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INTRODUÇÃO

A aula, toda ela, deve ser um ato de amor, uma dança, um
orgasmo múltiplo, um ato político, uma manifestação de

indignação contra as injustiças. Aqueles que não vêem isso em
uma aula, aqueles que jamais se arrepiaram com a descoberta de

um dos seus alunos, aqueles que jamais souberam o que é velar
à noite as palavras do dia seguinte, jamais saberão, jamais

sentirão o prazer que a profissão de professor pode proporcionar.

Manoel Fernandes (2003)

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi uma conquista histórica que se 
aproxima de três décadas de existência. O estabelecimento do direito 
à saúde pela Constituição Federal de 1988 marca o início de um grande 
caminho de transformação: das estruturas sanitárias até então exis-
tentes; das suas formas de financiamento; mas, fundamentalmente, a 
transformação das pessoas. Gestores, trabalhadores e usuários preci-
savam conhecer o SUS, compreendê-lo e torná-lo uma realidade. Muito 
havia a ser construído e inventado.
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Hoje, muito já se fez. Cursos de graduação foram vinculados aos ser-
viços de saúde. A formação universitária foi transformada de forma a 
abranger a Saúde Coletiva. Escolas de Saúde Pública proliferam no Brasil, 
realizando a formação permanente dos profissionais já em serviço. A rede 
se ampliou e se complexificou. Conferências municipais, estaduais e na-
cionais de saúde acontecem com alguma frequência. Novas indagações 
são feitas e novas pessoas se dedicam, a cada dia, a construir o SUS.

Este livro foi feito com o propósito de apresentá-lo. Como surgiu, 
quais são seus princípios, campos de atuação, como se distribuem as 
suas competências, que formas de participação prevê, como se organi-
za, de forma geral. Mais especificamente, são apresentados os modelos 
de saúde bucal e a forma de atenção à saúde mental no Brasil. Tudo isto 
partindo de ilustrações, numa tentativa de aproximar a leveza da escrita 
a situações possíveis nos diversos Brasis.
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