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A POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA A PARTIR DE 1988: resultados e desafios atuais 

 

Sergiane Maia Maciel1 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo central deste artigo é examinar as tendências 
recentes da política de saúde no Brasil, no marco da 
Constituição Federal de 1988. Caracteriza-se o estado atual do 
Sistema de Saúde Brasileiro representado pelo (SUS), com 
base nos dados originais provenientes de fontes oficiais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 
Instituto Brasileiro de Economia Aplicada (IPEA). Os resultados 
apontam avanços em alguns indicadores de saúde. Conclui-se 
que a política de saúde apresenta desafios no atendimento de 
seus objetivos universais, enquanto sistema de saúde público, 
igualitário, integral e de qualidade. 
 
Palavras-chave: Política de saúde. SUS. Resultados. 
Desafios. 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this article is to examine the recent trends 
in health policy in Brazil, within the framework of the 
Constitution of 1988. It is characterized the current state of the 
Brazilian health system represented by (SUS), based on 
original data from official sources the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE) and the Brazilian Institute of 
Applied Economics (IPEA). As a result, point to improvements 
in some health indicators. It is concluded that health policy 
presents challenges in meeting its universal goals, while the 
public health system, equal, full and quality. 
 
Keywords: Health policy. SUS. Results. Challenges. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 incorporou uma concepção de seguridade social 

como expressão dos direitos sociais inerentes à cidadania, integrando saúde, previdência e 

assistência. Assimilando proposições formuladas pelo movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira reconheceu o direito à saúde e o dever do Estado, mediante a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), universal, público, participativo, descentralizado e integral (PAIM, 2013; 

FLEURY/ OUVERNEY, 2012). 

Apesar, do princípio orientador da universalização, as políticas de seguridade 

mantiveram critérios de acesso para a previdência social e a assistência social. O acesso à 

previdência manteve-se dependente da contribuição e à assistência social, dependente da 

necessidade. A exceção foi a saúde, na qual a universalização se deu de forma integral, sem 

qualquer critério de acesso (PEREIRA, 2000). 

Sobre os critérios de acesso Boschetti (2006), acrescenta que diferentemente da 

previdência social e da assistência, a saúde foi o único direito assegurado incondicionalmente 

como derivado da cidadania, ou seja, nem determinado pela inserção no sistema produtivo, nem 

concedido em função dos critérios de baixa renda. Por isso Pereira (2000), diz que o modelo de 

seguridade social instituído formalmente no país, a partir da Constituição de 1888, pretendeu 

unificar três políticas em torno de dois eixos diferenciados: um contributivo representado pela 

previdência e outro, distributivo representado pela saúde e assistência social. 

O artigo aqui pretendido parte do pressuposto que as políticas de saúde integram as 

políticas sociais, do mesmo modo que o sistema de saúde é um dos componentes dos sistemas 

de proteção social, portanto a gênese é compreender que a proteção social assume a 

modalidade de seguridade social, designando um conjunto de políticas que inspiradas em um 

princípio de justiça social, garantem a todos os cidadãos o direito a um mínimo vital, socialmente 

estabelecido. Sua referência é o Plano Beveridge, de 1942, na Inglaterra, onde se estabeleceu 

pela primeira vez, um novo modelo de ordem social baseado na condição de cidadania, 

segundo a qual os cidadãos passam a ter seus direitos sociais assegurados pelo Estado 

(FLEURY; OUVERNEY, 2012). 

Entretanto, Viana (1998 apud BEHRING; BOSCHETTI, 2011), comentam que 

apesar do conceito constitucional de seguridade social de 1988 ser de inspiração beveridgiana 

(inglês), toda a trajetória histórica, em especial no que se refere aos direitos previdenciários são 

de inspiração bismarckiana (alemã). Essa imbricação histórica entre elementos próprios à 

assistência e elementos próprios ao seguro social poderia ter provocado a instituição de uma 

ousada seguridade social, de caráter universal, redistributiva, pública, com direitos amplos 

fundados na cidadania.  
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Acrescentam os autores, não foi, entretanto, o que ocorreu, e a seguridade social 

brasileira, ao incorporar uma tendência de separação entre a lógica do seguro (bismarckiana) e 

a lógica da assistência (beveridgiana), e não do de reforço à clássica justaposição existente, 

acabou materializando políticas com características próprias e específicas que mais se excluem 

do que se complementam, fazendo que, na prática, o conceito de seguridade fique no meio 

caminho, entre seguro e assistência. 

Nesta perspectiva, o objetivo central deste artigo é examinar as tendências recentes 

da política de saúde no Brasil, no marco da Constituição Federal de 1988. Assim, está 

estruturado com a seguinte seqüência: após uma breve introdução; na primeira parte, examina-

se o desenvolvimento histórico da política de saúde como política da seguridade social a partir 

de 1988 e sua organização; a seguir caracteriza-se o estado atual do Sistema de Saúde 

Brasileiro representado pelo (SUS), com base em estudos publicados e nos dados originais 

provenientes de fontes oficiais do Ministério da Saúde (MS), do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e do Instituto Brasileiro de Economia Aplicada (IPEA), e finalmente 

apontam-se os desafios atuais para que a política de saúde atinja seus objetivos universais. 

 

2 O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA POLÍTICA DE SAÚDE E SUA ORGANIZAÇÃO 

 

O Sistema de Saúde Brasileiro é constituído por uma variedade de organizações 

públicas e privadas estabelecidas em diferentes períodos históricos. Assim, o modelo de 

intervenção do Estado Brasileiro na área social data das décadas de 1920 e 1930, quando 

os direitos civis e sociais foram vinculados à posição do indivíduo no mercado de trabalho 

(PAIM et al., 2011). 

Nessa direção, Boschetti (2006) caracteriza o modelo de intervenção do Estado 

Brasileiro: 

O modelo esboçado após 1923, com base nas Caixas de Aposentadorias e Pensões 
privadas organizadas por empresas, cresceu rapidamente, mas de forma desigual e 
limitada a algumas categorias profissionais. As sementes de “uma proteção 
previdenciária”, contudo, estavam enraizadas na lógica de desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. A partir dos anos 30, intensificou - se no Brasil uma 
intervenção mais efetiva e sistemática do Estado na regulação das relações de 
trabalho e na área social, portanto as Caixas de Aposentadorias e Pensões 
somaram-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões, criados, regulamentados e 
controlados pelo Estado (BOSCHETTI, 2006, p. 11). 

Segundo Paim et al. (2011), o sistema de proteção social brasileiro se expandiu 

durante o governo do Presidente Getulio Vargas (1930-45) e dos governos militares (1964-84), 

mas o processo de tomada de decisão e a gestão do sistema eram realizados sem a 

participação da sociedade e estavam centralizados em grandes burocracias. 

De acordo com Cohn (2006), a assistência médica, portanto, era uma assistência 

previdenciária, para os segmentos assalariados urbanos da população brasileira, cabendo ao 
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Estado, na área da saúde, as ações tidas então como clássicas da Saúde Pública (saneamento 

do ambiente, vacinação e isolamento dos portadores de doenças contagiosas), e quanto aos 

pobres, a estes cabiam os hospitais filantrópicos, as santas casas, ao passo que às classes 

dominantes estavam reservados os profissionais médicos formados no exterior, e o acesso ao 

tratamento no exterior. 

Em decorrência, estabelece-se uma aguda diferenciação entre os setores urbanos e 

rurais em termos de acesso e disponibilidade de equipamentos médicos, associada a uma 

generalizada diferenciação e estigmatização da clientela. Esta se manifesta em termos de um 

grande marco divisório entre carentes, ou seja, os orientados para o setor público e filantrópico, 

e os assalariados, ou seja, os orientados para o setor privado, sendo também diferenciados em 

termos de qualificação e status ocupacional (COHN et al., 2010). 

Portanto, percebe-se claramente que o alcance dessa política previdenciária foi 

definido pela posição dos indivíduos no mercado de trabalho, constituindo um acesso 

estratificado aos serviços de saúde, já que sua base de organização pautava-se na relação 

entre renda, valor de contribuição e densidade dos benefícios auferidos. Dessa maneira, o 

modelo de proteção social instituído reafirmou as desigualdades existentes entre os distintos 

grupos sociais (MAIA; RODRIGUES; MAIA, 2012). 

Este modelo de sistema de proteção social é conhecido como meritocrático – 

corporativista, ou seja, como já mencionado aqui, a extensão dos direitos e dos serviços sociais, 

se dá a partir da situação dos indivíduos no mercado de trabalho, o fato de serem trabalhadores 

formalmente contratados, e sindicalizados, o que lhes atribui o reconhecimento, pelo Estado, de 

estarem sob as leis que regulam a relação entre capital e trabalho (COHN, 2006). 

Em análises mais recentes do Sistema Brasileiro de Proteção Social, Draibe (1991, 

1993 apud SILVA, 2000), refere-se à reestruturação desse padrão, sobretudo a partir da 

Constituição de 1988, representando o deslocamento do Modelo Meritocrático Particularista em 

direção ao Modelo Institucional Distributivo. Entretanto, é claro que as tendências caminharam 

em direções contrárias, e os resultados são medíocres, por situarem-se num contexto de 

crescente incapacidade de investimento do Estado, caracterizado por conjuntura de profunda 

crise econômica e política. 

Assim, a segmentação da população entre trabalhadores formais e informais, ricos 

e pobres, beneficiários e não beneficiários da Previdência, em um contexto de profunda 

desigualdade social, contribuiu para acender e fortalecer o debate sobre qual deveria ser o 

papel do Estado na área da assistência à saúde da população brasileira (MAIA; RODRIGUES; 

MAIA, 2012). 

Desloca-se, então, a discussão da relação Estado – Mercado, como mais Estado e 

menos Mercado, ou vice-versa, para a necessidade da reconstrução do próprio Estado, de um 
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Estado democrático que incorpore os cidadãos. Isso significa associar democracia política à 

democracia social num projeto para a sociedade que contemple um desenvolvimento auto- 

sustentado que “torne virtuoso o novo paradigma”. E do ponto de vista teórico implica em 

reassumir a dupla dimensão das políticas sociais: seu caráter distributivo e regulador 

(LAURELL, 2009). 

Portanto, em se tratando do modelo mais mercado – neoliberal de produção de 

serviços de saúde no Brasil, este foi hegemônico por muito tempo, e a lógica do favorecimento 

do setor privado da assistência médica através da política previdenciária prevaleceu de forma 

explícita até os anos 80. Neste período estabeleceu-se uma clara divisão de trabalho e 

clientelas, entre o setor público e o privado de saúde (COHN et al., 2010). 

Destaca-se também neste período, o apogeu das empresas médicas, conhecidas 

como medicina de grupo, dos hospitais privados e das cooperativas médicas. Essas distintas 

modalidades do setor privado contaram com uma clientela cativa, a previdenciária, e através da 

compra de seus serviços, quer sob a forma de convênios ou de credenciamentos (COHN et al., 

2010). 

Desse modo, ainda nos anos 1970, eclodiu um movimento social, conhecido como 

Movimento Sanitário, demonstrando que a questão de saúde está além dos limites da 

assistência, visto ter incluído no seu bojo a discussão do conceito ampliado de saúde como 

determinação e produção social. O movimento caracterizou-se por ser uma resposta de 

intelectuais, profissionais de saúde e universitários, além de grupos da sociedade civil 

organizada diante das iniqüidades em saúde, sendo o primórdio para a luta por um Sistema de 

Saúde, universal e equânime e pela redemocratização do Brasil (MAIA; RODRIGUES; MAIA, 

2012). 

Ademais, Maia, Rodrigues e Maia (2012) comentam ainda nesta discussão sobre 

como o movimento da reforma sanitária cresceu que, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde aprovou o conceito da saúde como um direito do cidadão e delineou os fundamentos do 

SUS, com base no desenvolvimento de várias estratégias que permitiram a coordenação, a 

integração e transferências de recursos entre as instituições de saúde federais, estaduais e 

municipais. 

 

3 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ATUAL 

 

Como descrevem Maia, Rodrigues e Maia (2012), assim é que o SUS, tal como 

conhecemos hoje, tem história recente no processo de organização de serviços e produção 

de ações de saúde, regulamentado com a promulgação da Lei 8.080, Lei Orgânica da 

Saúde, e a Lei 8.142, ambas de 1990, a partir das mudanças propugnadas pela Constituição 



 
6 

 

 

 

 

                  

Federal de 1988, no que se refere às políticas de saúde no Brasil e seu aparato legal e 

institucional.  

O Sistema de Saúde Brasileiro é formado por uma rede complexa de 

prestadores e compradores de serviços que competem entre si, gerando uma combinação 

pública – privada financiada, sobretudo por recursos privados. Os componentes público e 

privado do sistema são distintos, mas estão interconectados, e as pessoas podem utilizar os 

serviços dos dois setores, dependendo da facilidade de acesso ou de sua capacidade de 

pagamento (PAIM et al., 2011). 

Exemplificando esta situação, de acordo com dados da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS verifica-se que a cobertura de planos de saúde no Brasil, está 

concentrada regionalmente, com 64% dos planos no Sudeste, em 2012. Em termos de 

cobertura, 43,6% da população estava coberta no Estado de São Paulo em dezembro de 

2012, contra 5,6% no Acre, e 6,6% no Maranhão (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA , 2013). 

Assim, a cobertura por um plano de saúde representa um uso diferenciado dos 

serviços de saúde, possibilitando um maior acesso a serviços para quem tem plano de 

saúde, ou seja, o paciente coberto por um plano pode ser atendido também pelos serviços 

públicos, concedendo-lhe, dessa forma, uma dupla cobertura, pelo plano e pelo SUS. 

Portanto, percebe-se que acesso oportuno a uma atenção resolutiva e de 

qualidade é necessidade permanente nos serviços de saúde, mas o SUS também pratica 

programas que são referência internacional, como o Programa Nacional de Imunizações, o 

Programa de Controle de HIV/AIDS e o Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos que 

tem a maior produção mundial de transplantes realizados em sistemas públicos de saúde no 

mundo, 24 mil em 2012 (MENDES, 2013). 

O Programa Brasileiro de Atenção Primária, conhecida como Estratégia Saúde 

da Família, por sua extensão e cobertura tem sido um exemplo a ser seguido por outros 

países. A cobertura pelas equipes de saúde da família (ESFs) por porte populacional, em 

dezembro de 2012, foi, em média, de 88,72% para os municípios de até 20 mil habitantes, e 

nos municípios com população entre 20 mil e 100 mil; entre 100 mil e 500 mil; e acima de 

500 mil habitantes, as taxas médias de cobertura foram, respectivamente, de 70,67%; 

41,15% e 35,60% (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2014; MENDES, 

2013). 

Com esses programas o SUS tem contribuído significativamente para a melhoria 

dos níveis sanitários brasileiros com impactos positivos no perfil epidemiológico, entre 2001 

e 2010, a taxa de mortalidade infantil caiu, tendo baixado de 26,3 para 16 óbitos em 
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menores de um ano por mil nascidos vivos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2013). 

Quando se analisa a mortalidade materna, destaca-se que é um indicador 

sensível à qualidade de vida de uma população, isso porque esse indicador se refere a 

mortes precoces, evitáveis, que em sua quase totalidade atingem as mulheres com menor 

acesso aos bens sociais, configurando-se como uma grave violação dos direitos humanos 

das mulheres (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

A razão de mortalidade materna (RMM) estima o risco de morte de mulheres 

ocorrida durante a gravidez, aborto ou parto, e puerpério atribuída a causas relacionadas a 

essas fases. A redução da razão de mortalidade materna entre 1990 e 2010 contou com um 

decréscimo de 143,2 mortes por 100 mil nascidos vivos em 1990 para 68 mortes por 100 mil 

nascidos vivos em 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2013). 

A saúde materna inclui também o contexto da saúde da mulher, e destaca-se 

aqui taxa de mortalidade por câncer de mama, pois a evolução da mortalidade por câncer de 

mama entre as mulheres na faixa etária de 30 a 69 anos, no período de 1990 a 2010, 

elevou-se de 17,4 para 20,3 óbitos por 100 mil habitantes. A taxa ascendente estaria 

relacionada: ao diagnóstico tardio devido à dificuldade de acesso à consulta ou 

desinformação sobre exames periódicos, o que diminui as chances de cura, além disso, 

tem-se a dificuldade de acesso a um exame particular de detecção precoce desse tipo de 

câncer, a mamografia. A distribuição de mamógrafos reproduz desigualdades regionais, com 

menores taxas por 100 mil habitantes no Norte (1,1) e nordeste (1,4) no ano de 2009 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

Com relação à mortalidade materna por câncer de colo de útero entre as 

mulheres na faixa etária de 30 a 69 anos, no período de 1990 a 2010, os dados são mais 

animadores porque manteve estabilidade variando entre 8,5 a 8,7 óbitos por mil habitantes, 

um fato que contribuiu para a estabilização das taxas foi a ampliação da oferta do exame 

papanicolau, sobretudo ofertado nas Unidades Básicas de Saúde inseridas na Estratégia 

Saúde da Família (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

Outro indicador que mostrou relativa estabilidade foi à taxa de incidência de 

AIDS, variando de 17,1 para 17,9 casos por 100 mil habitantes entre 1997 e 2010. No 

entanto, esse patamar de estabilidade mascara diferenças regionais, uma vez que houve 

decréscimo na taxa da região Sudeste e crescimento nas regiões Norte, Nordeste e Sul 

desde 1997. Ao mesmo tempo, há prevalências mais elevadas em alguns grupos 

populacionais em situação de vulnerabilidade, o que demonstra necessidade de mais 
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investimentos nas políticas públicas específicas para esta área (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

 

 

4 DESAFIOS ATUAIS 

 

Atualmente, relacionado à situação de saúde do século XXI, o desafio posto é 

acompanhar as mudanças diante de uma transição demográfica acelerada que o país 

atravessa neste século. Hoje a carga de doenças, medida em anos de vida perdidos 

ajustados por incapacidade, se compõe de 14,8 de doenças infecciosas e desnutrição, 

10,2% de causas externas, de 8,8% de causas maternas e perinatais e de 66,2% de 

doenças crônicas. Isso significa que o Brasil tem uma situação epidemiológica de tripla 

carga de doenças, ou seja, uma agenda de doenças infecciosas e causas maternas e 

perinatais, do crescimento das causas externas e pela dominância relativa das doenças 

crônicas e de seus fatores de risco (MENDES, 2013). 

Em paralelo, a maior expectativa de vida vem elevando a proporção de idosos 

na população, implicando um rápido processo de envelhecimento e demandando novos 

focos de atenção para a saúde pública voltada a esse segmento, isso porque 79% de 

pessoas idosas brasileiras relatam ser portadoras de doenças crônicas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013; MENDES, 2013). 

Os cuidados com a saúde do idoso exigem investimentos em recursos físicos, 

medicamentos, pessoal capacitado e procedimentos tecnológicos. As doenças crônicas, 

como a hipertensão arterial e a diabetes exigem atenção permanente e tratamentos 

diferenciados. Outras doenças são freqüentes como atrite/artrose, e depressão, portanto 

também merecem ser tratadas como problemas de saúde pública (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013; MENDES, 2013). 

Diante desse quadro, o desafio colocado para as políticas públicas, quanto ao 

envelhecimento da população, compreende um aumento do fornecimento de serviços e de 

benefícios que possibilitem uma vida longa e de qualidade, com saúde e dignidade 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013; MENDES, 2013). 

Outro desafio importante, caracterizando-se como situação emblemática para os 

atendimentos de urgência e emergência no país é o aumento das taxas de causas externas, 

inclusos aqui, os acidentes e os diversos tipos de violência. Principalmente porque a 

demanda nos prontos – socorros exigem a necessidade de leitos hospitalares. Assim, com 

relação aos dados de mortalidade por causas externas, as maiores taxas foram observadas 

entre os homens adultos de 20 a 39 anos, com uma taxa de 184,6 óbitos por 100 mil 
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habitantes. Quanto à taxa de leitos por habitante, observou-se 2,3 leitos por 1000 

habitantes, não atingindo os valores recomendados pelo Ministério da Saúde, situados entre 

2,5 e 3 leitos por 1000 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2013). 

Considerando o momento da situação epidemiológica no país, essa redução de 

leitos representa um desafio para o fornecimento de assistência adequada. A falta de leitos 

afeta o acesso a cirurgias e atendimentos de emergência, mais frequentes entre os adultos 

jovens, e o tratamento de determinados cânceres e a estabilização de pacientes crônicos 

cuja demanda aumenta com a idade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2013). 

O outro desafio é o do subfinanciamento do SUS, que está na base da 

segmentação do sistema de saúde brasileiro, e para se ter uma ideia desse cenário 

examinam-se os dados de 2013 da Organização Mundial de Saúde sobre financiamento dos 

sistemas de saúde no qual mostra que o Brasil gasta em saúde 9,0 do PIB. Esse valor 

quando compara o Brasil aos países desenvolvidos indica um gasto de saúde muito 

adequado, bem próximo à média dos gastos dos países desenvolvidos (MENDES, 2013). 

Entretanto, quando se examina o percentual do gasto público em saúde no 

Brasil verifica-se que ele é muito baixo, ou seja, o gasto público como percentual do gasto 

total em saúde é de apenas 47%, enquanto os países que estruturam sistemas universais 

de saúde, beveridgeanos ou bismarckianos apresentam uma estrutura de financiamento em 

que os gastos públicos em saúde são, no mínimo de 70% dos gastos totais em saúde, o que 

configura um desafio para o Brasil chegar a um sistema de cobertura universal e 

atendimento integral (MENDES, 2013). 

Os dados apresentados aqui sobre o subfinanciamento do SUS não têm 

sensibilizado os segmentos políticos para que promovam um aumento substancial do 

financiamento público para todas as necessárias ações do SUS, no sentido de tornar a 

realidade a cobertura universal em saúde. Em 1997, foi criada uma Contribuição Provisória 

sobre as Movimentações Financeiras (CPMF), popularmente conhecida como imposto sobre 

os cheques. Idealizada para atender exclusivamente o setor de saúde pública, mas teve seu 

propósito original desvirtuado, e parte substancial do montante foi destinada para saldar os 

juros da dívida pública do país (SIQUEIRA, 2013). 

O financiamento do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo e 

está normatizado pela Emenda Constitucional nº 29, que estabeleceu destinação específica 

mínima das receitas municipais (15%) e estaduais (12%), estipulando as despesas da União 

com base nos recursos utilizados em 2000, acrescidos da variação nominal, anual do PIB. 

Ocorre que os Estados e municípios vêm aumentando seus gastos em saúde e chegaram 
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ao limite definido pela Emenda Constitucional 29. De outra forma, os gastos federais em 

saúde apresentam uma tendência decrescente, e ainda assim deve ser lembrado que as 

reclamações de estados, DF e municípios sempre estão direcionadas ao montante, 

considerado insuficiente é à excessiva fragmentação de repasses e à falta de maior 

autonomia na utilização dos recursos (CAMPOS et al., 2006; MENDES, 2013). 

Destaca-se ainda a Lei Complementar (LC) nº 141, de janeiro de 2012 que 

regulamenta a Emenda nº 29/2000 quanto ao tratamento a ser dado às transferências 

intergovernamentais no âmbito do SUS, sendo importante o caráter descentralizado que 

deve ter a gestão das ações e serviços de saúde públicos de saúde e o caráter redistributivo 

que deve ter a alocação desses recursos (MENDE, 2013; INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2014). 

Diante de todos os desafios já mencionados aqui, ainda há outro desafio que é a 

distribuição dos profissionais de saúde no país. Segundo dados da pesquisa Demografia 

Médica no Brasil, elaborada em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo, há 1,95 médico registrado por 1000 habitantes em 2011, com fortes 

disparidades regionais, indo de 0,98 na Região Norte; 1,19 na Região Nordeste a 2,61 na 

Região Sudeste (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2014). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2014), a concentração 

geográfica apontada para médicos é observada, também para outros profissionais. 

Enquanto no DF e no Rio de Janeiro havia 2,1 enfermeiros registrados por mil habitantes, no 

Maranhão havia, em 2010, menos de um enfermeiro por mil habitantes, ou seja, 0,9 

enfermeiros por mil habitantes. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

As conquistas políticas e jurídicas no campo do direito à saúde e os avanços 

organizativos e assistenciais propiciados pela implantação do SUS não foram suficientes 

para equacionar os velhos e novos problemas da atenção à saúde. As iniciativas e os 

instrumentos de gestão criados para estruturar o sistema descentralizado cumpriram seu 

papel, mas mostram sinais de esgotamento para enfrentar os desafios do presente que 

foram expostos nesta discussão como a grande proporção de adultos que requerem 

atendimentos nas emergências, o progressivo envelhecimento da população, o aumento das 

doenças crônicas, a redução do número de leitos hospitalares e a falta de médicos e 

enfermeiros para o atendimento na saúde. 

Assim, esforços adicionais, como o fortalecimento dos pactos: o Pacto pela Vida 

(inclui as seguintes políticas - Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Redução da 



 
11 

 

 

 

 

                  

Mortalidade Materna, Infantil e Neonatal; Controle das Doenças Emergentes e Endemias, 

Redução da Mortalidade por Câncer de Mama e Colo do Útero, Política Nacional de 

Promoção à Saúde -); o Pacto em Defesa do SUS (consiste na efetivação do SUS como 

política de Estado com garantia do financiamento público suficiente); e o Pacto de Gestão 

(consiste em superar os entraves da descentralização, responsabilidades sanitárias, 

regionalização, planejamento, participação e controle social) são necessários para melhorar 

a qualidade dos serviços, ou seja, tornar a saúde pública mais equânime, homogênea no 

território e capaz de enfrentar os crescentes desafios ligados à dinâmica demográfica 

(CAMPOS et al., 2006). 

Portanto, ainda há muito que fazer para tornar o SUS universal e público, bem 

como para assegurar padrões elevados de qualidade. Seus maiores desafios, além da 

dinâmica demográfica, são políticos, pois supõem a garantia do financiamento do 

subsistema público, a redefinição da articulação público – privada e a redefinição da 

articulação público – privada e a redução das desigualdades de renda, poder e saúde. 
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