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 Força de trabalho formalmente inserida no Mercado de 
Trabalho – Assistência Médico-hospitalar – INAMPS 

(cerca de 30 milhões)

 Restante da população objeto da caridade e da filantropia. 

 MS – campanhas, postos e unidades de saúde de baixa 
complexidade. Pronto-Socorros. Hospitais para determinadas 
doenças (tuberculose, hanseníase, saúde mental etc.)



o Sistema centralizado, fragmentado e descoordenado, 
disperso em dezenas de órgãos e entidades

o Controle político e financeiro da OS. MS frágil e sem poder 
real (cuida dos pobres)

o Centrado na assistência hospitalar. Medicalização ( Ivan Illich, 
Foucault)

o Privatização da assistência (CEF com linhas de financiamento 
a fundo perdido)

o Caro e ineficiente

o Injusto, segmentado e que exclui a maioria da população



“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 e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

 O movimento da RSB consegue colocar todas as suas 
bandeiras no texto constitucional



Princípios do SUS

o Saúde como um direito de cidadania e responsabilidade do Estado.

o Unificação do Sistema com radical descentralização (MS único, extinção do 
Inamps). Financiamento compartilhado entre os 3 níveis de governo.

o Participação social (Conselhos de Saúde e Conferências)

o Universalidade

o Equidade

o Integralidade

o Atenção Básica de Saúde como base do sistema (influencias de Cuba, Canadá 
e Inglaterra)



 A saúde das pessoas é um assunto de interesse
societário e a obrigação da sociedade de proteger e
assegurar a saúde de seus membros;

 As condições sociais e econômicas têm um impacto
crucial sobre a saúde e doença e estas devem ser
estudadas cientificamente;

 As medidas a serem tomadas para a proteção da saúde
são tanto sociais como médicas



o Número de pessoas beneficiadas (1988 -2009)
De 30 milhões para 190 milhões

o Mortalidade infantil (1990 – 2009)
De 47,1 para 19,3 por mil nascidos vivos

o Transplantes (1997 – 2008)
De 3.765 para 19.125 ao ano

o Pacientes em terapia anti-retroviral (1997 – 2009)
De 35.900 para 188.000

o Medicamentos essenciais (1988 – 2009)
De 40 para 400

21 anos do SUS – Evolução da Assistência à Saúde



o 64 mil estabelecimentos cadastrados no SUS

o 80 % da população brasileira utiliza exclusivamente o SUS

o 130 milhões de vacinas aplicadas/ano

o 2,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais/ano

o 11,3 milhões de internações/ano

o 254 milhões de consultas/ano

Atendimento no Sistema Único de Saúde



o Transição Epidemiológica – redução das doenças 
infecciosas e aumento das DCNT e violência

o Transição Demográfica – redução da taxa de 
mortalidade. Aumento da população idosa

o Transição da dieta alimentar

Sobrepeso : de 12% (1975) para 43% (2008) 

Obesidade: de 3% (1975) para 13% (2008)

Mudança no perfil de saúde



FATOR DE RISCO OU PROTEÇÃO % 

Fumantes 15,2 

Excesso de peso 43,3 

Obesidade 13,0 

Consumo de 5 porções/dia de Frutas e Hortaliças 15,7 

Consumo de carnes com excesso de gordura 33,8 

Fisicamente ativos no lazer (tempo livre) 16,4 

Sedentarismo 26,3 

Consumo abusivo de álcool 19,0 

Direção e álcool 1,5 

 Fonte: Vigitel 2008



Obesidade e excesso de peso 

o Aumento no número de brasileiros adultos obesos: de 11,4%, em 2006, para 
13%, em 2008

o 43% apresentam excesso de peso (sem variação entre 2006 e 2008)

o Maior aumento da obesidade observado nas mulheres

o Capitais com menor obesidade (2008): São Luís (9,5%), 
Palmas (10,2%) e Teresina (10,7%) 

Alimentação saudável 

o Queda no consumo de carne com excesso de gordura: 
de 39,2%, em 2006, para 33,8%, em 2008.

o Aumento no consumo frutas e hortaliças (cinco dias por semana): de 23,9%, 
em 2006 para 31,5%, em 2008 

o Alimentação saudável predomina entre mulheres

o Capitais com melhores resultados (2008): Florianópolis (41,6%),  Porto Alegre 
(39,3%) e Belo Horizonte (38,5%)



Consumo Abusivo de Álcool
o Aumento do consumo abusivo de álcool: de 16,1%, em 2006, 
para  19,0%, em 2008.
o Comportamento predomina entre homens
o Maior tendência de crescimento entre as mulheres 
o Capitais com melhores resultados (2008): 
Curitiba (10,7%), São Paulo (12,3%) e Porto Alegre (15,5%)

Tabagismo 
o Queda na prevalência do tabagismo: de 16,4%, em 2006, para 
15,2%, em 2008
o Redução na prevalência de 1989 a 2008 de 34,8% para 15,2%.  
Uma redução de 56,3%
o Brasil tem indicadores melhores que os dos EUA, Chile e   
Argentina
o Capitais com melhores resultados em 2008: Maceió (9,8%),  
Salvador (10,0%) e São Luís (10,1%) 



Expectativa de Vida Segundo o Sexo, 
1980, 1990, 2000 e 2009

Fonte: IBGE/DPE/Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 

IBGE, Projeção da população do Brasil por sexo e idade 1980-2050. Revisão 2008
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Desafios – a saúde do brasileiro - Transição demográfica



* Até 1970, os dados referem-se apenas às capitais 

Mortalidade Proporcional no Brasil, 1930 - 2005
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Desafios – a saúde do brasileiro - Transição epidemiológica



SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO NO SUS

Interação de níveis de atendimento, 
organização e racionalização do 

atendimento




