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Introdução
A organização dos serviços de saúde tem sido um dos temas
centrais do debate conceitual e político no âmbito do movimento pela reforma sanitária brasileira, ao longo dos últimos
30 anos. Esse debate vem alimentando a formulação e
implementação de propostas políticas, normas e estratégias de
mudança na gestão, no financiamento e, principalmente, na
organização dos serviços e das práticas de saúde, no contexto
de construção do SUS nos últimos 15 anos.
A trajetória desse debate tem sido marcada pela crítica e
redefinição de idéias oriundas de movimentos internacionais de
reforma dos sistemas de saúde, às quais se articulam, dinamicamente, propostas surgidas da experimentação prática e elabora-
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ção de alternativas que refletem a especificidade das condições
nas quais se desenvolve o processo de reforma em nosso país.
Efetuar um “balanço” desse processo supõe, em primeiro lugar, reconstituir a emergência e desenvolvimento das concepções que vem norteando o processo de decisão política acerca
da reforma na organização dos serviços e, em segundo lugar,
analisar as mudanças que vem ocorrendo em função da
implementação de políticas e estratégias de ação nessa área.
A análise do processo e dos resultados alcançados no que diz
respeito à manutenção, mudança e/ou transformação do “modelo de atenção à saúde”1 no âmbito do SUS, supõe a identificação, descrição e análise da forma como se inseriu a problemática da organização dos serviços no debate acadêmico e seus
desdobramentos na cena política e institucional, algo que já
revela uma das características do processo brasileiro de reforma sanitária, isto é, a ocorrência de uma difusão de idéias
reformadoras no espaço da formação de pessoal em saúde,
locus institucional onde se assentaram as bases conceituais e
doutrinárias do movimento pela RSB.
Além disso, um “balanço” do processo de reforma nessa área
supõe a identificação e análise dos efeitos do processo de
implementação das propostas de mudança, os quais podem
ser avaliados tendo em conta o alcance ou não de índices de
cobertura, acessibilidade, qualidade e efetividade dos serviços
que traduzam os princípios da universalidade, integralidade e
equidade incorporados à legislação sanitária2 do país por força
do movimento de reforma.
Trata-se, portanto, de questionar até que ponto o processo de
construção do SUS vem conduzindo (ou não) a uma
universalização do acesso da população aos serviços, bem como
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perguntar até que ponto esse processo vem contribuindo (ou
não), para uma redistribuição social dos recursos e dos serviços de saúde de modo a contemplar a pretendida equidade. E
ainda, trata-se de perguntar, se o processo de construção do
SUS tem implicado mudanças na organização dos serviços e
práticas que aproximam (ou não) a configuração do “modelo
de atenção” ao ideal de integralidade do cuidado à saúde dos
indivíduos e grupos da população.
A resposta a essas questões exige o desenvolvimento de um
conjunto de estudos e pesquisas que extrapolam os limites
desse trabalho, cuja finalidade, bem mais modesta, é apenas a
de delimitar algumas questões que permeiam o debate
conceitual e definem as opções políticas colocadas aos gestores
do SUS no momento atual.
Para isso, tratamos de periodizar os últimos 30 anos, identificando conjunturas específicas nas quais se plasmaram as idéias
centrais das propostas de mudança na organização dos serviços
e no conteúdo das práticas de saúde, desde a formulação inicial
da proposta (CEBES, 1979), passando pela concepção elaborada pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária (1987-87),
seus desdobramentos no período SUDS (implantação dos DS)
e, principalmente, o debate desenvolvido no contexto de implantação do SUS a partir da implementação das NOBS e do
Programa de Saúde da Família (1993-2004).
Em seguida, sistematizamos algumas informações que oferecem uma visão panorâmica da situação atual do SUS em termos do perfil de oferta da produção de serviços no país, privilegiando-se os últimos dez anos de implementação desse sistema, levando em conta, especificamente, a identificação de
eventuais mudanças na configuração dos subsistemas de “Atenção Básica” e de “Atenção Hospitalar”.
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Finalmente, retomamos a questão da integralidade do modelo
de atenção à saúde, entendida como parte da “imagem-objetivo”
do SUS, buscando-se estabelecer se houve ou não avanços
nesse sentido e quais são os principais desafios e as perspectivas que se colocam no momento atual aos formuladores de
políticas e gestores do sistema, levando em conta a situação
existente, os problemas e oportunidades de mudança na organização da atenção à saúde.

Concepções e modelos de organização dos serviços de saúde: reconstituindo a trajetória de um
debate multifacetado
O debate sobre a organização dos serviços de saúde no Brasil,
no contexto demarcado pelo movimento da Reforma Sanitária
e construção do SUS apresenta algumas “correntes de pensamento”, linhas de força que se entrecruzam, em alguns momentos e na obra de alguns autores, gerando concepções e propostas alternativas que, em alguma medida, vem sendo implantadas e, por vezes, assumidas como referenciais para a formulação de políticas. Nesse item, tratamos de identificar essas
grandes linhas e alguns de seus desdobramentos, tomando
como ponto de partida o pensamento crítico que originou o
movimento político pela Reforma, eixo em torno do qual foi
se desenvolvendo um diálogo com outras correntes e propostas elaboradas no contexto internacional, enriquecidas,
redefinidas ou rejeitadas pelos pesquisadores e formuladores
de políticas em nosso meio.
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Emergência da reflexão crítica sobre prática
médica e modelos de organização de sistemas
e serviços de saúde
A emergência de uma preocupação com a busca de alternativas
à organização social das práticas de saúde no Brasil pode ser
localizada em meados dos anos 70, quando se iniciaram, entre
os docentes dos Departamentos de Medicina Preventiva e
Social, as discussões acerca dos limites e possibilidades das
propostas de reforma do ensino e da prática médica. A “crítica
da Medicina Preventiva”, apresentada por Antonio Sérgio
Arouca, em 1975, marcou a formação de muitos jovens estudantes e professores de Medicina que, através da leitura que o
autor fez do movimento preventivista, fundamentado na Arqueologia do Saber de Michel Foucault e no marxismo estruturalista em voga naquela época, começaram a pensar criticamente sobre as determinações econômicas, sociais e políticas
que marcavam o exercício da Medicina, especialmente no contexto brasileiro, no qual ocorria a capitalização e privatização
da assistência médica previdenciária, eixo da política de saúde
do regime autoritário (AROUCA, 1975)
Quase que simultaneamente, Maria Cecília Donnangello concluiu sua tese de livre-docência, publicada no livro “Saúde e
Sociedade” (DONNANGELLO, 1976), obra que culminava
uma reflexão iniciada pela autora à propósito das relações entre Medicina e Sociedade (seu livro anterior), no qual retraçava
a história da Previdência Social no Brasil e analisava as características da luta política e ideológica que se travava então na área
médica, cenário de expansão do movimento sindical em luta
contra a hegemonia dos “liberais” e “empresários da saúde”. A
reflexão de Donnangello sobre as determinações sociais da
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prática médica, foi o ponto de partida para os estudos que vieram a se desenvolver acerca do processo de trabalho médico
(MENDES-GONÇALVES, 1979, 1986), os quais se constituíram em pilares do pensamento crítico do grupo de Medicina
Preventiva da USP. Na época, esse estudo subsidiou a crítica à
Medicina Comunitária, movimento ideológico de reforma que
começava a ser assimilado pelos formuladores de política no
âmbito das instituições de saúde pública, gerando os chamados
Programas de Extensão de Cobertura – PECS, os quais se tornaram, inclusive, objeto de vários estudos, dissertações e teses,
operando-se uma leitura crítica do movimento internacional em
torno da expansão da Atenção Primária á Saúde, referendado
pelos governos do mundo em Alma-Ata, em 1978 (PAIM, 1999).
Do conjunto desses estudos deriva a compreensão de que as
práticas de saúde, nas sociedades contemporâneas, abarcam uma
gama de objetos, recortados na realidade social enquanto enfermidades, agravos à saúde, condições de saúde e necessidades de saúde – individuais e coletivas. Ao mesmo tempo, determinam sujeitos – profissionais, trabalhadores de saúde e
usuários, envolvidos na reprodução social dessas práticas, em
seus diversos níveis de organização, dos serviços aos sistemas
de serviços de saúde, os quais, em função da forma de financiamento ou gestão adotada apresentam-se concretamente como
públicos, privados ou mistos (TEIXEIRA, 1994).
Nessa perspectiva, foram desenvolvidos estudos e pesquisas
que adotavam uma perspectiva histórico-estrutural, de cunho
marxista, para entender o “processo de trabalho em saúde” e
suas diversas modalidades de organização, perspectiva que se
desdobrou no estudo das determinações históricas das políticas de saúde em distintas conjunturas, enfatizando o papel do
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Estado enquanto “condensação de relações de força” entre os
diversos grupos e atores sociais cujos interesses se apresentam também no âmbito do setor saúde. (OLIVEIRA;
TEIXEIRA, 1979). Parte desses estudos tomou como objeto o
“modelo médico-assistencial”, tratando de apontar suas limitações estruturais e sua vinculação a interesses econômicos
mercantilistas, especialmente em sua modalidade “privada” ou
“privatista”, como passou a ser conhecido o modelo
“hegemônico” em nosso sistema de serviços de saúde. Outro
grupo de estudos passou a analisar as limitações das propostas
alternativas, que estavam sendo implantadas, a maioria subsidiária do movimento em torno da APS, os citados Programas
de Extensão de Cobertura, focalizados em populações pobres,
“marginalizadas” pelo modelo de desenvolvimento econômico
vigente (MENDES, 1993; PAIM, 2002).
Como já é amplamente reconhecido pelos estudiosos desse
período, os conhecimentos produzidos, as reflexões e críticas
contidas nesses estudos pioneiros, ao tempo em que operavam uma distinção epistemológica com a Saúde Pública tradicional, afastando-se, também do corpo de doutrina dos movimentos ideológicos de reforma médica, aproximaram-se do
ideário da Medicina Social francesa do século XIX e contribuíram para a constituição do campo da Saúde Coletiva, assim
nomeado, no início dos anos 80, por representantes da comunidade científica da área.
No final dos anos 70, porém, o efeito mais importante desse
esforço de reflexão acadêmica em torno da crítica à
“medicalização da sociedade”3 foi subsidiar um movimento
nascente em torno da “democratização da saúde” que veio a
constituir o eixo estruturante do processo de luta pela Refor-
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ma Sanitária Brasileira, liderada, inicialmente pelo CEBES
(FLEURY, 1997), envolvendo, posteriormente, um conjunto de
atores políticos, onde germinaram as propostas de luta pelo direito à saúde e pela reforma do sistema público de saúde, amplamente estudadas por pesquisadores da área (ESCOREL, 1987;
FLEURY TEIXEIRA, 1986, 1989,1995; ALMEIDA, 1993; PAIM,
2002).
Um aspecto importante a destacar diz respeito aos conteúdos
da crítica que foram incorporados ou não às propostas políticas formuladas no seio do movimento de reforma. Já em seu
estudo pioneiro Arouca (1975) assinalava a possibilidade do
“discurso preventivista” assumir três modalidades distintas: a
vertente apologética, defensora da incorporação das medidas
preventivas na prática médica, a tecnocrática, que o aproximava das propostas de reforma na organização dos serviços então
em voga na área de saúde pública com os programas de extensão de cobertura, e a vertente crítica que subsidiaria, no limite,
uma transformação das práticas de saúde, projetando a utopia
de uma mudança do sistema de serviços para muito além do
que vinha sendo discutido no âmbito internacional, ou seja, a
possibilidade de construção de um “Estado de bem-estar social”, nos países industrializados, desenvolvidos, ou simplesmente, a constituição de sistemas que ao privilegiar a atenção primária á saúde, promovessem o acesso de serviços básicos às
populações excluídas, proposta essa defendida para os países
do “terceiro mundo”.
No Brasil, ao ser formulada a proposta de mudança do sistema que foi incorporada ao conjunto de princípios e diretrizes
da Reforma Sanitária Brasileira, sistematizada no documento
apresentado pelo CEBES à Comissão de Saúde da Câmara de
Deputados, em 1979 (CEBES, Saúde e Democracia), adotou-
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se a perspectiva que fundamentava os sistemas de saúde baseados nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, ao tempo em que se propunha a constituição de uma rede
descentralizada, hierarquizada e integrada de serviços (PAIM,
1997). Reforçou-se, portanto, a perspectiva adotada em países
europeus como Inglaterra e Itália, cujos “sistemas” constituíam modelos inspiradores dos pioneiros da reforma no Brasil,
no caso, o modelo constituído no período anterior à adoção do
neoliberalismo enquanto referencial para a reforma das reformas (anos 80).
Duas décadas passadas desde que o CEBES formulou a proposta originária do processo de construção do SUS, é possível
se levantar algumas questões que podem desencadear pesquisas históricas, epistemológicas e políticas mais aprofundadas.
Ou seja, é possível estranhar a distância entre a radicalidade da
crítica à Medicina Preventiva e Comunitária, fundamentada na
utopia da democratização da sociedade como forma de construção do socialismo, sua via pacífica, e o “choque de realidade” que ao lançar os intelectuais da reforma na cena política fez
com que buscassem elaborar propostas de cunho social-democrata, enfatizando mudanças na forma de financiamento,
gestão e organização do sistema de saúde cujos efeitos, permaneceriam muito aquém da negação e superação do processo
de medicalização da sociedade.
Embora a situação de saúde da população brasileira no período, dramaticamente marcada pelo descaso com a saúde pública
e pela mercantilização acelerada da produção e consumo de
serviços, tornasse a proposta de construção de um sistema
público, universal e igualitário, que contasse, inclusive, com
participação popular em sua gestão, algo extraordinário, inovador, naquela conjuntura de luta contra o autoritarismo, o
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fato é que o amplo debate inaugurado com a proposta de reforma sanitária foi perdendo em radicalidade e talvez, ganhando em viabilidade de propostas que enfatizaram mudanças no
sistema, tônica do processo na década de 80. Com isso, a mudança nas práticas, no conteúdo do processo de trabalho e, especialmente, nas relações entre os prestadores e usuários, profissionais de saúde e população só voltaram à agenda nos anos 90.

Formulação de políticas, experimentação prática, diversificação de abordagens conceituais
e propostas alternativas de organização de sistemas e serviços de saúde
O desdobramento político-social, jurídico-parlamentar e político-institucional do movimento pela reforma sanitária fez
com que, na primeira metade dos anos 80 o foco de interesse
principal se deslocasse para a formulação de propostas de
enfrentamento da crise do sistema de atenção médicoprevidenciário, de cunho fortemente racionalizador como foi
o caso das Ações Integradas de Saúde. Do ponto de vista político mais geral, a inserção da problemática de saúde na agenda da
transição democrática a partir do movimento pelas eleições diretas,
implicou na formulação de propostas de mudança na política de
saúde que enfatizassem o fortalecimento do sistema público de
serviços, ainda que este contasse, em seu nível operacional, com a
participação complementar dos serviços privados.
Durante os anos que se seguiram, marcados pelo avanço do
movimento da RSB e a ampliação do arco de alianças que culminou com a realização da 8a Conferência Nacional de Saúde,
a proposta de criação de um Sistema Único de Saúde ganhou
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força, e passou-se a discutir aspectos centrais em torno da sua
viabilidade, como foi o caso do financiamento e gestão, o que,
de certa forma, colocou em segundo plano o debate sobre a
organização dos serviços, embora, com a implantação das Ações
Integradas de Saúde (AIS), tenha se tentado avançar, na prática,
com o processo de integração e hierarquização dos serviços.
No contexto de restauração do Estado de direito, propósito
central da luta pela democratização do país na época, colocouse na agenda política o debate em torno da Saúde como direito
de cidadania, um dos temas da 8ª. Conferência Nacional de
Saúde, em 1986, evento que marca a incorporação da proposta
de constituição do SUS como política de Estado, formalizada
posteriormente na legislação orgânica do setor. Nesse momento culminante do processo de luta pela RSB, os princípios e
diretrizes do SUS foram apresentados e obtiveram o consenso
entre os atores participantes do evento, assumindo-se, a partir
daí, a imagem – objetivo de um sistema universal, integral e
eqüitativo, construído a partir do desencadeamento de processos de descentralização e democratização da gestão, condições
consideradas necessárias para a reorganização dos serviços.
Esta reorganização foi objeto, inclusive, do debate travado no
âmbito da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que produziu um documento no qual se revela a preocupação central
com a garantia das condições político-institucionais e financeiras para a implementação dessa proposta, o que se desdobrou
no espaço jurídico-parlamentar constituído pela Assembléia
Nacional Constituinte e no Congresso Nacional, no final da
década, onde as tensões em torno do debate das propostas
com relação ao financiamento e à institucionalização da participação popular na gestão do sistema de saúde geraram, inclusi-
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ve, vetos à versão original da Lei 8080, superados em parte
com a aprovação da Lei 8142, em 1990.
Ainda assim, não se pode afirmar que a mudança e a transformação das práticas de saúde estivessem completamente ausentes na pauta de discussões e propostas políticas, mesmo
que estas se caracterizassem, fundamentalmente pela busca de
racionalização da crise financeira, por um lado, e de transformação na organização e gestão do sistema de saúde, por outro.
Do relatório da Comissão Nacional de Reforma Sanitária elaborado em 1987 consta especificamente o detalhamento das
idéias em torno da configuração do SUS como um sistema
público que materializaria os princípios “finalísticos” da universalidade, integralidade e equidade, a partir da adoção de estratégias que levassem em conta os princípios organizativos
consagrados nos sistemas de base territorial, regionalizados e
integrados, que operam em função de adstrição de clientela,
hierarquização de serviços, programação local e outros métodos e instrumentos de gestão de sistemas que passavam a ser
amplamente difundidos na época (CNRS, 1986)
O fato mais importante nessa perspectiva, todavia, foi a implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde – SUDS, na segunda metade dos anos 80, viabilizada pelo
“pacto de governadores” formado no primeiro momento do
Governo Sarney, constuindo espaços político-institucionais
onde se inseria, em alguns casos, propostas que tentavam superar os limites racionalizadores da política vigente no período, como foi o caso da implantação dos Distritos Sanitários,
expressão que a proposta de criação dos SILOS, difundida pela
OPS na região das Américas, ganhou no contexto nacional.
(ARAÚJO; TEIXEIRA, 1989; MENDES, 1993).
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Os Distritos Sanitários, equivalentes dos SILOS e das USL –
Unidades Sanitárias Locais do sistema de saúde italiano, constituíram uma estratégia de reorganização dos serviços que
adotava a perspectiva sistêmica, enfatizando a base territorial
como critério fundamental para a definição da população coberta e do perfil de oferta dos serviços, levando-se em conta a
articulação dos diversos níveis de complexidade e, principalmente, o perfil da demanda e a identificação das necessidades
de saúde da população.
A implantação de Distritos Sanitários, em vários estados e
municípios do país, foi um processo que se estendeu, com
apoio da Organização Panamericana de Saúde e da Cooperação
Italiana em Saúde, expressando, de certo modo, o esforço desencadeado em algumas Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde para a mudança na organização dos serviços. Esta era
vista como necessária e urgente, tendo em vista a busca de
efetividade e “impacto positivo” das ações de saúde, para que
ocorresse, inclusive, uma acumulação de poder político por
parte dos grupos que defendiam a Reforma Sanitária, ao tempo em que contribuía para a legitimação da proposta de mudança junto à população (ALMEIDA, 1989; MENDES, 1993;
TEIXEIRA; MELO, 1995).
Do ponto de vista conceitual e metodológico, a proposta de
implantação dos Distritos Sanitários retomava, em um patamar superior de desenvolvimento, a tradição do planejamento
e organização de serviços de saúde que havia sido inaugurada
no contexto latino-americano com a proposta contida no método CENDES - OPS (1965), articulando alguns dos seus conceitos-chave, com os avanços da geografia crítica, da moderna
epidemiologia e do enfoque situacional de planejamento. Nesse
sentido, incorporou-se ao processo de construção dos DS a
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delimitação dos territórios correspondentes à área de
abrangência da rede de serviços, nos quais se recortava a área
de abrangência de cada unidade, espaço esquadrinhado a partir
de estudos inspirados na geografia e nas possibilidades
tecnológicas abertas com o geoprocessamento de informações.
A incorporação do enfoque situacional do planejamento em saúde, por sua vez, subsidiou a análise de situações a partir da identificação e descrição de problemas, o que permitiu, inclusive, uma
(re)articulação entre a epidemiologia, o planejamento e as ciências
sociais, voltadas à construção do (s) objetos de intervenção no
âmbito dos Distritos, fossem doenças, agravos ou determinantes
das condições de saúde (MENDES, 1993; TEIXEIRA, 1993; 1994;
UNGLERT, 1993; KADT; TASCA, 1993; TASCA, 1993; SÁ;
ARTMANN, 1994; TEIXEIRA; MELO, 1995) .
A necessidade de dar respostas aos desafios colocados pela prática desenvolvida no âmbito dos espaços de experimentação
criados pela implantação do SUDS, pela organização dos Distritos Sanitários, inclusive o desafio de integrar as ações de
vigilância epidemiológica e sanitária às ações assistenciais, estimulou o desenvolvimento, nesse período, de esforços sistemáticos em torno da caracterização do “modelo médico
assistencial hegemônico” e as possíveis estratégias de mudança
organizacional e técnico-assistencial, solo onde germinou um
conjunto de propostas alternativas de redefinição do conteúdo
e da forma de organização dos serviços, das práticas e do processo de trabalho em saúde.
Nesse sentido, foi sistematizada uma análise crítica acerca da
lógica de atendimento à “demanda espontânea”, que caracterizava os estabelecimentos de saúde da rede pública, ao lado das
propostas de articulação destas ações com a “oferta organizada” de serviços e as ações previstas nos “programas especiais”
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(PAIM; TEIXEIRA, 1992). Inspirado, fundamentalmente, pelo
desafio de reorientar o sistema nacional de vigilância
epidemiológica (VE), esse texto pioneiro de Jairnilson Paim e
Glória Teixeira, problematiza a possibilidade de integração
dessas ações com as ações de atenção à saúde dos indivíduos
(demanda espontânea) e grupos (programas especiais), apontando o que poderia ser feito em cada unidade para a reorganização da oferta de serviços.
Paralelamente, a experiência desenvolvida em um Centro de
Saúde escola do município de São Paulo, conduzida pelo grupo do Depto. de Medicina preventiva da USP, constituiu o
solo onde germinou a re-conceituação da proposta de programação em saúde, superando-se o viés economicista e
paramétrico que caracteriza a programação local tradicional,
desenvolvendo-se a idéia de programação como forma de reorganização do processo de trabalho em saúde, espaço para a
identificação de necessidades e problemas de indivíduos e grupos, ponto de partida para a reorientação da lógica de atenção à
saúde com ênfase na incorporação de uma perspectiva
epidemiológica e social (SCHRAIBER, 1990).
Nesse contexto, também, surgem os primeiros estudos do
grupo de pesquisadores da UNICAMP sobre a gestão e organização do trabalho no âmbito das unidades de saúde,
enfatizando-se especificamente, a mudança nos instrumentos
de trabalho e nas relações estabelecidas entre os prestadores e
usuários dos serviços, base conceitual para a posterior formulação de propostas que se tornaram conhecidas como o “modelo em defesa da vida”, cujos pilares são a preocupação com o
acolhimento e o estabelecimento de vínculos entre os profissionais e a população que demanda os serviços, o que se desdobrou, mais recentemente, na elaboração de propostas de
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mudança na gestão do trabalho em saúde e na gerência das
unidades de produção de serviços. (CAMPOS, 1994; MERHRY,
1994; CECÍLIO, 1994)
A acumulação dessas experiências e a diversificação de abordagens conceituais nessa área ocorreu paralelamente ao debate
internacional acerca de “modelos de atenção à saúde” (OPS,
1992), desdobrado, posteriormente, na análise da “crise da
saúde pública” (OPS, 1992b, 1993) e ao debate nacional fomentado pelos Congressos Brasileiros de Epidemiologia, realizados em 1989, 1992 e 1995 (SILVA, 1994; PAIM, 1994;
TEIXEIRA, 1996). Isto permitiu o amadurecimento da reflexão
acerca do “modelo assistencial” no âmbito do SUS, tema central da
10a. Conferência Nacional de Saúde, em (Brasil, 1996), retomado,
posteriormente durante a 11a CNS, realizada em 2000 (CNS, 2000).
Os textos sobre esta temática, produzidos por Paim (1993,
1994) nesse período, constituem uma sistematização da crítica
aos “modelos hegemônicos”, seja o “médico-assistencial
privatista” seja o “modelo sanitarista”, ao tempo em que apresenta um grande avanço conceitual que se estrutura em torno
da noção de Vigilância da Saúde, elaborada à partir de uma
releitura crítica e atualização histórico-concreta, do diagrama
proposto originalmente por Leavell & Clarck, a propósito dos
“níveis de prevenção” que atravessam a História Natural das
Doenças (HND) (LEAVELL; CLARCK, 1987; AROUCA,
1975; TEIXEIRA, 2000). A noção de Vigilância da Saúde, a
partir dessa concepção renovada do modelo da HND, incorpora, para além do esquema abstrato que organiza os diversos
níveis de prevenção, a análise concreta das práticas de saúde
em sociedades históricas, quer se expressem como “políticas
públicas saudáveis”, conjunto de ações governamentais e não
governamentais voltados à melhoria das condições de vida das
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populações, querem se expressem como ações de “vigilância
sanitária” e “vigilância epidemiológica”, além das diversas formas de organização das práticas de “assistência e reabilitação”
dirigidas a indivíduos e grupos.
Cabe destacar que, em virtude de sua plasticidade, a noção de
Vigilância da Saúde tem se prestado a ser o eixo articulador de
propostas as mais diversas, permitindo que a idéia original fosse
se enriquecendo à medida em que as experiências foram se
multiplicando e a reflexão acerca do processo de trabalho em
saúde foi se aperfeiçoando (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS,
1998). Além de sua aproximação com o debate acerca da
reestruturação do sistema nacional de Vigilância em Saúde,
intensificado a partir da implementação de projetos estratégicos como foi o caso do VIGISUS, a partir de 1998 e da
implementação dos Programas de Saúde da Família, a noção
de Vigilância da Saúde vem se articulando com os debates acerca
da “Promoção da Saúde (BUSS, 2000; TEIXEIRA; PAIM, 2000)
e das “Cidades saudáveis” (FERRAZ, 1993;1999), bem como
vem se alimentando, das reflexões acerca das “ações
programáticas de saúde” (SCHRAIBER et al, 1990; 1996) e outras propostas de mudança na organização e operacionalização
das práticas de saúde que vem sendo desenvolvidas, seja em
núcleos acadêmicos sejam no âmbito dos serviços.
O mais importante, entretanto, é analisar o quanto dessas propostas influenciou e vem influenciando o processo de formulação e implementação de propostas políticas, programas e
projetos no âmbito do SUS, espaço aonde, nos últimos 10 anos,
vem se conflitando propostas hegemônicas com relação à organização dos serviços e as alternativas que vem sendo incor-
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poradas e implementadas em função das oportunidades criadas em determinadas conjunturas.

Expansão do campo de experimentação e multiplicação das alternativas de organização dos serviços e das práticas de saúde no âmbito do SUS
O processo de construção do SUS a partir da aprovação das
Leis 8080 e 8142 e, principalmente, do desencadeamento da
municipalização das ações e serviços, a partir de 1993, significou a expansão extraordinária dos espaços aonde vem se introduzindo mudanças na organização dos serviços e nas práticas
de saúde. O eixo em torno do qual vem se desdobrando esse
processo, em todos os estados e praticamente todos os municípios do país resultou da transferência paulatina da responsabilidade de gestão pela atenção primária da saúde (renomeada
no Brasil como “atenção básica”) aos gestores municipais,
concomitantemente à implantação dos Programas de Saúde da
Família, redefinidos ao longo da década (1994-2004) como “estratégia” de mudança do modelo assistencial do SUS (CORDEIRO, 1996; MS, 1998).
De fato, as origens da proposta de Saúde da Família remontam
ao surgimento e difusão do movimento de Medicina Familiar
(PAIM, 2002) estruturado em meados dos anos 60 nos EUA
com a finalidade de introduzir reformas no processo de ensino médico. Difundido a vários países da América Latina nas
décadas seguintes, este movimento se deslocou progressivamente das instituições de ensino para os serviços, inclusive no
Brasil, onde emergiu enquanto proposta de formação pós-graduada em “Medicina Geral e Comunitária”, vindo posterior-
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mente a ser absorvido como fundamentação da política de organização da Atenção Primária à Saúde.
A trajetória institucional dessa proposta ilustra claramente um
processo de “refuncionalização” de suas noções e práticas, na
medida em que, partindo de uma concepção voltada para a
reorganização da prática médica, clínica, através da ampliação
do objeto de trabalho (dos indivíduos à família), estas propostas foram paulatinamente associadas aos princípios da Medicina Comunitária e incorporaram princípios e diretrizes que vão
além da clínica, especialmente a contribuição da epidemiologia
e da administração e planejamento em saúde.
De fato, uma análise da concepção brasileira da Saúde da Família evidencia a articulação de noções e conceitos provindos de
distintas disciplinas do campo da Saúde Pública e Coletiva, que
se traduzem em princípios e diretrizes operacionais que buscam conformar um modelo de atenção pautado pela organização sistêmica dos serviços (complementaridade e hierarquização), pelo caráter multiprofissional das equipes de trabalho, pela utilização da informação epidemiológica para o
planejamento e programação das ações de saúde e pela busca
de integralidade das práticas (promoção, proteção e recuperação) ainda que no âmbito da Atenção Primária, ou como se
convencionou denominar no SUS, da Atenção Básica (MENDES, 2002; PAIM, 2004)
O mais interessante e, sem dúvida, mais relevante, politicamente, é que a Saúde da Família, formulada enquanto um programa “vertical” a ser implantado nas regiões Norte e Nordeste do país, onde se colocava a necessidade de interromper
ou redefinir o ritmo de expansão da epidemia de cólera no
início dos anos 90, foi reapropriada e redefinida, por um conjunto heterogêneo de atores políticos, ao nível estadual e posCarmen Teixeira e Jorge Solla

modelo de atenção à saúde.pmd

147

5/7/2007, 15:50

147

teriormente federal, que viram no PACS e em seu sucedâneo,
o PSF, uma oportunidade histórica de promover a mudança
do modelo de atenção à saúde em larga escala.
Com isso, a partir de 1994 e, principalmente no período 19982002, a Saúde da Família deixou de ser um programa que
operacionalizava uma política de focalização da atenção básica
em populações excluídas do consumo de serviços, para ser
considerada uma estratégia de mudança do modelo de atenção
à saúde no SUS, na verdade, o instrumento de uma política de
universalização da cobertura da atenção básica e, portanto, um
espaço de reorganização do processo de trabalho em saúde nesse
nível. Mais que isso, a Saúde da Família, vem sendo concebida
como parte de uma estratégia maior de mudança do modelo
de atenção, na medida em que se conjugue com mudanças na
organização da atenção de média e alta complexidade induzidas
por políticas de regulação e controle, ao tempo em que abra
espaços para implementação de ações intersetoriais de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população
das áreas cobertas pelo programa (TEIXEIRA, 2003).
A importância dessa estratégia para a extensão de cobertura da
atenção básica vem sendo evidenciada pela enorme expansão
do número de equipes do PSF4 implantadas em todo o país,
ainda que não se possa afirmar que, no conjunto, as ações e
serviços produzidos signifiquem de fato, a mudança de conteúdo das práticas e da forma de organização do processo de
trabalho prevista nos documentos oficiais. Alguns estudos evidenciam que, a prática das equipes do Programa se concentra,
basicamente, na oferta organizada de serviços básicos como
ações de educação sanitária dirigida a grupos de gestantes, mães,
portadores de doenças crônicas e grupos de idosos, realizadas
nas unidades de saúde ou na comunidade, ao lado de ações de
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atenção básica ao grupo materno-infantil, que incluem
planejamento familiar, pré-natal, acompanhamento e desenvolvimento da criança, controle de desnutrição, infecções respiratórias e outros agravos que constituem o perfil da demanda nesse nível de atenção (SILVA, 2002; TEIXEIRA, 2004). As
ações de vigilância em saúde, mesmo em uma concepção restrita,
limitada à vigilância ambiental (controle de riscos relativos a vetores
de DIP, por exemplo) ou vigilância sanitária (controle de riscos
associados ao consumo de bens e serviços, como água, alimentos,
saneantes, cosméticos, medicamentos etc.) ou mesmo a vigilância
epidemiológica sobre doenças e agravos prioritários, como Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão, Diabetes, Câncer de Colo
de útero e mama, ou ainda, as ações específicas de atenção à problemas de saúde mental, ainda são desenvolvidas de modo
incipiente pela grande maioria das equipes.
Um dos resultados indesejados desse processo vem sendo o
aumento da demanda por serviços de média e alta complexidade, decorrente da extensão de cobertura da atenção básica,
sem que ao mesmo tempo se verifique um aumento da
resolutividade desse nível de atenção. Principalmente nos
municípios de pequeno porte, que constituem a imensa maioria dos municípios brasileiros, a implantação da SAF, ainda que
represente a garantia do direito constitucional do acesso a serviços de saúde, não se fez acompanhar de impacto positivo sobre
as condições de saúde da população como um todo, concentrando, na maioria das vezes, os efeitos positivos sobre alguns indicadores de saúde como é o caso da Mortalidade Infantil.
De todo modo, a opção política por reorientar o modelo de
atenção á saúde a partir da mudança na organização das ações
básicas permanece como prioridade na agenda política no momento atual, intensificando-se, inclusive, o processo de im-
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plantação do PSF, tendo como alvo os grandes municípios do
país, aqueles com mais de 100 mil habitantes, aonde o impacto
positivo do Programa só se fará sentir caso alcance uma grande
cobertura populacional. São esses municípios que se constituem, atualmente, o lócus institucional de implantação do
PROESF – Projeto de Expansão e consolidação da Saúde da
Família5, instrumento de política que vem se fazendo acompanhar da mudança na estratégia de qualificação dos recursos
humanos, “nó crítico” do processo, agora objeto de ações de
educação permanente, através de uma rede de “Pólos de Educação permanente do SUS”, em processo de organização.
Paralelamente aos esforços dirigidos à reorientação da Atenção Básica, solo onde vem se constituindo a possibilidade de
reorganização de práticas específicas em áreas prioritárias, como
é o caso das ações de Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Trabalhador, Saúde Mental, Saúde Bucal, bem como de
reorientação de ações prioritárias de vigilância epidemiológica,
voltadas ao controle de epidemias e endemias, ao lado da
descentralização das ações de vigilância sanitária e implantação
das ações de vigilância ambiental, o processo de construção do
SUS tem se constituído, também, no espaço de mudança na
organização dos serviços de média e alta complexidade, isto é,
de reorientação das ações de assistência médica ambulatorial,
laboratorial, hospitalar e farmacêutica.
Novamente o processo de municipalização, inicialmente com
a implementação do estágio de “gestão semi-plena”, e mais
recentemente, com a multiplicação do número de municípios
que atingiram o estágio de “gestão plena” previsto na NOB
001/96, provocou a necessidade e criou a oportunidade para a
introdução de mudanças na organização dos serviços
assistenciais, instituindo processos de gestão de redes
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assistenciais que articulam unidades da rede própria dos sistemas municipais de saúde com unidades de saúde que pertencem à rede contratada e conveniada. A articulação dessas redes
vem se constituindo em objetos de políticas, normas e poetarias
específicas do Ministério da Saúde, principalmente a partir de
1998, revelando a pressão existente pela racionalização dos recursos em função do aumento extraordinário da demanda e da
oferta de serviços pelo SUS (MS/SAS, 2002).
Mais recentemente, vem se buscando o aprofundamento desse processo com a formulação de uma política de reforma na
área hospitalar, cujo ponto de partida é adoção de uma perspectiva conceitual que redefine o papel do Hospital em um
sistema integrado de serviços de saúde. Segundo documentos
do MS, isso se reflete na concepção acerca do tamanho dos
Hospitais e das funções que deve desempenhar no conjunto
dos serviços, desdobrando-se no debate acerca de como deve
ser o financiamento e gestão dessas unidades, bem como a
organização dos processos de trabalho em seus diversos setores
ou unidades de produção de serviços e implica a redefinição
das relações dos Hospitais com os demais níveis de prestação
de serviços no âmbito do sistema (MS, 2004).
Com relação ao novo papel dos hospitais admite-se que estes
passem a ser “um local para manejo de eventos agudos, onde
se faça análise das possibilidades dos benefícios terapêuticos,
um lugar onde tenha uma densidade tecnológica compatível,
onde a discussão da eficiência e da qualidade seja colocada o
tempo inteiro e que tenha uma infra - estrutura adequada para
o cumprimento das atribuições da sua missão”. Uma das questões discutidas no âmbito internacional diz respeito ao tamanho ideal dos hospitais, considerando-se que o padrão desejado deve ultrapassar 300 leitos. Por conta disso, observa-se em
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vários países6 um movimento de fechamento e fusão de hospitais, buscando-se configurar redes onde os hospitais regionais,
por exemplo, operem com estruturas de no mínimo 1200 leitos.
Desencadear um movimento dessa natureza no Brasil significa assumir o enfrentamento de uma cultura organizacional resistente ao fechamento de qualquer serviço, seja um pronto
atendimento, uma unidade básica de saúde etc. até por conta
das pressões exercidas pelo setor privado e filantrópico, que
atuam na perspectiva do modelo de atenção hospitalocêntrico.
A reforma da atenção hospitalar, portanto, está colocada no
centro do debate em torno da mudança do modelo de atenção
e demanda o conhecimento da realidade da rede hospitalar do
SUS, suas características e problemas.
Segundo diagnóstico recente realizado pelo departamento de atenção especializada do MS esta rede é caracterizada pela
heterogeneidade do ponto de vista da distribuição territorial, dos
vínculos institucionais, dos graus de organização tecnológica e das
relações estabelecidas com os demais níveis de prestação de serviços. Cabe destacar a concentração de leitos na esfera privada e
nos grandes centros urbanos, reconhecendo-se que não há propriamente uma organização em rede, há “vários desenhos que se
superpõem”, não respeitando uma política de regionalização baseada na distribuição da população, no perfil epidemiológico e no
perfil da demanda aos serviços. Também é importante considerar
que 38% das unidades cadastradas como hospitais no Brasil, possuem menos de 30 leitos, constituindo um segmento que vive
em constante crise financeira7 o que induz, muitas vezes, à prática
de fraudes na prestação de contas, como o superfaturamento e
simulação de atendimentos (MS, 2004).
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O aspecto financeiro da crise é o que tem tido maior visibilidade, porém, pelo exposto, é necessário reconhecer que apesar dos recursos serem insuficientes, fracionados e mal
alocados, essa insuficiência, má distribuição e má utilização de
recursos são potencializadas pela forma como os serviços hospitalares estão organizados e pela forma como estão sendo
geridos. A crise, portanto, é também organizacional e gerencial
e se relaciona com a organização e gestão do sistema como um
todo, isto é, atravessa o processo de formulação e implementação de políticas de financiamento, gestão e organização dos serviços.
Nesse sentido, a busca de alternativas tem exigido o
desencadeamento de processos heterogêneos, que incidem
sobre aspectos macro e micro organizacionais do sistema de
serviços como é o caso do processo de regionalização da assistência, inaugurado em 2001/2002, por ocasião da elaboração da
NOAS (TEIXEIRA, 2002) e a descentralização das ações de
vigilância em saúde, objeto de esforços coordenados em torno
da implantação do projeto VIGISUS, atualmente em sua segunda edição. Também é importante registrar o esforço de
reorientação da atenção de urgência/emergência (especialmente com a implantação do SAMU) e a formulação de políticas
para atenção de alta complexidade no SUS. No primeiro caso,
observa-se que em 2003 apenas 16 municípios contavam com
algum tipo de serviço de atendimento móvel de urgência coordenado por centrais de regulação e, a partir do projeto implantado nacionalmente em dezembro de 2004, já se alcançava
uma cobertura próxima a 50 milhões de pessoas residindo em
municípios com este serviço em funcionamento. Com o
SAMU, além do atendimento de urgência extra-muros dos
serviços de saúde potencializa-se toda a rede de atenção às ur-
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gências com a atuação das centrais de regulação coordenando o
conjunto de intervenções necessárias a serem mobilizadas para
assegurar o atendimento indispensável a cada situação. Com o
projeto QUALISUS inicia-se uma série de investimentos para
adequação e mudanças na organização do trabalho nos principais hospitais públicos que concentram a oferta de atenção às
urgências e emergências nos grandes centros urbanos. No segundo caso, registra-se um esforço importante de incorporação de diretrizes que permitam uma maior articulação entre as
ações de alta complexidade e os outros níveis (atenção básica e
média complexidade) buscando formatar linhas de cuidado e
incorporando na programação da oferta de alta complexidade
cadastramento de usuários, adstrição de clientela, com base
populacional e territorial definida e elenco mínimo de procedimentos a serem assegurados, entre outras medidas.
Como se pode perceber, o desafio de reorientar o modelo de
atenção à saúde no SUS enfrenta uma série de obstáculos, entre os quais, sem dúvida, a recriação permanente das condições favoráveis à medicalização da saúde, exatamente o ponto
de partida da reflexão crítica sobre a crise do sistema há cerca
de 30 anos atrás, exigindo uma atualização permanente dos
estudos e pesquisas sobre a forma como se expressa a tensão
entre a busca de redefinição das práticas de saúde em direção à
universalidade, equidade e integralidade e os limites financeiros, políticos, técnicos e organizacionais para se alcançar a
operacionalização desses princípios no cotidiano do sistema.

Situação atual, desafios e perspectivas
Tentando uma breve síntese das principais características da
situação atual, cabe destacar a ampliação e diversificação do

154

Modelo de Atenção à Saúde no SUS:...

modelo de atenção à saúde.pmd

154

5/7/2007, 15:50

debate conceitual e político no que diz respeito á mudança do
modelo de atenção á saúde no SUS e os desdobramentos do
processo de implementação de políticas e programas que tomaram como objeto a organização dos serviços e das ações de
saúde no contexto da construção do SUS.
Do ponto de vista conceitual, pode-se constatar que quando se
começou a discutir esse tema, o foco era concedido a princípios e diretrizes gerais que configuravam a “imagem-objetivo”
do sistema e à proporção que foi se avançando em termos de
conquistas legais e institucionais, foi ocorrendo uma enorme
diversificação dos sujeitos envolvidos no debate e no conteúdo das propostas apresentadas, de modo que hoje, pode-se
identificar a existência de um processo extremamente complexo de discussão, elaboração e implementação de propostas
políticas e de práticas de prestação de serviços de saúde que
atravessa o espaço acadêmico, e se espraia pelos fóruns de discussão política, conferências e conselhos, comissão intergestores nos diversos níveis de governo e se desdobra no
âmbito institucional ao nível federal, estadual e municipal.
Nesse contexto, passou-se de um debate geral sobre a configuração do sistema público e seus princípios norteadores, á
especificação de propostas de mudança de praticas em áreas
específicas, por fora da ação política de grupos organizados de
mulheres, trabalhadores, portadores de patologias ou usuários com necessidades especiais, o que demanda a formulação
de políticas e estratégias de ação em áreas diversas. A 11ª e a
12ª. CNS refletiram esse processo de ampliação e diversificação do leque de questões que passaram a ser abordadas sob o
tema “modelo de atenção à saúde”, apresentando-se, por vezes, com um grau de detalhamento extremado e de certo modo,
inadequado nesse nível de construção da vontade política. Por
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outro lado, não há como deixar de reconhecer que esta diversificação de atores e propostas reflete uma democratização do
conhecimento no campo da Saúde Coletiva e se inscreve entre
os avanços alcançados no processo de reforma sanitária.
Do ponto de vista da gestão dos serviços, um balanço dos últimos 10 a 15 anos revela que, apesar das mudanças no cenário
institucional e das oscilações na correlação de forças favoráveis
ou desfavoráveis à implementação de políticas coerentes com
a construção do SUS, ocorreu uma ampla descentralização dos
recursos e das responsabilidades de gestão sobre os serviços,
configurando-se, hoje, o gestor municipal como o principal
responsável pela implementação das propostas de mudança do
modelo de atenção à saúde. A rede de atenção básica encontrase, praticamente em sua totalidade sob gestão municipal e a
rede de media e alta complexidade tende a seguir o mesmo
rumo, na medida em que se consolide o processo de
regionalização no âmbito estadual. O MS somente mantêm a
gerencia direta de 5 unidades hospitalares no Rio de Janeiro e
do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, sendo que a
imensa maioria foi transferida para gestão estadual ou para a
gestão municipal nos municípios que assumiram a Gestão Plena
do Sistema. Uma análise das tendências com relação ao financiamento dessas redes revela que, apesar do gasto com serviços de média e alta complexidade continuar se elevando, a proporção de recursos que passou a ser destinada à atenção básica
tem crescido mais rapidamente, apontando a possibilidade de
vir a se constituir um relativo equilíbrio, necessário para a garantia da qualificação e adequação da oferta de serviços básicos
às necessidades e demandas da população das diversas regiões,
estados e municípios (Tabela 1, anexo).
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Do ponto de vista organizacional, cabe destacar que a imensa
maioria de municípios que ingressaram na Gestão Plena da
Atenção Básica são induzidos a cumprir o Pacto de Indicadores, o que significa investir na reorientação do perfil de oferta
de serviços de modo a contemplar a execução de ações de vigilância em saúde e de assistência a grupos populacionais
priorizados em função do mapeamento dos problemas e riscos epidemiológicos ao nível municipal, estadual e nacional.
Evidentemente que o grau de desenvolvimento desse processo é bastante heterogêneo nas diversas regiões e estados do
país, o que reflete as condições existentes do ponto de vista
gerencial, técnico e operativo, o que, inclusive, constitui um
desafio adicional para as Secretarias Estaduais de Saúde, que se
encontram, em sua maioria, vivendo um processo de revisão
da sua missão, isto é, de suas funções e competências com
relação á gestão e organização do sistema, dentre as quais sobressai a necessidade de se qualificarem para a cooperação técnica com os municípios das diversas micro-regiões do estado.
Do ponto de vista operacional, conforme citado anteriormente ao nos referirmos aos resultados alcançados pela estratégia
de Saúde da Família, é forçoso admitir que ainda não ocorreram mudanças significativas na direção da sonhada “reversão”
do modelo de atenção à saúde, de modo a que venha a privilegiar as ações de promoção e vigilância, redefinindo as ações de
assistência. Tudo o que se vem fazendo, de certo modo significa a racionalização do modelo hegemônico, na medida em
que amplia a oferta de serviços básicos, permitindo, em algum
grau, a reorientação do fluxo da demanda aos serviços de média e alta complexidade, paralelamente à intensificação de ações
de epidemiologia e controle de doenças que no máximo conseguem reduzir as insuficiências historicamente acumuladas
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no âmbito das ações de saúde pública, ao tempo em que tentam modernizar as práticas de vigilância em saúde para dar
conta dos novos e velhos desafios epidemiológicos decorrentes da específica situação sanitária da população.
Correndo o risco de parecer pessimista, cabe concluir que,
apesar dos esforços realizados e dos avanços alcançados, a
mudança operada na organização dos serviços e no perfil das
práticas de saúde apenas “arranha” a superfície do modelo
hegemônico. Desse modo, apesar do aumento extraordinário
na produção de serviços básicos, cabe reconhecer que no geral
o perfil de oferta de serviços revela a reprodução, em escala
ampliada, do modelo médico, assistencial, hospitalocêntrico
(Tabela 2, anexo). E ainda que isso evidencie o atendimento a
uma demanda reprimida historicamente, pela insuficiência e
ineficiência do sistema público, do ponto de vista da cobertura, acessibilidade, integração sistêmica e qualidade de atenção,
expressando a garantia de um direito conquistado, também
evidencia o quão distante estamos ainda de um sistema de serviços de saúde que opere segundo a lógica da intervenção sobre determinantes, riscos e danos, nesta ordem de prioridades, e não, o contrário, como continua a acontecer.
Apesar dessas dificuldades, pensamos que o Brasil tem hoje, a
oportunidade histórica de avançar na efetivação de uma política de saúde e na organização de um sistema público de serviços de saúde que represente de fato, uma inovação do ponto
de vista do modelo de atenção, ou seja, do ponto de vista da
direcionalidade do processo de mudança no conteúdo das práticas de saúde. Por conta da complexidade dos desafios e considerando a heterogeneidade de situações existentes nas diversas regiões, estados e municípios, pode-se reanimar a utopia e
acreditar que, da diversidade dos sujeitos políticos envolvidos
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nesse processo de reforma, dos estudos e pesquisas sobre os
problemas e necessidades de saúde da população, da experimentação de alternativas e da construção do novo, pode ser
que o SUS venha a tornar-se não somente o “maior sistema
público de saúde do mundo”, mas o cenário de uma mudança
que aponte saídas criativas para a crise em que continuamos
imersos. Mais que isso, exige a identificação e aprofundamento
da análise dos desafios atuais, de modo a que se encaminhar
propostas de mudança que não reproduzam, em outro patamar, as condições favoráveis à manutenção dos modelos que
se pretende transformar.

Notas
1

Termo com que, contemporaneamente, tem se designado a forma de organização dos serviços e o modo de organização das práticas de saúde.

2

Capitulo Saúde da Constituição Federal de 1988 e Leis 8080 e 8142, de 1990.

3

Termo cunhado por Ivan Illich, referido ao processo de transformação de necessidades e carências geradas na esfera de produção e reprodução da vida, em
necessidades de serviços de saúde, especialmente em demanda por serviços de
atenção médica, o que reflete uma perda da autonomia dos sujeitos diante da
sua própria vida, uma perda da capacidade de ser normativo, para usar a terminologia de Georges Ganguillem, em “O normal e o patológico”.

4

Informações do SIAB, referentes a 2004 indicam que se alcançou o número de
195.659 Agentes Comunitários de Saúde, atuando em cerca de 5.196 municípios do país, contando-se com 21.609 Equipes de Saúde da Família, espalhadas
em 4.769 municípios e 8.630 Equipes de Saúde Bucal, implantadas em 3.121
municípios. Ver mapa anexo.

5

Com recursos previstos na ordem de 550 milhões de dólares para os próximos 6
anos (Leal, 2002).
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6

Reino Unido e França, por exemplo.

7

Esse segmento consome cerca de 100 milhões de dólares por ano do orçamento do SUS
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Quadro 1. Temas e fatos relacionados com a construção
de alternativas ao modelo hegemônico de atenção à
saúde no Brasil
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Tabela 1: Série histórica dos recursos federais despendidos
mensalmente para o custeio da atenção à saúde no SUS.
Brasil, 2000-2004*

Fonte: TABNET/SAS/MS.
*Estimativa anual com base nos valores registrados no 1º semestre de 2004.
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Tabela 2: Série histórica de indicadores do SUS. Brasil,
1995-2003

Fonte: TABNET/SAS/MS e IBGE – Censos Demográficos e Contagem
Populacional. * Fonte: SIAB – Situação em julho de cada ano referido
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Situação de implantação de equipes de Saúde da Família, saúde bucal e agentes comunitários de saúde

Fonte: Sistema de Informação da Atenção
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