• A Lei no. 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade no

acompanhamento das políticas e ações de saúde, cria as Conferências de

Saúde e os Conselhos de Saúde, que contam com a participação de diversos

setores da sociedade.

• Os Conselhos de Saúde atuam na “formulação de estratégias e no controle

da execução da política de saúde”, de acordo com o nível de governo que

cada um representa.

• Com a implantação do Conselho Municipal de Saúde, os representantes da

sociedade passaram a poder participar da defi nição das ações e das políticas

de saúde, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRÓXIMO TEMA

No próximo tema, você vai conhecer o Programa de Saúde da Família (PSF), 

que constitui uma forma de intervenção na saúde.



                 ·23·

Tema 1

e-Tec Brasil
Enfermagem

LINKS INTERESSANTES

• BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>.

Acesso em: 12 nov. 2008.

• BRASIL. Ministério da Saúde. Legislação. Disponível em: <http://

portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=169. Acesso em: 12 nov.

2008.

• http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2005/resolucao333.hml

• http://enfermagem.bvs.br/html/pt/home.html

• http://www.ids-saude.gov.br/enfermagem

• INTEERFACE: Comunicação, saúde e educação. Online. Disponível em:

<http://www.interface.org.br/>. Acesso em: 12 nov. 2008.

• RADIS: comunicação em saúde. Online. Disponível em: <http://

www.ensp.fi ocruz.br/radis/>. Acesso em: 12 nov. 2008.

• SCIELO Brazil. Scientifi c Eletronic Library. Online. Disponível em: <http:

//www.scielo.br>. Acesso em: 12 nov. 2008.

Respostas das Atividades
Atividade 1

“Declaração de Alma-Ata”

No ano de 2008, comemoramos os 30 anos da “Declaração de Alma-Ata”,
os 20 anos da implantação do Sistema Único de Saúde – SUS e os 15 anos da
Estratégia Saúde da Família. Três momentos marcantes da história que mudaram 
conceitos de como pensar e fazer saúde.

A Declaração de Alma-Ata apontou os cuidados primários em saúde como
estratégia fundamental para alcançar a meta tão sonhada de “saúde para todos”.
Esse marco histórico serviu de paradigma para transformações e reformas 
sanitárias no Brasil e em todo o mundo.

Convém ressaltar que cuidados primários dizem respeito aos principais 
problemas de saúde da comunidade, por meio dos quais são proporcionados
serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. Incluem
educação, prevenção e controle de doenças transmissíveis e infecciosas, 
endêmicas ou epidêmicas, alimentação adequada, saneamento, provisão de 
água potável, cuidados de saúde materno-infantil e planejamento familiar,
tratamento adequado de doenças e lesões comuns e acesso a medicamentos
essenciais (OMS, 1978).
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O nascimento do SUS, fruto da Reforma Sanitária Brasileira, assegurou 
juridicamente a saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Na prática,
constituiu um rompimento com a falta de eqüidade no acesso a tais serviços,
trilhando o caminho para o acesso universal e igualitário à Atenção à Saúde.

Ainda hoje a Conferência de Alma-Ata, a despeito de que se tenha realizado no
século XX e num país desaparecido, é o evento internacional mais lembrado
pelos trabalhadores da saúde em seu trabalho cotidiano.

Atividade 2

1. Letra C

2. Letra C

3. Letra D
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