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políticas de saúde

“Des”construindo paradigmas: históri-
co organizacional do Sistema Único de 
Saúde, com observância nas propostas 
e nos princípios de execução 

Cezar Augusto da Silva Flores: Enfermeiro. 
Especialista em Gestão em Saúde Pública. Enfermeiro 
Responsável Técnico pelo Centro de Atenção Psicossocial 
“Alegria do Viver” Colider/MT. cezarenf@hotmail.com

Este artigo tem como objetivo fazer um resgate histórico sobre o surgimento, implantação e desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Brasil. Discorre sobre características históricas dos projetos para implantar um sistema de saúde que aten-
desse a população brasileira como um todo, respeitando diferenças regionais, culturais e econômicas. Nesta concepção, o SUS 
surge com uma missão de assegurar a população assistência integral à saúde seguindo princípios doutrinários (universalidade, 
equidade e integralidade), e princípios organizativos (regionalização e hierarquização, descentralização e mando único em cada 
esfera de governo e participação popular); para desta forma executar uma política de direito à saúde, que nesta visão, confunde-
se com o direito à vida.
Descritores: Sistema único de saúde, Saúde pública, Histórico.

This article aims to do a historical ransom on the appearance, implantation and development of the Sistema Único de Saúde 
(SUS) in Brazil. Elapsing on historical characteristics of the projects to implant a system of health to assist the Brazilian popu-
lation as a whole, respecting regional, cultural and economical differences. In regard to this, SUS appears with a mission of as-
suring the population integral attendance to the health, according to doutrinary principles, (Universality, Equity and Integrality), 
and organization principles (Regionalization and Hierarchization, Decentralization and Unilateral Decisions in each sphere of 
government and Popular Participation); in an attempt to execute a health politic, which, in this case, consists on the right to live. 
Descriptors: Unique system of health, Public health, Historical.

Este artículo tiene como objetivo hacer un rescate histórico en el surgimiento, implantación y desarrollo del Sistema de Único 
de Saúde (SUS) en Brasil. Pasando por las características históricas de los proyectos para implantar un sistema de salud para 
asistir la población brasileña en conjunto, respetando las diferencias regional, cultural y economicas. En esta concepción, el 
SUS aparece con una misión de asegurar a la población la asistencia íntegra a la salud, seguiendo los principios doutrinários (la 
Universalidad, Equidad e Integralidad), y principios organizativos (Regionalización y Jerarquización, Descentralización, Mando 
Unico y Participación Popular); para de esta manera ejecutar una política correcta a la salud, que en esta visión el se confunde 
con el derecho a la vida. 
Descriptores: Sistema unico de salud, Salud publica, Historico.

Recebido: 27/12/2007
Aprovado: 20/06/2008

INTRODUÇÃO

Ao se explorar históricamente o Sistema Único de Saúde 
(SUS), devemos retroceder ao século passado, onde no 

Brasil os serviços de saúde eram precários e a prática sani-
tária baseava-se nos conhecimentos europeus. A assistência 
médica prestada aos pobres e indigentes era de iniciativas fi-
lantrópicas e beneficentes ligadas a Igreja Católica e as San-
tas Casas de Misericórdia.

Na década de 1920, cria-se as Caixas de Aposentadoria 
e Pensão (CAPs), com finalidade assistencial, mantida pelos 
empresários e trabalhadores, oferecendo assistência médica 
para a sociedade civil desde que inseridos no mercado de 
trabalho formal. Nos anos 1930 foram criados os Institutos 
de Aposentadorias e Pensões (IAP’s), onde a contribuição é 
tripartite inserindo aqui a participação do Estado.

Em 1953, cria-se o Ministério da Saúde havendo grandes 
dificuldades por não ter disponível um recurso próprio, es-
tando ligado à Previdência Social. Nesta época o IAP’s co-
meça a apresentar falhas, porque não garante a uniformidade 
de sua aplicação na saúde, pois os serviços eram executados 
conforme o montante da receita reservada.

Nos anos de 1980, as políticas de Saúde avançam para 
a democratização do setor, viabilizando projetos de reforma 
sanitária, surgindo então, o Programa Nacional de Serviços 
Básicos (PREV-SAÚDE), visando ampliar em 90% a cobertu-
ra primária a saúde, mas acabou não se concretizando, pres-
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litando o controle social e diminuindo a 
burocratização do sistema, uma vez que 
cada órgão tomaria suas decisões quanto 
à assistência prestada, e não mais no Mi-
nistério da Saúde em Brasília, podendo 

assim atender as características de cada região do país4.
Outra determinação do SUS é a assistência formada pela 

rede de complexidade, ou seja, o SUS deve ser formado por 
unidades de baixa, média e alta complexidade, e estas de-
vem estar interligadas para promover uma assistência quali-
ficada a saúde, tanto da atenção básica (Programa de Saúde 
da Família – PSF), atenção secundária (ambulatório de espe-
cialidades), e alta complexidade (Hospital geral ou especia-
lizado), dependendo dos problemas diagnosticados, ou seja, 
do mais simples ao mais grave3.

Entre estas e outras atribuições conferidas ao SUS pela 
Constituição Federal2, ainda destaca:

a saúde e participar da produção de medicamentos, equipa-
mentos, imunobiológicos (vacinas, soros), derivados do san-
gue, e outros;

da saúde do trabalhador;

de;

sionado pelo setor privado da saúde. Com isso, em 
1981, cria-se o Conselho Consultivo de Administra-
ção da Saúde Previdenciária (CONASP), visando esta-
belecer novas diretrizes para a assistência médica1. 

O CONASP firma convênios institucionais com o Insti-
tuto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS) / Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) e as secretarias estaduais e municipais de saúde, 
sendo que esta estratégia ficou conhecida como: Ações In-
tegradas de Saúde (AIS); isso graças ao processo de de-
mocratização do país, da constante reivindicação social 
por direitos, do acesso aos serviços de saúde e pela falta 
de alternativas do sistema previdenciário1.

Em julho de 1987, foi instituído o Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde – SUDS, como sistema integra-
do, tendo como meta chegar a um sistema único de saúde. 
Assim, alguns estados e municípios começaram a implantar 
sistemas locais de saúde, ficando o município como geren-
ciador de seus sistemas com auxílio do estado. No ano de 
1988, foi promulgada a Constituição Federal, decretando o 
direito à saúde aos habitantes brasileiros. 
Neste período o SUS só existia no papel, 
pois suas metas inovadoras e até certo 
ponto utópicas, eram e ainda são difíceis 
de se aplicar na prática em um país de 
dimensões continentais como o Brasil1.

As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hie-
rarquizada e constituem um sistema úni-
co, organizado de acordo com as seguin-
tes diretrizes:
I – descentralização, com direção única 
em cada esfera do governo;
II – atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem pre-
juízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
Parágrafo Único – O sistema único de 
saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos 
do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes2.

DIREITO A SAÚDE
Conceituar saúde apenas como ausência de doença reme-
te a um quadro de desigualdade, insatisfação dos usuários, 
exclusão, baixa qualidade e falta de comprometimento pro-
fissional, uma vez que o termo saúde abrange muitos outros 
conceitos do que apenas a ausência de doença. Há outros 
fatores determinantes da saúde, entre eles, o acesso à ali-
mentação, à moradia, ao saneamento básico, ao trabalho, à 
renda, à educação, ao transporte, ao lazer e aos bens e ser-
viços essenciais3. O direito à saúde, nesta visão, confunde-se 
com o direito à vida.

Uma das primeiras propostas do SUS é a sua descentrali-
zação políticoadministrativo, conferindo poderes em níveis 
hierárquicos aos órgãos federais, estaduais e municipais, 
para que os mesmos assumam a responsabilidade sobre todo 
o sistema de saúde nas respectivas áreas de autoridade, faci-

“ALÉM DA PRESTAÇÃO 
DE UMA ASSISTÊNCIA 

QUALIFICADA À SAÚDE, O 
SUS AINDA RESPONDE PELA 

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE 
DO TRABALHADOR”
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o SUS na prática, tem-se:

ser organizados em níveis crescentes de complexidade, cir-
cunscritos a uma determinada área geográfica, planejados 
a partir de critérios epidemiológicos, e com definição e co-
nhecimento da clientela a ser atendida;

verno, que redistribui poder e responsabilidade entre os três 
níveis de governo, objetivando prestar serviços com maior 
qualidade e garantir o controle e a fiscalização pelos cida-
dãos; e a Participação Popular através das Conferências de 
Saúde regulamentada pela lei n° 8.142/903,5.

Além da prestação de uma assistência qualificada a saú-
de, o SUS ainda responde pela execução de ações de vigi-

é definida como “conjunto de ações ca-
paz de eliminar, diminuir ou prevenir ris-
cos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saú-
de”1

a ter responsabilidade sobre a promoção 
de condições adequadas de moradia e lo-
cal de trabalho, no que se refere a fatores 
como temperatura, ruídos, aeração, eli-
minação; controle dos produtos alimentí-
cios, cosméticos, saneantes e agrotóxicos 
quanto às condições de fabricação, em-
balagem, conservação, transporte, arma-
zenagem, comercialização; tratamento e 
controle de elementos como água, lixo, 
resíduos industriais; prestação de serviço 
como fiscalização dos bancos de sangue, 
serviço de hemoterapia e hemodiálise, 
hospitais, consultórios, clínicas, labora-
tórios, creches, escolas, farmácias; fis-
calização do transporte de produtos pe-
rigosos; e fiscalização da circulação de 
produtos, pessoas e alimentos entre paí-
ses, visando o controle sanitário1. 

para se combater a transmissão de doença de um portador 
sadio para uma pessoa suscetível, terminando por provocar 

to de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinan-
tes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças1

gica trabalha com a pesquisa de campo voltada diretamente 
para a coleta minuciosa de dados sobre: causas das doen-
ças, causas dos óbitos, identificação dos grupos sociais mais 
atingidos; número de habitantes, inclusive por sexo e ida-
de; percentuais de habitantes na zona urbana e zona rural; 

sive água;

ativos.

do trabalho.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
Somente em 19/09/1990 o SUS foi regulamentado através da 

como objetivos identificar e divulgar os fatores condicionan-
tes e determinantes da saúde; formular políticas de saúde 

destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a redução 

dos riscos de doenças e ou-
tros danos ao bem estar 
físico, mental e social 
do indivíduo e da co-
letividade, e prestar 
assistência às pessoas 
por meio de ações de 

promoção, proteção e 
recuperação da saúde, in-

tegrando as medidas assisten-
ciais com as preventivas3.

O SUS é definido pela Constituição 

ca”, atribuindo ao poder público a regula-
mentação, a fiscalização e o controle das 
ações e dos serviços de saúde, trazendo 
consigo dois outros conceitos: o de siste-
ma, como um conjunto de várias institui-
ções, dos três níveis de governo e do setor 
privado contratado e conveniado, que in-
teragem para um fim comum (promoção, 
proteção e recuperação da saúde); e a 
idéia de unicidade, onde deve ter a mesma 
doutrina e a mesma forma de organização 
em todo o país, respeitando diferenças re-
gionais, culturais e epidemiológicas2.

Assim, o SUS tem como base um núcleo comum seguin-
do os princípios doutrinários, e uma forma de organização e 
operacionalização fundamentados em princípios organizati-
vos. Dentre os princípios doutrinários tem-se: 

de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, 
assim o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas 
as pessoas, independente de sexo, raça, renda, ocupação, ou 
outras características sociais ou pessoais;

respeitando as diferenças pessoais, investindo mais onde a ca-
rência é maior. A equidade é um princípio de justiça social; 

todo, atendendo a todas as suas necessidades, integrando 
ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de do-
enças, o tratamento e a realização3.

Já os princípios organizativos, que tratam de concretizar 

“POUCO APÓS A 
REGULAMENTAÇÃO DA 

LEI 8.080 DE 19/09/90 A 
MESMA SOFREU VÁRIOS 

VETOS, PRINCIPALMENTE NA 
QUESTÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DA COMUNIDADE NO 
CONTROLE SOCIAL DO SUS, 
E NO REPASSE DIRETO DOS 

RECURSOS DO GOVERNO 
FEDERAL PARA OS DEMAIS 

NÍVEIS DO PODER EXECUTIVO. 
COM ISSO FOI EDITADO OUTRA 

LEI ORGÂNICA DA SAÚDE, A 
LEI N° 8.142, DE 28/12/90”
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diagnóstico e tratamento das doenças, além de estabelecer 
o perfil epidemiológico da população investigada para com 
este estabelecer as políticas públicas necessárias.

A Saúde do Trabalhador também é atribuída aos cuidados 
do SUS, sendo definida como: “conjunto de atividades que 

sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalha-
dores, assim como à recuperação e à reabilitação daqueles 
submetidos aos riscos e dos danos advindos das condições 
do próprio ofício”1, assim as empresas têm o dever de ga-
rantir aos empregados o direito à saúde, sobretudo aquelas 
relacionadas à segurança do trabalho.

Pouco após a regulamentação da lei 8.080 de 19/09/903 
a mesma sofreu vários vetos, principalmente na questão da 
participação da comunidade no controle social do SUS, e 
no repasse direto dos recursos do Governo Federal para os 
demais níveis do Poder Executivo. Com isso foi editada ou-

garante a participação da população nos Conselhos de Saú-
de estaduais e municipais de uma forma palitaria as demais 
classes (representantes do governo, prestadores de serviço e 
dos profissionais da saúde), passando a ter poder de voto. 
Assim, as Conferências Nacionais de Saúde, que foram cria-
das na década de 1940 são realizadas de quatro em quatro 
anos, pela qual reúne os membros dos Conselhos para pro-
mover uma avaliação global da situação de saúde, e definir 
as diretrizes norteadoras das políticas a serem adotadas tanto 
em nível federal, quanto estadual ou municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se que nos últimos anos, a saúde destaca-se por sua 
capacidade de mudança, conquistas e de realizações, no 
entanto, ainda não consegue trabalhar com estas transfor-

universal da saúde; não atingindo ainda o acesso de toda po-
pulação ao sistema, em todos os níveis de atenção à saúde.

A população continua recorrendo aos serviços de saúde 
em situações de sofrimento e angústias, e não havendo um 
esquema para atendê-la e dar uma resposta satisfatória aos 
seus problemas agudos de saúde, vão desembocar nas Uni-
dades de Pronto Atendimento e Prontos Socorros, como usu-
almente acontece6.

Enfim, tanto a Lei 8.080/903 como a Lei 8.142/905 apre-
sentam uma visão ampla dos objetivos do SUS, para que 
estes possam ser cumpridos, promovendo o atendimento in-
tegral à saúde da população brasileira. Mas para tanto, pri-
meiramente se deve ter conhecimentos legais acerca de tais 
leis, além de vontade política para consolidar o SUS que te-
mos para o SUS que queremos.                              
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