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Aula 3 | Reforma Sanitária Brasileira

Meta da aula

Apresentar breve histórico sobre o movimento pela Reforma •	

Sanitária Brasileira dos anos 1970 e parte da legislação do 

Sistema Único de Saúde. 

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. descrever o contexto histórico no período que iniciou o  

movimento pela mudança no sistema de saúde no Brasil;

2. listar as primeiras leis que regulamentam o Sistema Único  

de Saúde. 

 
 
O direito à saúde nem sempre foi igual para 
todos!

Quando ficamos doentes hoje, temos que gastar um bom dinheiro com re

médios e tratamento. Imagine que nem todo mundo tem muito dinheiro 

para poder gastar com isso. Dona Marina, por exemplo, é dona de casa e 

todo mês toma remédio para a pressão. Porém, esse gasto não entra nas 

despesas do mês, porque ela consegue pegar o remédio na Farmácia Popu

lar, programa que integra o Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Fonte: http://www.palmital.sp.gov.br/arquivos/farmacia_ 
popular.jpg

Figura 3.1: Símbolo da Farmácia Popular: procure na sua cidade.

No entanto, como vamos ver na aula de hoje, nem sempre a vida das pes

soas que precisam de remédio para pressão e outros problemas foi assim.  

A história do que conhecemos hoje como SUS se confunde com a história de 

uma verdadeira luta na busca da igualdade e justiça na assistência à saúde 

para a população brasileira! Isso aconteceu a partir do final da década de 

1970 e do início dos anos 1980, em um momento qualitativamente impor

tante na história brasileira. 

Vamos conhecer um pouquinho mais?

A busca por justiça na saúde: o Movimento 
da Reforma Sanitária

Se hoje o direito do cidadão à saúde não é assegurado de forma plena, te

nha certeza: já foi muito pior. Essa luta para transformar o quadro da saúde 

pública no Brasil começou a ganhar corpo por volta dos anos 1970, ainda 

durante a ditadura militar (que começou em 1964), um sistema político re

sultante de um golpe contra o antigo governo que controlou e reprimiu a 

população brasileira, que não tinha liberdade alguma para se expressar. 
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Fonte: http://jie.itaipu.gov.br/jie/files/image/06.02.09/ditadura1.jpg

Figura 3.2: Alguns presidentes do período da Ditadura Militar: Castello Branco, Costa e Silva 
e Ernesto Geisel.

Nesse mesmo período começou uma abertura política, depois de muita bri

ga e violência nas ruas do país: 

passaram a ocorrer algumas eleições municipais;  •	

sindicatos, partidos políticos e associações de moradores voltaram a se •	
reorganizar; 

lideranças do setor da saúde que foram exiladas receberam concessão de •	
anistia e retornaram ao país. 

Exatamente nesse período surgiu o chamado “Movimento Sanitário”. 

 

 

Exílio político

O exílio acontece quando uma pessoa sai ou é tirada do seu país. 

Pode acontecer de duas formas:

voluntária: quando a pessoa se sente perseguida de alguma for•	

ma ou ameaçada em seu país;

forçada: como forma de pena a um crime.•	
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Durante a ditadura militar, diversas pessoas que se mobilizaram 

contra essa forma de governo foram exiladas. Elas tinham que so

licitar que outro país lhes concedesse o exílio. Caso fosse negado, 

teriam de tentar um outro país. Se o condenado ao exílio não saís

se do país, seria preso.

Para retornar ao Brasil, o exilado precisaria ter a concessão da anis

tia, que significava que a pena de exílio tinha sido anulada.

Fonte: http://sistemas6.vitoria.es.gov.br/diario/ 
imagens/banco/2009_08/img_00007473.jpg

Betinho (Herbert José de Souza), sociólogo e ativista dos direitos 

humanos, foi obrigado a se exilar no Chile em 1971. Foi anistiado 

em 1979, após ter vivido no Canadá e no México.

 

O Movimento Sanitário surgiu nos departamentos de medicina preventiva 

das escolas de medicina, como uma prática políticoideológica. Caracteri

zouse pelos seguintes aspectos: 

luta em busca da reorganização da assistência à saúde no Brasil;•	

levantamento de um novo debate sobre o conceito de saúde/doença, em •	
vez de tratar apenas a relação médicopaciente;

discussão sobre a determinação social da doença;•	

universalização do direito à saúde. •	
Universalização
Universalizar é tornar geral, 
generalizar. Quando falamos 
sobre a universalização do 
direito à saúde, falamos 
deste direito para todos os 
brasileiros, sem distinção.

Glossário
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Para você ter uma ideia de como a saúde pública funcionava, em 1923 foi 

criada a Lei Elói Chaves, que obrigava as empresas a criarem serviços de 

saúde para seus funcionários. Esses serviços foram chamados de Caixas de 

Aposentadoria e Pensão – CAPs. Dessa forma, o sistema excluía a parte da 

população que não trabalhava com carteira assinada, e assim o direito era 

reconhecido apenas para aqueles empregados formais e que todo mês ti

nham retirado do seu salário uma parte para a previdência e saúde, utilizada 

nessas Caixas de Aposentadoria e Pensão. 

Posteriormente, nos anos 1930, o governo Getúlio Vargas reuniu todas as 

CAPs, transformandoas em Institutos de Aposentadoria e Pensões – IAPs –, 

em que o serviço era organizado por categoria de profissionais e não mais 

por empresas. 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Get%C3%BAlio_
Vargas_08111930.jpg
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Figura 3.3: Presidente Getúlio Vargas.

 

Usar o dinheiro de uma coisa para fazer outra: certo ou errado?

A industrialização do país, em alguns momentos, valeuse dos 

recursos financeiros dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

Como a industrialização ia crescendo bem, não eram poucos os re

cursos das instituições previdenciárias, pois o operariado era jovem 

e não havia muitos aposentados. Assim, a despesa era menor que 

a receita. A receita dos IAPs passou a ser aplicada pelo governo no 

crescimento econômico do país, o que transformou a previdência 

no maior financiador da industrialização do Brasil. 
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Um exemplo que podemos citar de gastos da previdência e da saú

de no crescimento econômico do país foi a construção da Compa

nhia Siderúrgica Nacional com recursos dos IAPs. 

Fonte: http://www.an.arquivonacional.gov.br/seminario/imagens/foto11
vr528AEL.jpg  Acervo Arquivo Edgard Leuenroth

Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Nacional – 

INPS –, o que não ocasionou grandes mudanças no serviço, pois a 

assistência continuava basicamente privada, transformando a saú

de em uma mercadoria centrada na cura das doenças em hospi

tais, quando deveria ser um direito.  

 

Para as pessoas que não tinham emprego formal ou não se categorizavam 

profissionalmente de alguma forma, e além disso não possuíam condições 

financeiras para pagar pelos serviços de saúde, sobravam apenas alguns hos

pitais filantrópicos. Ou seja: naquele período, grande parte dos brasileiros 

era maltratada pelo sistema de saúde existente até então.

Era esse quadro que o movimento contestava, propondo um modelo as

sistencial que priorizasse a saúde coletiva e que trabalhasse o atendimento 

para que o indivíduo fosse considerado vinculado ao meio, às condições 

sociais em que vivia, e a esse meio que afetava a sua qualidade de vida. 

Nesse sentido, ultrapassava aquela visão de saúde como oposição à doença, 

ou que saúde esta limitada ao caráter biológico, mas que questões sociais 

também afetam a saúde e podem ocasionar doenças. 

Sabe aquele conceito de saúde que estudamos na Aula 1? Era esse o enten

dimento de saúde que os participantes do movimento defendiam e, tam
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bém, um sistema de saúde que atendesse às necessidades da população sem 

distinção de raça, gênero, faixa etária e renda. 

Um dos momentos mais importantes para o movimento aconteceu em 1986, 

com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. 

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/jpg/logo_8_CNS.jpg

Figura 3.4: Símbolo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986: um marco na his-
tória da saúde do Brasil.

Participaram desse evento mais de 4 mil pessoas ligadas ao movimento de 

todo o país. O resultado desse evento foi um relatório que passou a cons

tituir o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, levado à Assembleia Nacio

nal Constituinte, em 1987, para servir como base da seção “Da Saúde” da 

Constituição Federal de 1988, que diz que a saúde é “direito de todos e 

dever do Estado”. 

Os pontos principais desse documento, que hoje são os 

princípios do SUS, foram:

universalização do atendimento de saúde a toda a po•	
pulação, sem nenhuma discriminação;

integralização das ações de saúde;•	

regionalização e hierarquização da rede de serviços;•	

descentralização da gestão dos serviços prestadores de •	
saúde ate o nível municipal.

Fonte: http://www.juazeiro.ce.gov.br/gerenciador/
noticias/fotos/med_04102009_726_atendimento_ 
medico_041009.jpg
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No Movimento de Reforma Sanitária, podemos apreender uma lição que 

merece atenção: a mudança foi obtida devido a um longo e duro processo 

de politização da saúde que articulou movimentos sociais, profissionais de 

saúde, partidos políticos, universidades, instituições de saúde e políticos, es

pecialmente parlamentares (BRASIL, 2006).

No entanto, é importante lembrar, havia duas forças contrárias: de um lado, 

alguns representantes da Previdência Social, dos dirigentes e associações de 

hospitais privados e indústrias farmacêuticas, que não viam com bons olhos 

a reforma, pois suas propostas representavam a perda de poder e lucro. Do 

outro lado estavam as associações de movimentos populares, de profissio

nais da saúde, usuários, sindicato, partidos políticos de esquerda que luta

vam pela transformação do quadro da saúde pública em um novo modelo, 

mais justo, humano e resolutivo e pela redemocratização do país.

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/7115/imagens/cabodeguerra.jpg

Figura 3.5: Previdência Social e movimentos populares num cabo de guerra pela saú-
de no Brasil.

Ao reconhecer a saúde como direito de todo cidadão na Constituição de 

1988 buscouse criar condições legais para a implementação de um mo

delo de assistência universal, próximo do modelo inglês beveridgiano, um 

sistema público que atende a todo cidadão, independentemente de filiação 

profissional ou previdenciária e custeado por recursos advindos dos cofres 

públicos, vindos dos impostos pagos por toda a população. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Quanto detalhe e quanta história, hein? Será que você consegue lembrar de 

tudo com este passatempo? Boa sorte! 

Modelo beveridgiano
O modelo recebeu esse 
nome por ser inspirado na 
proposta apresentada ao 
governo inglês em 1942, 
por William Beveridge, uma 
proposta de universalização 
do seguro social.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e2/William_
Beveridge_D_17134.jpg
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Glossário
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Durante a  começou o processo de luta para transfor

mar a saúde no Brasil, com o surgimento do , que veio 

das escolas de Medicina do país. Até então, a saúde pública funcionava por 

intermédio das Caixas de  e Pensão, que não atendia 

as pessoas que não tinham carteira assinada. Isso melhorou um pouco, com 

a criação dos  de Aposentadoria e Pensões, que en

globavam classes , e não empresas. Mas ainda assim 

muita gente estava de fora. Em 1986, ocorreu a 8ª  

de Saúde, que criou o documento para a  brasileira. 

Posteriormente, o conteúdo deste documento entrou na  

Brasileira de 1988 e deu origem à criação do  de saú

de, em 1990.

O que diz a lei sobre o Sistema Único de Saúde

Quando imaginamos que o texto da Reforma Sanitária foi aprovado na 

Constituição, poderíamos pensar que a batalha estava ganha e que o sis

tema de saúde brasileiro seria, finalmente, o ideal.  Mas a luta continuou, 

pois a parte mais difícil ainda estava por vir: a implementação das conquistas 

obtidas na lei. 
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Fonte: http://www.saude.sc.gov.br/noticias/logomarcas/logosus_ 
vetorizado.png

Vamos ler um pedacinho da nossa Constituição, no qual ela fala da saúde 

no Brasil? 

A Constituição Federal estabelece sobre a saúde

Seção II  Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas  sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei,  sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa  física ou jurídica de 

direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes di

retrizes:

I  descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo;

II  atendimento integral, com prioridade para as ativida

des preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
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III  participação da comunidade.

Parágrafo Único. O Sistema Único de Saúde será finan

ciado, nos termos do art. 195, com recurso do orçamento 

da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§1º  As instituições privadas poderão participar de for

ma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência às  entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos.

§2º  É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos.

§3º  É vedada a participação direta ou indireta de empre

sas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei.

§4º  A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias hu

manas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

bem como a coleta, processamento e transfusão  de san

gue e seus derivados, sendo vedado todo o tipo de co

mercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei:

I  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e subs

tâncias de interesse para a saúde e participar da produção 

de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, he

moderivados e outros insumos;

II  executar as ações de vigilância sanitária e epidemioló

gica, bem como as de saúde do trabalhador;
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III  ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde;

IV  participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico;

V  incrementar em sua área de atuação o desenvolvimen

to científico e tecnológico;

VI  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas  para o consumo humano;

VII  participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias  e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII  colaborar na proteção do meio ambiente, nele com

preendido o do trabalho.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Promulga  
%C3%A7%C3%A3oConstitui%C3%A7%C3%A3o1988.jpg/800px 
Promulga%C3%A7%C3%A3oConstitui%C3%A7%C3%A3o1988.jpg 
– Agência Brasil

Figura 3.6: Promulgação da Constituição Federal, em 1988.

A Constituição remete também à regulamentação do Sistema Único de Saú

de pela chamada Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080), que foi constante

mente colocada em segundo plano durante o governo de Fernando Collor e 

somente em 1990 foi aprovada, depois de muita negociação do Ministério 

da Saúde com o movimento pela Reforma Sanitária. 



e-Tec BrasilAula 3 | Reforma Sanitária Brasileira 53

A Lei 8.080 detalha a organização do SUS, baseiase na descentralização das 

ações e políticas de saúde e trata do cuidado da saúde, das condições para a pro

moção, proteção e recuperação da integralidade do atendimento à população.

Ainda em 1990, foi promulgada a Lei 8.142, que fala sobre a participação da 

comunidade no acompanhamento das políticas e ações de saúde, criando os 

conselhos e conferências de saúde. Além disso, a lei fala também sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros nessa área.

Ao conhecer um pouco do que trata cada uma dessas leis, as primeiras na 

regulamentação do SUS, percebemos como foi o processo de construção do 

sistema, seja esse processo jurídico ou da própria implantação na prática da 

assistência à saúde, já que não foi algo automático. 

A Constituição foi aprovada em 1988, mas o SUS não saiu do papel imedia

tamente. Apenas em 1990 é que as leis que o regulamentam foram aprova

das! Imagine só como a construção do sistema de saúde é uma luta cons

tante, um processo inacabado!

Na legislação do SUS, constam as formas como ele deve se organizar, que re

gras e princípios deve seguir para atender à saúde da população brasileira. 

 

É importante saber o que dizem as leis

Para saber mais sobre as leis de que falamos, consulte os links a 

seguir:

Lei 8.080  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

Lei 8.142  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1260787
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

A Constituição Federal de 1988 reconhece em seu artigo 196 que saúde é 

um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido por meio de 

políticas sociais. Marque com V ou F as afirmações abaixo, considerando o 

que é tratado na seção da saúde da Constituição Federal:

( ) É direito de acesso aos cuidados da saúde apenas do trabalhador bran

co que tenha carteira assinada.

( ) A gestão dos serviços de saúde esta centralizada no governo federal. 

( ) A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido aos cida

dãos brasileiros.

( ) As instituições privadas poderão atender pelo SUS, desde que os servi

ços privados não consigam responder pelos atendimentos.

( ) Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos.

Caso você queira consultar mais leis que regem o SUS, entre no 

site do Ministério da Saúde: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474

 

A implantação das leis vivenciou certa dificuldade, com muitas resistências, 

especialmente ao repasse de recursos para os estados e municípios. Apesar 

das dificuldades, a “luta” continuou embasada na lei, e vários municípios 

apostaram no processo de municipalização. Após vinte anos de aprovação, 

o SUS ainda está em processo de construção e tem muitos desafios pela 

frente! O direito à saúde atualmente não está mais limitado aos trabalhado

res com carteira assinada, e a lei fundamenta e reconhece esse direito como 

uma obrigação do Estado, independentemente de quem seja o governo. 

Hoje, se o direito de todos à saúde não é assegurado plenamente, ele foi 

ampliado, e muito!



e-Tec BrasilAula 3 | Reforma Sanitária Brasileira 55

Resumo

O movimento sanitário, como uma prática política ideológica, surgiu nos •	
departamentos de medicina preventiva das escolas de medicina.

Um dos momentos mais importantes para o movimento aconteceu em •	
1986, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde.

Em 1988, na Constituição Federal, foi criado juridicamente o Sistema •	
Único de Saúde – SUS.

As primeiras leis que regulamentam o funcionamento do SUS foram a •	
Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica 8.080 e 8.142.

A Lei 8.080 trata da descentralização dos serviços e da promoção e pro•	
teção da saúde.

A Lei 8.142 referese ao controle social, à participação popular no SUS. •	

Informação sobre a próxima aula 

Na próxima aula, iremos estudar os princípios organizativos e doutrinários do 

Sistema Único de Saúde.

Respostas das atividades

Atividade 1

Durante a DITADURA MILITAR começou o processo de luta para transformar 

a saúde no país, com o surgimento do MOVIMENTO SANITÁRIO, que veio 

das escolas de Medicina do país. Até então, a saúde pública funcionava atra

vés das Caixas de APOSENTADORIA e Pensão, que não atendia as pessoas 

que não tinham carteira assinada. Isso melhorou um pouco, com a criação 

dos INSTITUTOS de Aposentadoria e Pensões, que englobavam classes PRO

FISSIONAIS, e não empresas. Mas ainda assim muita gente estava de fora. 

Em 1986, ocorre a 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL de Saúde, que criou o do

cumento para a REFORMA SANITÁRIA brasileira. Posteriormente, o conteú

do deste documento entrou na CONSTITUIÇÃO Brasileira, de 1988, e deu 

origem à criação do SERVIÇO ÚNICO de saúde, em 1990.
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Atividade 2

(F) É direito de acesso aos cuidados da saúde apenas do trabalhador bran

co que tenha carteira assinada.

(F) A gestão dos serviços de saúde esta centralizada no governo federal. 

(V) A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido aos cida

dãos brasileiros.

(V) As instituições privadas poderão atender pelo SUS, desde que os servi

ços privados não consigam responder pelos atendimentos.

(V) Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos.
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