Aula 7 | O Sistema Único de Saúde
– SUS

Meta da aula
• Apresentar o Sistema Único de Saúde do Brasil e seus princípios
organizativos e doutrinários.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. definir o que é o Sistema Único de Saúde – SUS;
2. identificar os princípios organizativos e doutrinários que regem
o funcionamento do Sistema Único de Saúde.

A saúde e a lei

Julia Freeman-Woolpert

Você já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um
documento da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa assegurar
direitos iguais para todos os seres humanos, independentemente de onde
nasçam e vivam.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/774483
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O artigo 25 dessa Declaração fala brevemente sobre a saúde:
“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar (...).”
Bem breve mesmo, não é?
Em âmbito nacional, a nossa Constituição Federal fala sobre a saúde de uma
forma mais especial. Tem uma passagem importante que fala sobre a seguridade social e, nela, a seção 2 é todinha sobre a saúde! Começa com uma
grande frase: “A saúde é direito de todos e dever do Estado.”
Mas nós já vimos isso, não é? Eu sei, eu sei! Comecei por aí porque quero
mostrar como é complicado montar leis, criar diretrizes e princípios para que
a saúde funcione para todo mundo. Afinal, é isso que diz a lei, não é? Veremos um pouco mais sobre isso, estudaremos a base do Sistema Único de
Saúde, sobre quais princípios ele funciona e por quê.

SUS: Você sabe o que é?

Aposto que você sabe o que é o SUS. Como você o definiria? Bom, eu não
tenho como saber, mas eu arrisco que você responderia que é o sistema de
saúde do governo, que atende as pessoas de forma gratuita. Acertei? Bom,
se você pensou isso, está certo! Mas, como técnico em gerência em saúde,
existem outras especificidades que é preciso saber, como os seus princípios,
diretrizes e sobre como ele está organizado.
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Pelo SUS, todos os cidadãos têm direito a:
Consultas

Fonte: http://www.tubarao.sc.gov.br/f/sec-saude/dr-fabio-daniel-mendescampestre.jpg

Internações

Fonte:http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/portal/images/stories/santa%20
casa%20oncologia%20internacao%20inauguracao%20001.jpg

Exames

Fonte: http://www.exercito.gov.br/revista/Materias/2010/02fev10/imagens/
tg04032.jpg

Tratamentos

Fonte: http://www.olinda.pe.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/fisioterapia_foto_Universidad-Internacional_de_Andalucia_2-240x159.jpg

Tudo isso acontecendo nas unidades de saúde vinculadas ao sistema, sejam
elas públicas (municipais, estaduais ou federais), ou privadas (no caso das
que são conveniadas com o sistema).
Durante muitos anos no Brasil, a saúde foi encarada como mera ausência
de doenças, e assim a prevenção às doenças era algo muito raro, o que
trouxe para o país não só a não erradicação das doenças que poderiam ter
sido prevenidas, como a insatisfação da população, a baixa qualidade da
saúde, a exclusão, as desigualdades. A nova organização da saúde prevista
na Constituição e no SUS entende que a saúde é algo mais amplo do que
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apenas a ausência de doença. A saúde é condicionada pelo acesso a bens e
serviços como: educação, habitação, alimentação, trabalho e tudo isso, com
qualidade para o bem-estar do indivíduo e da coletividade!
A ideia de saúde defendida pelo SUS é a primeira e maior novidade que o
sistema apresenta. Esse conceito incorpora e iguala saúde às condições de
vida, ao definir os elementos condicionantes da saúde, que agrupam:
• Meio físico: condições geográficas, água, alimentação, habitação etc.
• Meio socioeconômico e cultural: emprego, renda, educação, habitação etc.
• A garantia de acesso aos serviços de saúde responsáveis pela promoção,
proteção e recuperação da saúde.
A formação do SUS é composta por todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal), e, quando necessário, soma-se o serviço privado, que ao
assinar um contrato ou convênio para realização de serviços deve funcionar
como se fosse público.

Fonte: http://www.campos.rj.gov.br/uploaded/2009/Janeiro/Atendimento%20no% 20posto%20de%20Sapucaia%20-%20Hugo%20
Prates%20-%2002%20Capa-1.jpg - Hugo Prates

Figura 7.1: Atendimento médico em posto do SUS.

Sabe por que ele tem “único” no nome? Essa pergunta é fácil de responder e
muito importante: ele é ÚNICO porque deve seguir a mesma doutrina e filosofia de atuação em todo o território nacional, tanto em uma instituição pública
onde o atendimento é 100% gratuito quanto em uma instituição particular,
que atende pessoas que pagam diretamente pelo serviço ou possuem uma
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porcentagem de seu atendimento sendo realizada para pacientes pelo SUS
(sob o tal contrato ou convênio de que falei, lembra?). Ou seja, ele é único
porque, em todo lugar, deve seguir sempre os mesmos princípios.
É necessário salientar que a ideia de unicidade refere-se aos elementos doutrinários e organizacionais do SUS definidos na Constituição, que veremos a
seguir. Em um país como o Brasil, com enorme diversidade cultural, econômica e social, deve-se levar em conta tais diferenças, e tal tarefa é um desafio
para o nosso governo.

Figura 7.2: Brasil: um país bem diferente!
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Quer uma dica legal?
Acesse o site do SUS! O endereço é este aqui:
http://portal.saude.gov.br
Lá você fica sabendo de tudo que acontece, tira dúvidas e consegue acessar links interessantes, como o “SUS de A a Z” e o “SUS
20 Anos”.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
E agora? Você já sabe o que é o SUS? Então vamos ver se sabe mesmo. A
seguir teremos várias afirmativas, e quero que você me diga quais são verdadeiras (marque com um V) e quais são falsas (marque com um F). Para as
falsas, quero que você as corrija.
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a) (

) As unidades de atendimento do SUS nem sempre são do governo.

b) (

) O SUS é um programa do governo da sua cidade.

c) (

) A palavra “único” da sigla SUS quer dizer que o atendimento é
para uma pessoa de cada vez.

d) (

) Uma das primeiras ideias do SUS foi combater a então existente
desigualdade no atendimento de saúde ao cidadão.
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Princípios do SUS
O SUS é um sistema complexo, por existir em todo o território nacional, o
que significa que os diferentes níveis de governo devem trabalhar juntos,
pois dependem um do outro. Além disso, é importante buscar, de forma
permanente, acordos e superação de conflitos.

Partimos do princípio que...
O que é um princípio?
O que é o princípio?
Princípio é o começo, certo?
É um ponto de partida.
Mas também é o fundamento de algo, de alguma teoria.
E também, princípio é uma norma de conduta.
Aqui vamos falar dos princípios do SUS.
Esses princípios são sua essência, são, sim, o ponto de partida.
Desses princípios, toda a forma de operação, de trabalho do SUS
é moldada.
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Universalidade

Equidade

Integralidade

Princípios éticodoutrinários

Descentralização

Participação
popular

Regionalização e
hierarquização

Princípios organizativooperativos

Fonte: http://www.saude.rs.gov.br/dados/1250002167809logosus_vetorizado.png

Figura 7.3: Esses são os princípios que compõem o SUS, previstos na legislação, e que
definem como a assistência deve ser organizada.

Pode ser que agora você não entenda o que significa algumas destas palavras, mas vou explicar a partir de agora.

Princípios ético-doutrinários
Universalidade: visa garantir atenção à saúde a todo e qualquer cidadão

O Movimento da Reforma Sanitária lutou contra a assistência médico-hospitalar da época. Só tinha direito à atenção quem era registrado no setor
formal da economia. Vimos isso na aula passada, lembra?
Esse princípio do SUS tem uma premissa bem diferente: a saúde é um direito de todos os cidadãos e obrigação do Estado. Deve atender a todos, sem
distinções, sem cobrar nada, sem levar em conta cor ou classe social, se a
pessoa contribui ou não com a Previdência Social.

Equidade: busca tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo
mais a quem necessita mais, com o objetivo de reduzir as desigualdades.
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Esse princípio reconhece que existem diferenças entre os grupos sociais, entre
as pessoas, e que tais diferenças devem ser superadas. No entanto, equidade
não tem o mesmo significado de igualdade. Considerando que a universalidade
considera que todos devem ter acesso aos serviços, a equidade completa o sentido de universalidade, na medida em que deve oferecer os recursos de saúde de
acordo com as necessidades de cada um, deve dar mais a quem mais precisar.
Integralidade: considera a pessoa como um todo, atendendo a todas
as suas necessidades.

O princípio da integralidade também considera a pessoa como participante
de uma comunidade, ou seja, um cidadão, que tem o direito de receber os
benefícios de ações de saúde programadas para respeitá-lo como tal. Essas
ações devem buscar a promoção, a prevenção, a recuperação e a reabilitação da saúde. Essas ações precisam estar organizadas para o enfrentamento
dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde.
Aqui gostaria que vocês observassem uma coisa importante: o que seria um modelo de saúde integral e que ações seriam essas? Podemos concluir que um modelo
de saúde integral dispõe de unidades de prestação de serviços, pessoal qualificado
e recursos necessários para produção de ações de saúde. Por exemplo:

Glossário
Cidadão
Para a filósofa Hannah
Arendt, ser cidadão é o
direito de ter direitos, ou
seja, ter direito à vida, à
liberdade, à igualdade
perante a lei. Para além de
ter direitos, ser cidadão é
também participar da vida
em comunidade, seguir
os deveres para o bem da
coletividade.

• ações de saúde bucal para crianças (promoção da saúde);
• ações específicas de vigilância ambiental, por exemplo:
–– controle de qualidade da água;

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/imagens/
rede_historico.jpg

Figura 7.4: Coleta para controle da qualidade de água.
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Ignácio Ferreira

–– vigilância sanitária:
 controle sanitário da merenda escolar;
 vigilância epidemiológica dirigida ao controle de riscos e danos;
 vacinação de rotina;

Fonte: http://urutau.proderj.rj.gov.br/imprensa_imagens/EditaImprensa/fotos/1_22042009vacinacao_04.jpg

 acompanhamento da carteira de vacinação das crianças.
• consultas médicas;
• consultas ao dentista;
• ações assistenciais;
• ações voltadas para recuperação, como:
–– cirurgias,
–– raio x etc.

Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/215/
raioX.jpg

Figura 7.5: Mesa de raio X.
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Promoção da saúde
Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e
de seus determinantes, propõe a articulação de saberes técnicos
e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução. A
promoção da saúde opõe-se à prática médica estritamente nesse
sentido, as ações de saúde vão além da prevenção de doenças,
pois possuem uma dimensão com atividades sociais, cuidados com
a família, com a comunidade.

Nesse sentido, os serviços de saúde devem trabalhar levando em consideração o corpo humano e a saúde como um todo, e não de forma fragmentada, como aconteceu ao longo da história da saúde pública no Brasil.
Além das que já vimos até aqui, uma outra característica dos serviços de
assistência foi a formação dos profissionais da saúde. Havia um especialista
para cada parte do nosso corpo, sem considerá-lo de forma inteira e única.
E sabemos como isso é importante, pois certos problemas de saúde estão relacionados com outros aspectos, e não necessariamente apenas com aquele
órgão ou parte do corpo. Justamente por isso o princípio da integralidade
diz que as pessoas devem receber atendimentos e assistência à saúde de
uma maneira completa!
Vou mostrar aqui uma situação prática, para que você possa compreender
melhor o que é um atendimento integral:
Joana está grávida, e tem uma filha de 2 anos de idade, Camila. Joana resolveu levar a pequena Camila ao médico, pois ela estava febril e sem conseguir
se alimentar direito. Ao ser atendida pelo médico, o profissional faz a consulta da filha, descobre que o problema não é algo sério, apenas um resfriado e
garganta inflamada. Mas antes de liberar Joana e Camila, ele pergunta:
• As vacinas de Camila estão em dia?
• Como está a sua gravidez, tudo bem?
• Tem feito pré-natal todos os meses?
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Esse atendimento durou quase uma hora, e não ficou apenas no resfriado da
filhinha de Joana! Foi um atendimento que buscou ser integral, completo, e
não fragmentado apenas no resfriado!

Princípios organizativo-operativos:
Regionalização e hierarquização: os serviços de saúde devem se organizar regionalmente e obedecer a uma hierarquia.

Você sabe o que isso significa? Significa que os serviços devem ser organizados seguindo níveis de complexidade (desde exames/atendimentos
mais simples até outros mais complexos), dentro de uma determinada área
geográfica.
Vamos melhorar essa compreensão? Para melhor entendimento da regionalização e da hierarquização, imagine uma pirâmide da seguinte forma:
• na base: unidades que cuidam dos problemas que ocorrem com mais
frequência em uma cidade ou região;
• no topo: as poucas unidades com serviços menos frequentes.
No caso das unidades com serviços menos frequentes, não é aceitável ociosidade: elas não podem ficar paradas só porque ninguém procura aquele
serviço, têm de atender com serviços mais simples, se for preciso.
Seguindo essa lógica de organização do sistema de saúde, podemos perceber que não é necessário (nem viável!) que todos os hospitais ou centros
de atendimento tenham todos os tipos de procedimentos. Assim, dentro
da hierarquização temos alguns exemplos de atendimento, dependendo do
nível de complexidade:
• Atenção básica: as questões menos complexas como vacinação, consultas, pré-natal, odontologia preventiva, hipertensão arterial, entre outras.
• Média complexidade: atendimentos clínicos e cirúrgicos especializados,
serviços de apoio de diagnose, procedimentos especializados em odontologia, órtese e prótese, entre outros.
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• Alta complexidade: hemodinâmica, terapia renal substitutiva, quimioterapia, hemoterapia, ressonância magnética etc.
Para que você entenda melhor os níveis de complexidade, podemos dizer
que, a cada vez que o nível aumenta, é porque depende de uma tecnologia
maior para ministrar a assistência ao paciente!

Alta
complexidade

Média
complexidade

Atenção
básica
Figura 7.6: Pirâmide dos níveis de complexidade de atendimento.

Agora, vamos explicar como funciona a regionalização:
Seguindo esse princípio, os estados são divididos em regiões, denominadas
microrregião e macrorregião. Por exemplo: Montes Claros, no norte de Minas Gerais, é sede de macrorregião e microrregião ao mesmo tempo.
Você deve estar se perguntando quais critérios para definir uma microrregião
ou uma macrorregião. Pois bem... Vamos explicar!
Os estados definem a classificação das cidades, seguindo o princípio da hierarquização, em que são considerados os níveis de atenção.
Uma cidade maior, com mais habitantes, mais desenvolvida, e que normalmente possui um maior número de profissionais, maior tecnologia à disposi-
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ção, pactua com cidades menores. Assim, fica a cargo dela a responsabilidade de oferecer os serviços para os quais a cidade menor não possui estrutura
e condições. Então, a cidade que é referência para os municípios menores é
a sede de macrorregião ou de microrregião.
Logo, a cidade maior torna-se o município sede para os outros municípios de
determinada região. Voltando ao exemplo: no norte de Minas Gerais, temos
8 sedes de microrregião, em que Montes Claros é a sede de microrregião
para alguns municípios e ao mesmo tempo é sede de macrorregião, pois é
referência também para aqueles outros sete municípios dos quais é sede de
microrregião.
A organização acontece dessa maneira, de acordo com o princípio da hierarquização, segundo o qual os municípios mais desenvolvidos atendem maiores níveis de complexidade no sentido de solucionar os problemas daqueles
municípios que não têm condições de resolvê-los. E é importante lembrar: os
municípios-sede recebem recursos para atender os outros municípios!

Figura 7.7: O Brasil é dividido em regiões, lembra? Esse é um exemplo de regionalização. Ela acontece por diversos motivos, mas lugares que estão dentro de uma mesma
região possuem características parecidas.

Descentralização ou municipalização: A Constituição Federal determina:
“descentralização, com direção única em cada esfera de governo”.
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Os governos estaduais e municipais, assim, têm aumentado seu grau de responsabilidade e autonomia para decidir as questões relacionadas à saúde. Você não
acha que fica muito mais fácil e rápido um governo estadual ou municipal resolver
problemas do seu estado/cidade do que esperar uma atitude do governo federal,
quando há um problema? Imagine se o governo federal tivesse de assumir a responsabilidade de todos os municípios do país? Tudo ia demorar muito mais!

Figura 7.8: O poder não deve ficar somente no governo federal. Quem está mais
próximo do problema tem mais condição de resolver.

A descentralização com comando único, em linhas gerais, possibilita ao município assumir plenamente a gestão do SUS, sempre que possível.
A descentralização, de acordo com a IX Conferência Nacional de Saúde (realizada em 1992), é uma possibilidade de os cidadãos se aproximarem das decisões do setor; é também uma forma de intervir na qualidade dos serviços
prestados. O fortalecimento da gestão descentralizada (especialmente relacionada aos municípios) do SUS é uma estratégia fundamental para assegurar o acesso integral da população à promoção, à proteção e à recuperação
da saúde. A ideia central é a de que: quem está mais próximo aos problemas
teoricamente tem maiores condições de resolvê-las.
Participação popular: participação da comunidade por meio dos conselhos e das conferências.
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Este é outro princípio estabelecido pela Constituição Federal, embora o texto
da lei não esclareça a efetivação dessa participação. Então, em 1990, as Leis
Orgânicas de Saúde (8.080) e posteriormente a Lei 8.142 regulamentam e
estabelecem a questão do controle social. Essa segunda lei estabelece uma
forma de participação popular e traça diretrizes para os repasses de recursos
do governo federal.
A Lei 8.142 define também que existam Conselhos de Saúde, para participar
das já existentes Conferências de Saúde. Assim, vou resumir aqui para você
o que essa lei esclarece sobre a participação popular:
A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos
com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,
por esta ou pelo Conselho de Saúde (BRASIL, 1990, art.1º,
parágrafo 1º).

Luca Baroncini

Como eu disse, as Conferências não foram inventadas com a Lei 8.142/90,
elas já existiam. Mas não tinham caráter regular nem funções definidas.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1168056

Figura 7.9: É preciso conhecer a lei.

Já sobre o Conselho de Saúde, propriamente dito, é:
órgão composto por:
– representantes do governo,
– prestadores de serviço,
– profissionais de saúde e
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– usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política da saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões são tomadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do governo (BRASIL, 1990, art.1º, parágrafo 2º).

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Dona Maria Joaquina estava com um problema de pressão e o marido sugeriu que eles fossem ao médico no hospital municipal, mas no mesmo dia eles
receberam a visita de um agente comunitário de saúde (ACS), que recomendou que ela fosse ao posto de saúde do bairro. Nessa situação, podemos
identificar dois princípios do SUS. Complete o quadro a seguir:
Princípio do SUS

Motivo

Atividade 3
Atende ao Objetivo 2
Você aprendeu que o SUS possui alguns princípios que o organizam. Assim,
nesta atividade gostaria que você dissesse para cada situação a seguir o
princípio correspondente.
a) As prefeituras das cidades que administram os recursos financeiros e os
serviços.
b) A saúde é um direito de todos os brasileiros, independentemente de sexo,
idade, escolaridade, ter emprego ou não.
c) Os pacientes devem ser considerados como um todo.
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d) A delimitação de uma base territorial para o sistema de saúde
.

Apesar de já ter 20 anos, o SUS ainda está em construção. No entanto, mesmo que ainda haja muito o que melhorar, podemos afirmar que alguns êxitos aconteceram. Entre diversos dados fornecidos pelo relatório do Conselho
de Saúde de 2006, há alguns números anuais de atendimento e assistência
de saúde que merecem ser mencionados:
• 12 milhões de internações hospitalares;
• mais de 1 bilhão de procedimentos em atenção primária à saúde;
• 150 milhões de consultas médicas;
• 2 milhões de partos;
• 300 milhões de exames laboratoriais;
• 1 milhão de tomografias computadorizadas;
• 9 milhões de exames de ultrassonografia;
• 140 milhões de doses de vacina;
• mais de 15 mil transplantes de órgãos.
Bom, não é?

Resumo
• A criação do Sistema Único de Saúde possibilitou a institucionalização
jurídica do direito à saúde para todos os cidadãos brasileiros;
• A legislação que rege o SUS prevê princípios organizativos e doutrinários
que o regem. São eles: universalização, equidade, integralidade, hierarquização, regionalização, descentralização, participação popular ou controle social.
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• A participação popular pode acontecer por meio das Conferências e dos
Conselhos de Saúde.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, iremos estudar como o SUS organiza a vigilância à saúde: vigilância epidemiologia, sanitária e ambiental. E ainda estudaremos um
pouco sobre saúde ambiental.

Respostas das atividades
Atividade 1
a) Verdadeiro (V).
b) Falso (F) - O SUS é um programa do governo federal.
c) Falso (F) - A palavra Único quer dizer que o sistema tem uma única forma
de operar no país inteiro.
d) Verdadeiro (V).
Atividade 2
Princípio do SUS

Motivo

Hierarquização

Primeiro devemos procurar a atenção básica considerando o problema
da história em questão – o tratamento não envolvia a alta complexidade,
pois era apenas o controle da pressão arterial.

Regionalização

Dona Maria Joaquina precisa procurar o posto de saúde do seu bairro, o
território onde ela mora.

Atividade 3
a) Descentralização.
b) Universalização.
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c) Integralidade.
d) Regionalização.
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