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Aula 6 | Projetos de gestão da  
saúde anteriores ao SUS

Meta da aula

Apresentar projetos e programas de gestão da saúde que foram •	

implantados no Brasil antes da criação do SUS.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. indicar características gerais relativas a projetos municipais de 

medicina comunitária no Brasil; 

2. reconhecer características gerais relativas a projetos de saúde 

implantados em nível nacional nos anos 1980.

Doutor João Carlos: uma lição de vida

João Carlos é médico, tem 65 anos e é um excelente contador de histórias. 

Seus netos, nos dias em que vão à fazenda, adoram ficar ao redor dele para 

ouvir suas histórias. 
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Uma delas diz respeito à sua participação em um dos projetos, lá no interior 

de Minas Gerais, que foi considerado o precursor do SUS, o Projeto Montes 

Claros.  Para o senhor João Carlos, esse projeto lançou as primeiras sementes 

do que veio a se tornar o Sistema Único de Saúde (SUS). Ele diz que, naquela 

época, ao sair da faculdade, desejava mudar o mundo ou pelo menos me-

lhorar as condições de saúde da população brasileira. Para tanto, lutou para 

que houvesse maior participação da população na construção das políticas 

sociais e que o acesso à saúde fosse ampliado. Em função disso, saiu de 

Belo Horizonte e foi trabalhar com medicina comunitária no norte de Minas 

Gerais, em Montes Claros. 

Você já tinha ouvido falar no Projeto Montes Claros? Ele foi implantado lá 

pela metade dos anos 1970, com base em medicina simplificada, ou seja, 

medicina comunitária.  Ao longo de sua existência, o projeto conseguiu al-

cançar mais de 40 municípios daquela região, ampliando a cobertura da 

assistência à saúde da população excluída do sistema de assistência vigente. 

Impressionante, não é mesmo? Por isso o Dr. João Carlos tinha tanto orgulho 

de contar aos netos que participou desse projeto. 

Agora nós vamos voltar para o período anterior ao do Projeto Montes Cla-

ros, quando começaram as primeiras experiências com medicina comunitá-

ria. E você vai entender o processo de transformação que o Dr. João Carlos 

ajudou a realizar. Vamos lá? 

Projetos alternativos ao sistema de saúde 
nos anos 1970: uma breve apresentação

A medicina comunitária foi implantada primeiramente nos Estados Unidos, 

por meio dos centros comunitários de saúde. Alcançou seu auge durante os 

anos 30 do século passado, passou por um período de declínio e readquiriu 

importância nos anos 1960. 

No Brasil, a medicina comunitária surgiu no início do movimento pela Re-

forma Sanitária. A medicina comunitária praticada aqui nos anos 1970 in-

corporou, além dos estudantes de medicina, acadêmicos de Enfermagem e 

Odontologia e serviu, muitas vezes, como campo de estágio para que eles 

se aproximassem da realidade da saúde pública do país. Seguem algumas 

características do trabalho que eles desenvolveram e que mostram muito 

bem o que é medicina comunitária:
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estudaram a relação do homem com o meio, buscando diminuir os riscos •	
de aquisição de doenças;

incentivaram a adoção de hábitos salutares gerais na população;•	

estimularam a adoção de um papel ativo da população no cuidado com •	
o ambiente por meio, por exemplo, do ensino de medidas de combate e 

prevenção à dengue;

ofereceram serviços de saúde para a população pobre, seja urbana ou rural, •	
por meio de visitas domiciliares e reuniões em que se ensinava, dentre outras 

coisas, medidas de higienização e ações de saneamento.

M
ilt

on
 J

un
g

Fonte: http://www.flickr.com/photos/cbnsp/4839099100/
Licença: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pt

Figura 6.1: O estímulo ao papel ativo da população no cuidado com o meio ambiente 
pode impedir a disseminação de muitas doenças, como a dengue, por exemplo. 

Acabamos de observar algumas características gerais relativas ao trabalho 

desempenhado pela medicina comunitária. Podemos observar que, de modo 

geral, o objetivo da medicina comunitária era promover a saúde e o bem-

estar por meio de medidas simples e de baixo custo. 
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Sabemos que o cuidado com a higiene é fundamental para pre-

servar a saúde e evitar a disseminação de doenças. Vejamos no 

que consiste a higiene para Sérgio Arouca, importante nome do 

Movimento pela Reforma Sanitária: “A higiene não é uma ciência, 

mas a aplicação de todo conjunto das ciências na manutenção do 

bem-estar” (AROUCA, 2003, p. 114). 

Fonte: http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=844&sid=12

Quando o regime militar começou a se voltar para áreas sociais com o intuito 

de legitimar seu poder, técnicos inseridos no aparelho estatal participaram 

de projetos inovadores na área de saúde em todo o país. 

No entanto, mesmo antes dessas ações do regime militar, experiências de 

gestão dos serviços de saúde de cunho mais social eram colocadas em prá-

tica em alguns municípios do país, opondo-se, de certa maneira, às orien-

tações do governo. Dentre essas experiências, podemos citar a que ocorreu 

em Campinas, em Niterói e em Montes Claros, por exemplo. Esses projetos 

foram realizados por professores das universidades (críticos do sistema ex-

cludente que existia na época) militantes de partidos da esquerda, além de 

integrantes de outros movimentos de contestação ao militarismo. Na pró-

xima seção, falaremos mais detidamente sobre alguns desses movimentos. 

Vamos lá?
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Três projetos inovadores: Campinas, Nite-
rói e Montes Claros 

Em Campinas, em 1977, foi implementada uma experiência com base na 

medicina comunitária. A experiência começou com o secretário municipal de 

Saúde Sebastião de Moraes, na gestão do prefeito Francisco Amaral, contrá-

rio ao regime militar. 

A população local praticamente não recebia assistência médica, já que o 

acesso aos serviços de saúde era limitado ao oferecido pelo INPS aos seus 

contribuintes. 

Tendo isso em vista, a Secretaria Municipal de Saúde implantou centros de 

saúde, de maneira democrática. Para tanto, foram realizadas reuniões po-

pulares para melhor compreensão dos problemas que afetavam a saúde da 

população excluída. 

Outra característica desse projeto foi o envolvimento da universidade, com 

o engajamento de profissionais vindos dos Departamentos de Medicina Pre-

ventiva da Unicamp e de movimentos sociais, cujo principal objetivo era im-

plantar uma rede pública local de serviços de saúde. O projeto foi implemen-

tado com base nos princípios da hierarquização e regionalização, que você 

verá com mais detalhes na próxima aula.

Outro projeto importante foi o de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que 

se estendeu de 1977 até 1980. Esse projeto começou com a gestão do se-

cretário municipal de Saúde Hugo Tomassini, que desenvolveu um trabalho 

de oposição à ditadura militar. Sua política tinha como foco a criação de 

redes de unidades de saúde voltadas para atenção primária à saúde.

Você sabe o que é atenção primária à saúde? Os níveis de atenção 

à saúde são ordenados, organizados e definidos pelo grau de utili-

zação e dependência de equipamentos tecnológicos. 

O nível que menos depende de tecnologias para desenvolver suas ações 

é o de atenção primária. Esse nível é considerado a porta de entrada do 

sistema do serviço de saúde, o primeiro contato da população com os 

serviços médicos. Volta-se para os problemas mais comuns da comu-
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nidade, por meio da oferta de serviços principalmente de prevenção, 

visando maximizar a saúde e o bem-estar (STARFIELD, 2002).

Fonte: http://www.catanduva.sp.gov.br/home/?NoticiaDetalhe&p1=2217 

Agora vamos falar um pouco do projeto que aconteceu em Montes Claros, 

norte de Minas Gerais, em 1975, conhecido nacionalmente como Projeto 

Montes Claros. Para você entender melhor, vamos utilizar a definição de 

Sarah Escorel (2008), que nos explica o projeto.  

Esse foi um projeto de prestação de serviços que buscou aumentar a cober-

tura dos atendimentos de saúde, por meio de medidas de baixo custo. Ao 

longo de sua existência, permitiu experimentar a aplicação: 

dos princípios de regionalização, hierarquização, administração demo-•	
crática e eficiência;

da integralidade da assistência à saúde; •	

do atendimento por auxiliares de saúde; •	

da participação popular. •	

Como você verá mais tarde, essas serão as metas doutrinárias e de organiza-

ção do SUS. Não se preocupe se você não conhece aqueles princípios citados 

no primeiro tópico, pois na próxima aula explicaremos de forma pormenori-

zada cada um deles.

Auxiliares de saúde
Eram profissionais que 
faziam visitas domiciliares 
e prestavam serviços 
de educação e saúde, 
atividades parecidas com as 
que os agentes comunitários 
de saúde fazem hoje. 
Não eram profissionais 
graduados ou técnicos 
com formação específica, 
eram membros da própria 
comunidade.

Glossário
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Fonte: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=970728 – Thiago Miqueias. 

Figura 6.2: O Projeto Montes Claros foi uma referência na área de atenção primária 
à saúde. As quatro principais ações implementadas eram algumas das marcas de 
ousadia dessa ideia.

O Projeto Montes Claros possuía um caráter inovador no que diz respeito à 

saúde pública. Entre as características que o definem assim, podemos citar:

gestão democrática: trabalho em parceria com os gestores municipais •	
por meio da descentralização na administração dos serviços. As decisões 

eram tomadas em reuniões e assembleias (lembremos que estamos fa-

lando da década de 1970, em plena ditadura militar!); 

a união de educação e saúde por meio de capacitações pedagógicas para •	
os auxiliares de saúde, que trabalhavam na mobilização e educação das 

famílias. 

Em 1976, quando aconteceu a implantação do Programa de Interiorização das 

Ações de Saúde e Saneamento (Piass), as diretrizes do Projeto Montes Claros 

passaram a ser aplicadas em âmbito nacional. O Piass foi o precursor de outros 

projetos federais implantados no país, como veremos em seguida.



Gerência em Saúdee-Tec Brasil 84

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

No diagrama a seguir, temos a representação de uma linha do tempo in-

dicando o ano de implementação de cada um dos projetos mencionados 

na aula até agora. Escreva em cada um dos retângulos uma característica 

essencial relativa a cada projeto. 
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Chegando ao SUS... 

Como dito anteriormente, em 1976 foi implantado em âmbito nacional o 

Piass. O foco desse programa era a ampliação da cobertura dos serviços para 

comunidades rurais no Nordeste do país. Sendo assim, o Piass concretizou, 

em uma área muito maior, uma nova proposta de organização de serviços 

de saúde alternativa. É importante destacar que o Piass foi uma ampliação 

do que era operacionalizado em Montes Claros. Se fizéssemos uma árvore 

genealógica do SUS, poderíamos dizer que um dos seus ancestrais foi o Pro-

jeto Montes Claros. 

Nos anos 1980, após o Piass, três outros projetos foram implantados ou 

idealizados. São eles: 

Prev-Saúde;•	

AIS – Ações Integradas de Saúde;•	

SUDS – Sistema Unificado Descentralizado de Saúde.•	

Como você poderá ver, a criação do SUS não foi imediata, mas resultado de 

anos de luta.

Em 1980 surge um projeto para a expansão do Piass, o Prev-Saúde. Ele bus-

cava a ampliação da assistência à saúde para toda a população, inclusive 

para aquela parte excluída que não contribuía com a Previdência.

Na verdade, o Prev-Saúde possuía propostas que integravam todos os pro-

jetos que o Movimento pela Reforma Sanitária buscava implantar no país. 

Possuía propostas comuns aos projetos municipais que você já estudou nesta 

aula e a outros projetos do governo, como AIS, Piass, SUDS e SUS. 

O Prev-Saúde não saiu do papel, pois recebeu forte oposição dos grupos que 

atuavam na medicina privada. Os representantes dos hospitais particulares 

viam em projetos de saúde propostos pelo Movimento da Reforma Sanitá-

ria uma ameaça ao mercado da venda de serviços de assistência médica. 

O atendimento médico gratuito oferecido pelo Estado poderia diminuir os 

lucros obtidos pelo setor privado de saúde.

Árvore genealógica
É uma representação gráfica 
das relações de parentesco 
de um indivíduo ou de 
uma família. Assim como 
uma árvore, as conexões 
familiares partem de um 
“tronco” comum, os 
ancestrais, e se ramificam a 
cada nova geração.

Glossário
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1004852
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Figura 6.3: Os interesses dos grupos que atuam na medicina privada em regra confli-
tam com as iniciativas de expansão dos projetos públicos de saúde.

Outro projeto importante é o chamado Ações Integradas de Saúde (AIS). Ele 

foi criado em 1984 e representou um passo dado na direção da descentrali-

zação da gestão dos serviços de saúde. Esse projeto previa também, em sua 

organização, princípios da universalização, equidade e regionalização, que 

se tornaram mais tarde princípios do SUS, como veremos na próxima aula.

As AIS foram propostas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, 

com o objetivo de melhorar as ações de saúde. Um resultado interessante 

desse projeto foi a criação de pequenos postos de saúde nos bairros mais 

carentes de algumas cidades. 

A intenção do governo era estender a cobertura na prestação dos serviços 

de saúde à população que não contribuía com a Previdência. Assim, pode-

mos dizer que nas AIS estavam presentes algumas das ideias defendidas pelo 

movimento sanitário. Dentre essas ideias, podemos citar três, baseadas no 

estudo do médico e professor Jairnilson Silva Paim (1986):

democratização da saúde, uma vez que este é um direito universal;•	

administração descentralizada, transferindo a responsabilidade e gestão •	
para os municípios que estavam mais pertos dos problemas de saúde de 

cada região;

a existência de órgãos colegiados, isto é, a participação popular nas mu-•	
danças de uma maneira negociada.
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360

Ilk
er Quer se aprofundar nas políticas de 

saúde desenvolvidas nas décadas de 

1970 e 1980? Entre no endereço 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v2n2/

v2n2a05.pdf e leia na íntegra o es-

tudo de Jairnilson Silva Paim. Vale a 

pena conferir! 

Já no final dos anos 1980, ocorreu a criação do Suds (Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde), uma ação de adaptação para o surgimento e 

a implantação do Sistema Único de Saúde. A criação do SUDS se deu em 

1987, ano em que aconteceu a Assembleia Constituinte que redigiu a Nova 

Constituição brasileira. 

Podemos dizer que o Suds foi uma ação de preparação do caminho para 

que, após aprovação na Constituição de 1988, ocorresse a criação do SUS, 

ou seja, esse projeto foi o modelo de transição para o SUS. A proposta era 

iniciar aos poucos a transferência da responsabilidade do Inamps para os 

estados e municípios. isto é, descentralizar ou municipalizar a gestão dos 

serviços de saúde. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/926916
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Figura 6.4: A criação do Suds foi o passo que abriu caminho para a implantação do 
SUS no país.

Foi assim que as propostas do movimento sanitário, que iniciou sua cami-

nhada lá nos anos 1970, começaram a ser efetivadas.
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Observe as afirmações a seguir e marque com V as verdadeiras e com F as 

falsas.

( ) O projeto AIS (Ações Integradas de Saúde) atendia apenas a parte da 

população que pagava o INPS;

( ) O Prev-Saúde, idealizado em 1980, não chegou a sair do papel;

( ) O SUS foi uma política idealizada pelos órgãos do governo militar, que 

foi implementada imediatamente. 

( ) O Suds foi um passo para a adaptação e futura implementação do SUS.

( ) O projeto Prev-Saúde sofreu forte oposição por parte de grupos perten-

centes à medicina privada, que temiam perder espaço no mercado.

( ) O projeto AIS possuía princípios diametralmente opostos aos do SUS.

( ) O Projeto AIS preconizava a administração descentralizada, delegando 

parte da responsabilidade aos municípios.

Conclusão

A aula de hoje mostrou para você que o caminho para a criação do SUS não 

foi algo simples, nem fácil. Por isso dizemos que o SUS ainda está em cons-

trução, isto é, não é uma política social acabada. O SUS se aperfeiçoa todos 

os dias, buscando efetivar os princípios previstos em lei para que a saúde do 

povo brasileiro melhore cada vez mais! 

Apesar de ser alvo de muitas críticas, o que seria dos que não podem pagar 

pela assistência à saúde caso não houvesse o SUS? Como vimos em aulas 

anteriores, o caminho que estava sendo trilhado ao longo da história das po-

líticas de saúde no Brasil era o da privatização da assistência médica, como 

se esta fosse uma mercadoria! É sempre bom lembrar que a saúde é um 

direito de todos, e deve ser prestada pelo Estado como um dever!
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Resumo

A medicina comunitária surge no início do movimento pela Reforma •	
Sanitária.

Muitos projetos de assistência à saúde, alternativos ao tradicional, foram •	
criados no país. Esses projetos se apoiavam na medicina comunitária. 

Dentre os de âmbito municipal, podemos citar os projetos de Niterói, de 

Campinas e o Projeto Montes Claros.

As iniciativas e estratégias implantadas no Projeto Montes Claros foram •	
estendidas a cidades e comunidades rurais do Nordeste do país por meio 

do Piass.

O Piass – Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento •	
– e o Projeto Montes Claros são as primeiras sementes do Sistema Único 

de Saúde.

Na década de 1980 temos dois projetos anteriores ao SUS, as AIS  (Ações •	
Integradas de Saúde) em 1984, e o Suds, em 1987.

O Suds surgiu como forma de preparação para a criação do SUS.•	

Todos esses projetos, baseados nas ideias da medicina comunitária, acaba-•	
ram “preparando o terreno” para a criação do Sistema Único de Saúde.

Informação sobre a próxima aula 

Na nossa próxima aula, você vai conhecer os princípios organizativos e dou-

trinários que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Respostas das atividades

Atividade 1

Você deve apresentar pelo menos uma das características relativa a cada um 

dos projetos a seguir:
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Projeto Campinas 

objetivava a implantação de centros de saúde; •	

recebeu auxílio da universidade (Unicamp) e de movimentos sociais;•	

buscava realizar reuniões com a população local visando compreender os •	
problemas relativos àquela região.

Projeto Niterói 

criação de redes de unidades de saúde voltadas para atenção primária à •	
saúde, ou seja, com foco em medidas de baixo custo e com baixo em-

prego de tecnologia.

Projeto Montes Claros 

prestação de serviços de saúde de baixo custo;•	

aplicação de princípios de regionalização, ou seja, propunha a descentra-•	
lização dos serviços de saúde por meio da parceria com gestores locais;

gestão democrática, isto é, reuniões e assembleias decidiam os rumos do •	
serviço de saúde (participação popular);

aliança entre educação e saúde. Os profissionais realizavam capacitações pe-•	
dagógicas para que pudessem ensinar medidas de prevenção à população.

Projeto Piass

aplicação das mesmas diretrizes do Projeto Montes Claros, só que em •	
âmbito nacional.

Atividade 2

(F) O projeto AIS (Ações Integradas de Saúde) atendia apenas a parte da 

população que pagava o INPS;

(V) O Prev-Saúde, idealizado em 1980, não chegou a sair do papel;



(F) O SUS foi uma política idealizada pelos órgãos do governo militar, que 

foi implementada imediatamente. 

(V) O Suds foi um passo para a adaptação e futura implementação do SUS.

(V) O projeto Prev-Saúde sofreu forte oposição por parte de grupos perten-

centes à medicina privada, que temiam perder espaço no mercado.

(F) O projeto AIS possuía princípios diametralmente opostos aos do SUS.

(V) O Projeto AIS preconizava a administração descentralizada, delegando 

parte da responsabilidade aos municípios.
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