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Introdução 
 A presente pesquisa busca lançar luz sobre a redemocratização e a luta pela reforma sanitária no Brasil, tendo 

como marco a implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, pois a saúde em nosso país, por muito tempo teve sua 

abrangência restrita, caracterizando-se, inicialmente, por apresentar uma configuração familiar de caráter residual e 

hospitalar, sem expressividade. Logo, as políticas direcionadas ao setor da saúde começaram somente a ser implantadas, 

no final do século XIX, com a criação do Instituto Soroterápico de Manguinhos, em 1899, para a produção de soros e 

vacinas no combate da varíola, epidemias de febre amarela, peste bubônica, febre tifóide e cólera. Assim, objetiva-se 

analisar as tendências dominantes nas políticas de saúde no Brasil com o processo de redemocratização e a luta pela 

reforma sanitária que se deu no final da década de 80.  

 

Material e métodos 

 Os procedimentos adotados para a investigação deste trabalho são referenciais bibliográficos que abordam o 

tema, utilizando para tanto o método de “análise de conteúdo” em que se analisará o processo de implantação do 

Sistema Único de Saúde – SUS no Brasil.  

 

Resultados e Discussão 

 Em 1986, houve um movimento de organização do Sistema Único de Saúde, tendo como marco a VIII 

Conferência Nacional de Saúde e a criação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que assegurou a “saúde como 

direito de todos e um dever do Estado” na Constituição Cidadã de 1988, demonstrando, com isso, um grande avanço em 

relação aos direitos sociais. (ASSIS et al. [1]) 

 Em 1987, diante dos vários avanços experimentados no Sistema de Saúde no Brasil, criou-se o Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde - SUDS (Decreto nº 94.657) com o intuito de descentralizar o sistema de saúde 

no país, isso proporcionou uma nova racionalidade de funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, servindo de base 

para o Sistema Único de Saúde, que veio a ser promulgado pela CR/88. (SANTOS, [2]).  Assim sendo, objetivou-se 

com o SUDS (Decreto nº 94.657/1987) a descentralização e integração dos serviços com responsabilidade das 

Secretárias Estaduais de Saúde, sendo isso alcançado mediante a transferência de recursos para os mesmos através de 

convênios. (LIMA, [3). 

 Destarte, a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, a implantação do SUDS e a articulação de vários 

grupos de interesse em torno do projeto por meio dos Simpósios sobre Política Nacional de Saúde fizeram com que os 

princípios e diretrizes da reforma sanitária conquistassem na Assembléia Constituinte uma ampla base de sustentação, 

inclusive entre setores conservadores da sociedade insatisfeitos com a situação de saúde da população. (LIMA, 

2006[3]). 

 Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, cria-se o Sistema Único de 

Saúde - SUS que reconhece a saúde como um direito dos brasileiros e dever do Estado. A proposta de universalização 

do acesso a todos os níveis de atenção à saúde confrontou, historicamente, com o desenho da cidadania regulada e sua 

expressão na política sanitária. (LIMA, [3]).  

 Destarte, a partir de então, o Poder Estatal tem o dever de promover e assegurar o direito à saúde através de 

implementação de políticas públicas, tendo o Ministério da Saúde como órgão instituidor responsável pela política de 

saúde, tanto de caráter individual como coletiva, posto que a saúde tem como características a universidade, a equidade 

e a integridade, princípios regentes do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 A consolidação da saúde como política se dá logo após a Segunda Guerra Mundial com o advento do Estado 

Social e dos sistemas de saúde difundidos pelo mundo, principalmente, na Europa, constituindo a saúde como um dos 

temas mais amplamente discutidos pelas Ciências de um modo geral. Destaque-se, assim, a criação da Organização das 

Nações Unidas – ONU e a promulgação da Declaração dos Direitos Humanos que incentivaram a criação de órgãos 

especializados a garantir alguns direitos humanos, a título de ilustração, a Organização Mundial de Saúde – OMS.  

 A concepção adotada pelo legislador constituinte de 1988 equipara-se ao conceito proposto pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS, e afirma que não se pode restringir a saúde à cura de doenças ou à assistência fornecida ao 



 

cidadão brasileiro doente, exigindo-se do Estado medidas socioeconômicas para a promoção do direito à saúde por meio 

de implantação de políticas públicas.  

Criou-se, assim, o Sistema Único de Saúde – SUS (art. 200 da CR/88) como resultado da Reforma Sanitária, 

representando “o marco da maior inclusão social de que se tem notícia”, porquanto o sistema então vigente, Sistema 

Nacional de Saúde, criado pela Lei nº 6229/75 mostrava sinais de inoperância e ineficiência (FIGUEIREDO, [4]). Deste 

modo, o SUS é apontado como sendo a mais bem sucedida reforma da área social, haja vista o seu caráter universal e 

igualitário em contraste com a situação que perdurava no cenário brasileiro antes da Carta Magna de 1988. 

  Neste diapasão, com a criação do SUS, as políticas públicas em saúde demonstraram evolução até então não 

vista, cuja regulamentação encontra-se na Lei n. 8.080/90, posteriormente, complementada com a edição da Lei n. 

8.142/90.72 e, igualmente, implementada pelas Normas Operacionais Básicas – NOBs que, segundo Mariana Filchtiner 

Figueiredo [4], consistem “em instrumentos para a fixação de estratégias e ações que reorientem a operacionalidade do 

SUS, a partir de avaliações periódicas acerca da implementação e do desempenho do próprio sistema”. 

 Por tudo considerado, demonstrada a tomada de responsabilidade por parte do Estado na área da saúde, 

mediante a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, restando o núcleo central do conceito de saúde interligado 

diretamente com a idéia de qualidade de vida e, por conseguinte, ao direito à cidadania, que projeta a pretensão difusa e 

legítima de não apenas curar e evitar a doença, mas de ter uma vida saudável e digna, expressando uma aspiração de 

toda a sociedade brasileira, haja vista que faz parte do conjunto dos direitos fundamentais sociais. Em suma, o direito 

fundamental à saúde deve abarcar a fruição de toda uma gama de facilidades, bens, serviços e condições, desde a 

conservação do ‘capital de saúde’ até a garantia de acesso às ações e serviços adequados em caso de dano a esse capital. 

(FIGUEIREDO, [4]).  

Neste sentir, o SUS é regido pelos seguintes princípios: 1) universalidade; 2) integridade; e 3) equidade, tendo 

em vista que a adequada compreensão dos conteúdos jurídicos dos princípios éticos-políticos constitucionais 

informadores das políticas públicas de saúde é relevante para a determinação das exigências do direito à saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.  

O princípio constitucional da universalidade consiste em assegurar as condições indispensáveis a todos os 

cidadãos brasileiros no que tange a prestação de serviço público de saúde, tendo este princípio o desafio de ofertar a 

todos que necessitem destes serviços, um atendimento adequado, eficaz e eficiente (BRASIL, [5]).  Ao Estado compete, 

portanto, garantir as condições imprescindíveis para se obter o pleno exercício e o acesso à atenção e assistência à 

saúde, em todos os níveis de complexidade, pois, com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos 

os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo Poder Público.  

  Outrossim, o princípio da universalidade está intimamente interligado à gratuidade no acesso aos serviços e 

ações de saúde em observância à política pública instituída pelo Sistema Único de Saúde – SUS com a promulgação da 

Constituição de 1988. Assim, independentemente da condição econômica, todos devem compartilhar dos mesmos 

serviços de saúde. Neste sentir, diante de uma sociedade plural e diversa, cumprir o dever do Poder Estatal de propiciar 

acesso universal igualitário significa, na medida do possível, “considerar a diversidade cultural, social, econômica, 

geográfica, [...], presente nos indivíduos e grupos destinatários das políticas públicas de saúde, tornando o sistema de 

fornecimento de bens e serviços pertinentes à saúde capaz de atendê-los”. (RIOS, [6]).  

 Por sua vez, o princípio da integralidade, informador das políticas públicas de saúde, está prevista no artigo 

198, inciso II do Texto Constitucional. Refere-se à assistência oferecida pelo SUS que deve ser a mais ampla possível, a 

despeito da existência de certos limites técnicos, vinculando-se, assim, aos princípios da precaução e da prevenção. 

(SOUZA, [7]). 

 Nessa senda, a integralidade requer racionalização do sistema de serviço de saúde, de modo hierarquizado, 

buscando articular  ações de baixa, média e alta complexidade, bem como humanizar os serviços e as ações do SUS. 

(BRASIL, [5]). 

  Por derradeiro, tem-se o princípio da equidade que consiste em buscar uma maior justiça social e, por 

conseguinte, diminuição das desigualdades sócio-econômicas existentes. Assim, o princípio da equidade reafirma que 

essa necessidade de reduzir as disparidades sociais deve ser compartilhada, também, por meio das ações e dos serviços 

de saúde. Contudo, não se pode perder de vista que há “uma sinergia e uma série de externalidades positivas geradas a 

partir da melhora das condições de saúde da população o que faz concluir que de fato a saúde é fundamental na busca de 

uma maior equidade”. (BRASIL, [5]). 

  Tudo considerado, a despeito das conquistas e avanços obtidos com a criação o SUS e a conseqüente garantia 

da saúde enquanto um direito de cidadania e um dever do Estado, a sua implementação vem sendo marcada pelo 

enfrentamento de uma série de constrangimentos impostos, principalmente, pelo modelo econômico adotado no país 

favorecendo a política neoliberal de Estado Mínimo (SANTOS, [2]). Característica importante do SUS, outrossim, são 



 

as diretrizes que organizam este sistema: a descentralização e a participação da comunidade. Por descentralização, 

entende-se “[...] a atuação regionalizada, atendendo as diretrizes da OMS e as reivindicações do Movimento de Reforma 

Sanitária, permitindo a adaptação das ações de saúde ao perfil epidemiológico local (SOUZA, [7]). 

  Observa-se, de tal feita, que a diretriz de descentralizar a saúde no Brasil possibilitou uma maior aplicabilidade 

das ações locais, favorecendo o surgimento de experiências exitosas nos diversos níveis de atenção, através da 

regionalização da saúde e, comumente, a integração da rede (ASSIS et al, [1]) 

  Ao passo que a participação da comunidade como diretriz do SUS é caracterizada pela interação da 

comunidade de forma direta e indireta no setor da saúde. A Lei 8142 impõe, dentre outros fatores, normas sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS, com base nas quais podem ser criados a Conferência de Saúde e o 

Conselho de Saúde, instâncias colegiadas existentes em cada um dos níveis federal, estadual e municipal, atuando como 

catalizadores da participação e gestão democrática do sistema. (FIGUEIREDO, [4]). 

  Para José Lima Santana [9], a participação da comunidade através dos Conselhos de Saúde atende ao 

chamamento da sociedade para a efetividade do que se convencionou denominar controle social do Poder Estatal. Neste 

sentido, os Conselhos de Saúde acabam por ter um grande papel perante a sociedade, pois contribuem para a elaboração, 

planejamento e controle de políticas públicas da saúde, através dos membros da sociedade que deles tomam parte 

(SANTANA, [8]).  

 

Conclusão 

 Neste artigo buscou-se analisar a trajetória institucional da política de saúde no Brasil a partir a 

redemocratização e a implantação do SUS como sistema universal, equitativo e integrativo. Contudo, para se chegar a 

este estágio de a saúde ser um direito de todos os brasileiros e um dever do Poder Estatal, foi percorrido um longo 

caminho, posto que a saúde até 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, tinha como principal característica a 

sua seletividade, haja vista que apenas parcela da população brasileira tinha acesso a ações e serviços de saúde pública, 

verificando-se, assim, a chamada cidadania regulada. 

 Diante deste cenário, em fins dos anos 1970, tem início um processo de luta pela reforma no setor saúde, 

caracterizado pela busca da universalização e democratização do direito à saúde, criando-se o Sistema Único de Saúde 

– SUS, o qual ensejou mudanças amplas neste contexto através de implementação de políticas públicas.   Com efeito, 

houve avanços no marco legislativo com a criação da Lei nº 8080/1990 e da Lei 8142/1990, que regulamentaram o SUS 

e, em particular, com a Portaria nº 1318/2002 disciplinou o Programa de dispensação de medicamentos excepcionais. 

Ressalva-se que a despeito deste marco legislativo, verificam-se dificuldades diversas enfrentadas pelo SUS, em 

especial, a insuficiência de recursos para consolidar o sistema de saúde.  Com a promulgação da Emenda Constitucional 

nº 29/2000 ficou estabelecida a aplicação mínima de recursos no custeio das ações e serviços públicos de saúde, 

comprometendo-se cada ente federativo com um percentual mínimo a ser cumprido obrigatoriamente, buscando-se a 

consolidação do SUS e, por conseguinte, a asseguração do direito à saúde, na maior medida possível, aos cidadãos 

brasileiros.  
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