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UNIDADE 2 − ESTADO E CIDADANIA

Ementa da Unidade

•	 A	questão	da	saúde	no	Estado	Moderno.	

•	 Modelos	de	proteção	social.	

•	 Modelos	de	sistemas	de	saúde.

Carga horária da unidade: 5 horas.

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Compreender	o	processo	no	qual	 a	 saúde	passou	a	constituir	
um	dos	direitos	 sociais	 nas	 sociedades	ocidentais,	bem	como	
o	 reconhecimento	 da	 saúde	 das	 populações,	 particulamente	
as	 produtivas,	 como	 elemento	 necessário	 ao	 desenvolvimento	
econômico.

•	 Compreender	 e	 reconhecer	 as	 relações	 entre	 os	 modelos	 de	
proteção	social	e	os	direitos	sociais,	particularmente	no	que	se	
refere	à	saúde.

•	 Estabelecer	 relações	 entre	 os	 modelos	 de	 proteção	 social,	
o	 financiamento	 destinado	 à	 saúde	 e	 os	 serviços	 e	 produtos	
disponibilizados.

•	 Reconhecer	 diferentes	 arranjos	 dos	 serviços	 de	 saúde	 na	
composição	dos	sistemas	de	saúde.

Apresentação

Caro	especializando,

“A	saúde	é	um	direito	fundamental	do	ser	humano,	devendo	o	Estado	
prover	as	condições	indispensáveis	ao	seu	pleno	exercício”.	

Com	essa	afirmação,	presente	na	chamada	Lei	Orgânica	da	Saúde,	
também	conhecida	como	Lei	n.	8.080/1990,	iniciamos	a	apresentação	
da	unidade	“Estado	e	cidadania”	a	você.	Essa	lei	é	fruto	de	anos	de	
lutas	e	marca	o	início	da	regulamentação	do	SUS,	o	qual	conferiu	um	
novo	posicionamento	do	Estado	para	com	a	sociedade	brasileira.
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A	 discussão	 conceitual	 de	 saúde,	 vista	 na	 unidade	 “Diferentes	
concepções	sobre	saúde	e	sua	influência	nas	práticas	de	saúde”,	é	
fundamental	para	o	delineamento	das	práticas,	o	ponto	de	partida	
para	 estruturação	 dos	 serviços.	 Entretanto,	 por	 mais	 perfeita	 que	
ela	seja,	sem	um	arcabouço	 legal,	a	 teoria	não	 incidirá	na	melhora	
das	 condições	 de	 vida	 de	 uma	 população.	 O	 arcabouço	 legal	 é	
compreendido	pelas	leis	e	regulamentações	que	determinam	o	direito	
das	 pessoas	 à	 saúde,	 a	 extensão	 desse	 direito	 (quem,	 quando,	
como)	e	com	qual	financiamento.

Ao	 processo	 no	 qual	 as	 ideias	 e	 os	 valores	 são	 transformados	
em	 direitos	 garantidos	 por	 lei,	 chama-se	 de	 positivação	 dos	
direitos.	Particularmente,	no	que	diz	respeito	aos	direitos	sociais,	a	
concepção	de	cidadania	 -	sua	construção,	sua	abrangência	e	seu	
reconhecimento	pela	sociedade	-	é	fundamental.

Tendo-se	uma	teoria	e	o	arcabouço	legal,	o	que	falta?	Que	se	cumpra	
a	lei,	pela	execução	de	ações	e	a	implementação	de	serviços.	Não	de	
qualquer	forma,	mas	com	uma	determinada	coerência	(afinal,	é	para	
isso	que	serve	a	 teoria!).	Quando	 isso	ocorre,	os	serviços	passam	
a	ser	organizados	e	estruturados.	Teoria,	 legislação	e	organização/
estruturação	dos	serviços	formam	um	tripé	sobre	o	qual	se	sustenta	
o	direito	à	saúde.	E	é	isto	que	vamos	estudar	nesta	unidade,	como	
esse	“tripé”	foi	sendo	montado.

Conteudistas responsáveis: 

Marco	Aurélio	Da	Ros
Rosana	Isabel	dos	Santos

Conteudista de referência: 

Marta	Verdi

Conteudistas de gestão: 

Silvana	Nair	Leite	
Maria	do	Carmo	Lessa	Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Lição 1 - A saúde como direito e fator estratégico para o  
desenvolvimento econômico no Estado Moderno

O	 direito	 à	 saúde	 não	 existe	 desde	 sempre,	 nem	 tampouco	 em	
todas	as	sociedades.	Nesta	lição,	você	irá	acompanhar	o	processo	
pelo	 qual	 esse	 direito	 foi	 conquistado	 nas	 sociedades	 ocidentais.	
Verá	 também	 que	 o	 reconhecimento	 da	 saúde	 das	 populações,	
particularmente	as	produtivas,	é	considerado	um	elemento	necessário	
ao	desenvolvimento	econômico.

Historicamente,	 o	 direito	 à	 saúde	 é	 produto	 de	 dois	 movimentos,	
eticamente	 distintos.	 O	 primeiro,	 parte	 do	 Estado	 ao	 reconhecer	 a	
importância	de	 ter	uma	população	saudável.	O	segundo,	apoia-se	na	
defesa	da	 justiça	social.	Esses	dois	movimentos	são	os	mesmos	que	
convergiram	para	fundamentar	a	concepção social da	saúde,	sobre	a	
qual	 foi	tratado	na	Unidade	1	do	Módulo	3.	Afinal,	o	direito	à	saúde	é	
consequência	dessa	concepção.

Recapitule	 esse	 assunto,	 observando	 como	 os	 direitos	 foram	 se	
consolidando	durante	o	processo.	Acompanhe	na	figura	a	seguir:

Liberalismo

Socialismo

CONCEPÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Justiça socialFortalecimento do estado

Mercantilismo
século XV

Industrialização/capitalismo
século XVIII

Movimentos operários
século XIX

Primeira geração
Direitos civis e políticos

Segunda geração
Direitos sociais

Terceira Geração
Direitos coletivos

Quarta Geração
Direitos em prol da humanidade

Figura 1 – Esquema ilustrativo das justificativas subjacentes à concepção social da saúde que contribuíram para 

a efetivação do direito à saúde.
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A	primeira	justificativa	para	a	ação	governamental	em	prol	da	população	
surgiu	com	o	mercantilismo,	a	partir	do	século	XV,	como	estratégia	de	
fortalecimento	do	Estado	-	população	numerosa	e	forte,	 inicialmente,	
como	sinônimo	de	Estado	forte.	O	mercantilismo,	servindo-se	do	sistema	
colonialista,	também	foi	o	mecanismo	que	possibilitou	a	acumulação	de	
riquezas	para	as	metrópoles,	particularmente	a	Inglaterra.	Essa	riqueza	
financiou	o	desenvolvimento industrial	 que,	 além	de	 investimentos	
financeiros,	 impôs	 um	 sistema	 filosófico-político-econômico	 –	 o	
liberalismo.	 Esse	 sistema	 caracterizou-se,	 entre	 outras	 coisas,	 pela	
defesa	do	individualismo	acima	do	coletivo,	da	liberdade	como	direito	
e	garantia	contra	a	 intromissão	do	governo	na	vida	dos	 indivíduos	e	
da	 propriedade	 privada.	 Sob	 essa	 influência	 a	 liberdade	 como	 valor	
supremo	foram	estabelecidos	os	primeiros	direitos	do	homem,	por	isso,	
chamados	direitos de primeira geração:	os	direitos	civis	e	políticos,	
muito	 embora	 tais	 direitos,	 inicialmente,	 só	 fossem	 assegurados	 a	
homens,	e	não	às	mulheres,	que	possuíssem	determinada	renda.

Políticos - referem-se à participação de cada indivíduo no 
processo político. Direito ao voto e a ser votado.

Civis - liberdade individual, liberdade de palavra, pensamento
e fé, liberdade de ir e vir, o direito à propriedade, o direito de

contrair contratos válidos e o direito à justiça.

Direitos de
primeira
geração

Figura 2 – Direitos de primeira geração.

O	desenvolvimento	industrial	e	o	fortalecimento	do	capitalismo	foram	
cruéis com os trabalhadores1,	motivando-os	a	se	organizarem,	a	
partir	do	século	XIX,	para	 reivindicar,	 inicialmente,	o	direito	ao	voto	
masculino	 e,	 posteriormente,	 à	 participação	 política,	 por	 meio	 da	
formação	 de	 partidos	 operários.	 Foi	 nesse	 período	 que	 surgiram	
as	 ideias	 socialistas	 e,	 no	 bojo	 delas,	 a	 concepção	 da	 medicina	
social,	justificada	por	anseios	de	justiça	social.	Foi	também	sob	essa	
influência	que	surgiram	os	direitos de segunda geração,	vinculados	
ao	valor	da	igualdade,	como	os	direitos	econômicos,	sociais	(dentre	
os	quais	se	encontra	o	direito	à	saúde)	e	culturais.

Uma	 sociedade	 igualitária,	 entretanto,	 exige	 uma	 terceira	 geração	 de	
direitos,	 baseados	 na	 solidariedade,	 completando,	 assim,	 a	 tríade	 de	
valores	 exaltados	 pela	 Revolução	 Francesa:	 liberdade,	 igualdade	 e	
fraternidade.	 Os	 direitos de terceira geração surgiram	 a	 partir	 do	
século	XX,	sendo	chamados	de	“coletivos”,	garantidos	a	todo	e	qualquer	
membro	de	um	mesmo	grupo	(por	exemplo:	direito	dos	professores	e	

Jornadas de trabalho de 
mais de 12 horas em 

fábricas insalubres, salários 
muito baixos, principalmente 
para as crianças e mulheres, 

sem qualquer segurança 
ou assistência em relação à 

doenças, acidentes e velhice.

1
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dos	mineiros);	e	“difusos”,	os	quais,	para	que	um	indivíduo	tenha	direito,	
é	preciso	que	todos	o	tenham	(por	exemplo:	direito	a	respirar	ar	puro	e	a	
viver	em	paz).	Mais	recentemente,	a	partir	do	final	do	século	XX,	passou-
se	a	falar	também	dos	direitos de quarta geração,	em	resposta	aos	
problemas	trazidos	à	humanidade	por	inovações	tecnológicas.	Decorrem	
da	compreensão	de	que	a	sobrevivência	do	planeta	requer	uma	nova	
discussão	da	ética	e	da	moralidade	como	princípios	norteadores	da	vida	
em	 sociedade,	 como,	 por	 exemplo,	 na	 questão	 da	manipulação	 dos	
recursos	da	biodiversidade	ou	do	genoma	humano.

Esse	“desenrolar”	histórico-político-jurídico	que	gravita	em	torno	do	
direito	à	saúde,	entretanto,	não	tem	sido	tão	linear	quanto	o	esquema	
da	Figura	1	pode	sugerir.	Durante	esse	percurso,	correntes	liberais	têm	
se	antagonizado	e,	com	frequência,	prevalecido	frente	às	socialistas.	
O	risco	que	isso	representa	é	que	o	liberalismo	ameaça os direitos 
conquistados2	 por	 defender	 a	 absoluta	 liberdade	 de	 mercado	
e	 restringir	 ao	 máximo	 a	 intervenção	 estatal	 sobre	 as	 questões	
sociais	 e	 a	 economia.	 É	 ao	que	 temos	assistido,	 desde	 a	década	
de	1980,	com	o	 retorno	da	versão	contemporânea	do	 liberalismo,	
o	 neoliberalismo3.	 Cabe	 assinalar	 que,	 embora	 o	 neoliberalismo	
apregoe	a	mínima	participação	estatal	em	questões	como	a	saúde	
e	 a	 educação,	 exige	 a	 intervenção	 estatal	 no	 financiamento	 do	
setor	 privado,	 bem	como	na	 solução	de	 suas	 crises,	 como	 vimos	
recentemente	no	caso	norte	americano.

Se até do ponto de vista econômico a não intervenção do Estado é 

questionada, imagine então do ponto de vista social. Qual o impacto de 

tais medidas na saúde das populações? Melhora alguma coisa?

Reflexão

Até	hoje,	os	países	que	melhor	responderam	a	esse	questionamento,	
o	fizeram	combinando	o	financiamento	Estatal	para	todos	os	setores.	

Um	sistema	público	de	saúde	universal	e	equânime,	em	conjunto	com	
geração	de	empregos,	acesso	à	educação	de	qualidade,	aumento	
da	renda	média,	permite	a	formação	de	uma	sociedade	com	maior	
autoestima.	Por	sua	vez,	o	estímulo	ao	consumo	gera	dinamicidade	
na	 economia,	 inclusão	 de	 setores	 antes	 à	 margem	 do	 modelo	
capitalista	hegemônico,	aumentando	a	produção	e	a	arrecadação,	
o	que	possibilita	maior	investimento	em	políticas	sociais.	Isso	não	é	
neoliberalismo,	embora	continue	sendo	capitalismo.

Políticas restritivas, 
cassação de direitos sociais, 
corte de recursos para as 
aposentadorias e redução 
de salários. Algumas dessas 
medidas foram aplicadas 
na Itália, Grécia, França ou 
Irlanda, com o objetivo de 
melhorar o desempenho 
econômico dos bancos.

2

Nessa concepção, o 
capitalismo entende que não 
deve fazer políticas sociais; 
que os sindicatos perturbam 
a boa ordem econômica; 
que direitos geram despesas 
e isso acaba inviabilizando 
o pleno desenvolvimento 
do capitalismo; e que é 
saudável a desigualdade 
social.

3
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Historicamente,	 países	 como	 o	 Canadá,	 a	 Inglaterra,	 a	 França	 e	
os	 países	 nórdicos	 investiram	maciçamente	 em	 sistemas	 públicos	
de	 saúde,	 baseados	 na	 organização	 a	 partir	 da	 atenção	 básica,	
constituindo-se	 fator	 preponderante	 para	 seu	 desenvolvimento	
humano,	 social	 e	 econômico.	 Os	 gastos	 em	 saúde	 não	 foram	
considerados	despesa	e	sim	investimento.

Deve-se	 também	 estar	 atento	 para	 outra	 faceta	 da	 disputa	 entre	 as	
propostas	neoliberais	e	as	socialistas.	O	modelo	econômico	prevalente	
sempre	procurará	manter	uma	organização	social	e	estatal	que	garanta	
a	sua	continuidade.	Em	algumas	ocasiões	apelará	para	coerção,	noutras	
para	a	legitimação.	Colaboram	para	isso	o	modelo	educativo,	a	mídia,	as	
crenças,	a	cultura,	naturalizando	a	relação	econômica.	O	exemplo	disso	
é	a	naturalização	que	a	mídia	tenta	fazer	em	relação	ao	poder	nefasto	
das	organizações	sociais	e	das	despesas	com	políticas	sociais.

Discutir	saúde	como	direito	é	um	posicionamento	político.	E	repare:	
não	 estamos	 falando	 de	 política	 partidária.	 Entende-se	 saúde	
como	 mola	 propulsora	 da	 humanidade	 e,	 como	 consequência,	
como	 sendo	 um	 fator	 estratégico	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 um	
Estado	moderno.	O	conceito	 inicial	de	percepção	da	saúde,	como	
determinada	 socialmente,	 faz	 a	 volta	 e	 mostra	 como	 a	 saúde	
determina	dialeticamente	o	desenvolvimento	econômico-social.

Você pode conhecer mais sobre esse assunto acessando a Biblioteca da 

unidade, no AVEA. Lá você encontrará o “Manual de direito sanitário”, 

com enfoque na vigilância em saúde, publicado pelo Ministério da Saúde 

e Secretaria de Vigilância em Saúde.

Ambiente Virtual

Lição 2 - Modelos de proteção social

Para	dar	andamento	aos	seus	estudos,	nesta	lição	você	compreenderá	
e	poderá	reconhecer	as	relações	entre	os	modelos	de	proteção	social	e	
os	direitos	sociais,	particularmente	no	que	se	refere	à	saúde.	Irá,	também,	
estabelecer	nexos	entre	os	modelos	de	proteção	social,	o	financiamento	
destinado	à	saúde,	os	serviços	e	os	produtos	disponibilizados.
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As	doenças,	os	acidentes,	a	velhice	são	exemplos	de	situações	a	que	
todos	nós	estamos	sujeitos	e	que	se	caracterizam	pela	necessidade	
de	proteção	ao	sujeito	afetado.		Cada	sociedade	se	organiza	de	uma	
forma	para	fornecer	tal	proteção:	pode	se	constituir	em	obrigação	da	
família	ou	do	grupo	social,	como	no	caso	das	sociedades	tradicionais;	
ou	ser	 responsabilidade	do	Estado,	como	na	sociedade	moderna.	
Qualquer	que	seja	a	forma,	ela	pode	ser	considerada	um	sistema	de	
proteção	social.

No	nosso	caso,	em	que	o	Estado	tem	essa	responsabilidade,	o	sistema	
de	proteção	social	se	efetiva	através	de	instituições	especializadas.	
Sua	 origem	 está	 em	 formas	 de	 proteção caritativa	 aos	 pobres,	
não	necessariamente	executadas	pelo	Estado.	Suas	 feições	atuais	
foram	sendo	modeladas	pelos	conflitos	sociais	ocorridos,	a	partir	de	
meados	do	século	XIX,	quando	nasceram	as	ideias socialistas,	as	
quais	promoveram	o	reconhecimento	dos	direitos	sociais.	No	século	
XX,	logo	após	a	II	Guerra	Mundial,	surgiu,	na	Europa,	o	conceito	de	
Estado de bem-estar social	 ou	 Estado-providência	 pelo	 qual	
o	 Estado	 deveria	 garantir,	 direta	 ou	 indiretamente	 -	 nesse	 caso,	
mediante	 seu	 poder	 de	 regulamentação	 sobre	 a	 sociedade	 civil	 -	
um	conjunto	de	bens	e	 serviços,	 dentre	os	quais	 a	 educação	e	 a	
proteção	social	(assistência	médica,	auxílio	desemprego	etc),	a	todo	
indivíduo,	do	seu	nascimento	à	sua	morte.

Durante	 esse	processo	 foi	 gerado	o	 conceito	de	cidadania	 como	
sendo	o	conjunto	de	direitos	atribuídos	ao	indivíduo	frente	ao	Estado.	
Se	 há,	 por	 parte	 do	 Estado,	 o	 reconhecimento	 de	 tais	 direitos,	
a	 resposta	 ou	 a	 efetivação	 dos	 mesmos	 dar-se-á	 por	 meio	 de	
Políticas Públicas.	Adotamos	aqui	a	definição	de	Políticas	Públicas	
apresentada	 pelo	 Professor	 Di	Giovanni,	 sociólogo	 e	 professor	 do	
Instituto	de	Economia	da	Unicamp,	em	seu	blog	“Gera	Di	Giovanni.	
Sociologia,	Crítica	 social,	Comentários	 e	Reflexões”:	 intervenções 
planejadas do poder público	com	a	finalidade	de	resolver	situações	
problemáticas,	que	sejam	socialmente relevantes.

Link

Você pode acessar o texto Políticas públicas e política social no endereço:

http://geradigiovanni.blogspot.com/2008/08/polticas-pblicas-e-poltica-

social.html
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Em	outras	palavras,	as	políticas públicas	são	respostas técnicas 
e políticas do Estado frente a problemas da sociedade.	Essas	
respostas	podem	ou	não	ser	acompanhadas	da	explicitação	escrita	
da	sua	intencionalidade,	das	diretrizes	gerais	e	dos	objetivos,	como	
no	casos	da	“Política	de	Saúde	Mental”	ou	da	Política	Nacional	de	
Medicamentos”.	Embora	a	formulação	escrita,	quando	aprovada	por	
instituições	superiores	como	o	Ministério	da	Saúde	ou	o	Conselho	
Nacional	de	Saúde,	sirva	como	um	documento-referência	e	legal,	é	
com	a	institucionalização	das	ações	que	se	concretiza	uma	Política.	
Para	que	isso	ocorra,	é	necessário,	em	primeiro	lugar,	que	o	Estado	
não	apenas	reconheça	a	existência	de	tais	problemas,	como	também	
os	 inclua	 em	 sua	 agenda	 de	 prioridades.	 Nesse	 sentido,	 quanto	
mais	democrático	o	Estado	e	quanto	mais	mobilizada	a	sociedade,	
maiores	serão	as	chances	de	reconhecimento	das	demandas	sociais.	
Ainda	é	preciso	considerar	a	capacidade	operacional,	os	recursos	e	a	
governabilidade	do	Estado	para	agir.

Dentre	 as	 políticas públicas,	 há	 aquelas	 cujo	 objetivo volta-se 
para o campo da proteção social.	Nesse	caso,	elas	são	chamadas	
de	 políticas	 sociais.	 É	 importante	 observar	 que,	 na	 prática,	 embora	
as	 políticas	 possam	 ser	 classificadas	 em	 função	 do	 seu	campo de 
decisões	(economia,	educação,	saúde,	meio	ambiente	etc),	precisamos	
compreendê-las	 em	 função	 de	 seus	 objetivos.	 Assim,	 é	 possível	
que	uma	política	econômica	produza	efeitos	sociais	e	vice-versa.	Por	
exemplo,	políticas	econômicas	que	 impactem	sobre	o	custo	de	vida	
refletem	 diretamente	 sobre	 questões	 sociais,	 já	 políticas	 sociais	 que	
produzam	transferência	de	renda	ampliam	a	capacidade	de	compra	de	
grandes	segmentos	da	população,	estimulando	a	economia.

Resumindo,	 as	 políticas	 públicas/sociais	 são	 decorrentes	 de	 um	
“balanço”	 entre	 aquilo	 que	 de	 a	 sociedade	 necessita	 ou	 deseja	 e	
as	características	do	Estado	estabelecido,	mais	ou	menos	como	na	
representação	presente	na	Figura	3.
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Necessidades 
e demandas

Capacidade de 
reivindicação 
e articulação Capacidade 

técnico-
operacional

Capacidade de 
reconhecer 

necessidades 
sociais

Vontade 
política de 

responder às 
necessidades 

sociais

Capacidade de 
financiamento

Figura 3 -Ilustração dos elementos que “pesam” na determinação das políticas sociais.

Entretanto,	 os	 valores	 ético-morais	 prevalentes	 em	 cada	 sociedade	
conferem	diferentes	conotações	à	cidadania	e	se	traduzem	em	distintas	
políticas	públicas.	Por	exemplo,	sociedades	muito	individualistas,	nas	
quais	as	políticas	sociais	ainda	se	vinculam	à	conotação	caritativa	(em	
toda	a	sua	perversidade),	a	efetivação	dos	direitos	podem	não	passar	da	
adoção	de	“pacotes	mínimos”,	destinados	aos	grupos	mais	vulneráveis	
(idosos,	 gestantes	 etc).	 Sociedades	 em	 que	 o	 espírito	 solidário	
prevalece,	será	mais	comum	que	se	reconheçam	os	direitos	a	amplas	
camadas	ou	mesmo	a	toda	população.	Uma	tendência	mais	recente,	
em	sociedades	altamente	consumistas	e	também	individualistas,	é	a	
substituição	dos	direitos	sociais	pelos	direitos	do	consumidor.	Observe	
a	diferença	radical	entre	os	dois	posicionamentos:
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•	 os	direitos	sociais	são	os	que	garantem	bens sociais	-	educação,	
saúde,	qualidade	de	vida	-	a	todo	e	qualquer	indivíduo;	vinculam-
se	à	concepção	de	igualdade	social.	

•	 Os	direitos	do	consumidor	são	privativos	do	sujeito	que	pagou	
por	um	bem de consumo.

Colocar	saúde	e	educação	como	bem	de	consumo	significa	limitá-las	
a	quem	puder	pagar	por	elas.	Portanto,	quem	não	tem	dinheiro,	não	
é	consumidor,	e	também	estará	excluído	do	direito.

Em	função	dessas	possibilidades,	Fleury	(1997)	identifica	três	modelos	
de	proteção	social	-	a	assistência	social,	o	seguro	social	e	a	seguridade	
social	 –	 cada	 qual	 resultante	 de	 uma	 concepção	 de	 Estado	 e,	
consequentemente,	de	uma	diferente	interpretação	dos	direitos	sociais.

                                      Modelos de PRoteção social

Assistência Social Seguro Social Seguridade Social

inteRPRetação dos  
diReitos sociais

Residual
A solução das necessidades 
sociais ocorre a partir das 

possibilidades do mercado.
A política social tem 
somente um caráter 

compensatório, emergencial 
ou transitório. Está 

orientada para aqueles que 
fracassaram na tentativa de 
solucionar suas demandas 
no próprio mercado. Com 

isso, desqualifica e penaliza 
os usuários dos serviços 

sociais.

Meritocrático-
particularista

O benefício ocorre como 
forma suplementar aos 
ganhos do trabalhador, 
em situações especiais 

(doença, invalidez, 
aposentadoria etc).
A política social age 

como um mecanismo 
de preservação do 

status perdido, quando o 
trabalhador se encontra 
nas situações especiais.

Institucional 
redistributivo

Fundamenta-se na defesa 
da ação institucional, 
de caráter público, 

contemplando a garantia 
de bens, serviços e renda 

mínima a todos os cidadãos.

PaPel do estado 
(PosicionaMento  

Político PRevalente)

Liberal 
O mercado é o canal 

natural de satisfação das 
demandas sociais, de 

acordo com os interesses 
e a capacidade de 

pagamento.
Valores dominantes: 

liberdade, individualismo, 
igualdade de 

oportunidades.

Conservador 
O Estado sanciona o 
contrato, semelhante 

ao seguro privado, 
entre empregado e 
empregador para a 

obtenção dos benefícios 
que serão proporcionais 

às contribuições. 
Valores dominantes: 

solidariedade 
e meritocracia 
corporativas.

Social-Democrata
O Estado é o principal 

responsável pela 
administração e pelo 

financiamento do sistema.
Valor: justiça distributiva.

Benefícios segundo a 
necessidade.

tiPo de cidadania Invertida Regulada Universal

Quadro 1 - Modelos de proteção social (posicionamento quanto aos direitos sociais e ao papel do Estado) e 

correspondência com o tipo de cidadania.

Fonte: Estado sin ciudadanos. Seguridad social en America Latina - Fleury, 1997.
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Embora	 assim	 classificados	 para	 fins	 de	 estudo	 e	 análise,	 em	
uma	mesma	 sociedade	 podemos	 ter	 uma	 combinação	dos	 vários	
modelos,	mesmo	que	um	deles	predomine.		Nesse	sentido,	tomando	
o	Brasil	como	exemplo,	temos,	em	nossa	Constituição,	a	garantia	da	
“seguridade	social”	(universalidade),	em	relação	à	saúde.	Entretanto,	
muitas	políticas	sociais,	inclusive	para	a	saúde,	ainda	são	estabelecidas	
com	base	na	concepção	da	“assistência	social”	(“pacotes	mínimos”	
aos	mais	 necessitados).	 Ao	mesmo	 tempo,	 a	modalidade	 “seguro	
social”	é	a	que	prevalece	para	as	aposentadorias.

Link

Assista a um vídeo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) 

sobre seguridade social, disponibilizado em: 

http://www.cebes.org.br/internaEditoria.asp?idConteudo=121&idSubC

ategoria=37

Você pode conhecer mais sobre esse assunto acessando a Biblioteca 

da unidade, no AVEA, para ler o texto: “Ensaio histórico-conceitual sobre 

a Atenção Primária à Saúde: desafios para a organização de serviços 

básicos e da Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil”, 

publicado por Conill no periódico Caderno de Saúde Pública.

Ambiente Virtual

Lição 3 - Sistemas de saúde e SUS

Para	 esta	 última	 lição,	 o	 seu	 objetivo	 de	 aprendizagem	 deverá	
ser	 reconhecer	 os	 diferentes	 arranjos	 dos	 serviços	 de	 saúde	 na	
composição	dos	sistemas	de	saúde,	assim	como,	reconhecer	o	SUS	
como	processo	 histórico	 em	 constante	 construção	 e	 em	 conexão	
com	as	formas	de	organização	e	mobilização	da	sociedade.

Sistemas (de serviços) de saúde

Em	 função	 das	 concepções	 de	 cidadania,	 as	 políticas	 sociais	
adotadas	 pelos	 diferentes	 países	 resultaram	 em	diferentes	 arranjos	
de	direitos,	modo	de	 financiamento	e	organização	dos	 serviços	de	
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saúde,	configurando	os	diversos	sistemas	de	saúde	ou	sistemas	de	
serviços	de	saúde.	Os	sistemas	de	saúde	foram	sendo	implementados	
a	partir	do	final	do	século	XIX.	Mais	 recentemente,	 	 invariavelmente	
todos	 os	 países	 que	 já	 contam	 com	 seus	 sistemas	 de	 saúde	 têm	
se	 visto	 pressionados	 pelo	 neoliberalismo	 para	 realizarem	 cortes	
no	 financiamento	 da	 saúde,	 o	 que,	 fatalmente,	 está	 provocando	 a	
reforma	em	muitos	deles.

Aqui	 nos	 limitaremos	 a	 apresentar	 os	 modelos	 “clássicos”,	 que	
caracterizaram	os	primeiros	sistemas	de	saúde,	conforme	Mendes	(1999).

Modelo BeveRidge ou 
sisteMa nacional  

de saúde

Modelo BisMaRck ou 
sisteMa de seguRida-

de social

Modelo seMashko 
ou sisteMa centRa-

lizado

Modelo seguRo 
social

Modelo  
canadense

Modelo cePalino* ou de 
RefoRMa setoRial **

Dinarmarca, 
Finlândia, Suécia, 
Noruega e Reino 

Unido

Alemanha, Bélgica, 
Holanda e França

Países do 
Leste Europeu, 
pertencentes ao 
Bloco Socialista

Estados Unidos da 
América

Província de Québec, no 
Canadá

América Latina e Caribe

Início na década  
de 1940

Início na década  
de 1880

Inicío na década 
de 1920

1935
A partir da década de 

1940
A partir da década de 

1950

Financiamento 
público, por meio de 

impostos.

Financiado por 
quotas obrigatórias, 

pagas por 
empresários e 
trabalhadores.

Financiamento 
Estatal.

Financiamento 
individual ou 

coletivo (famílias 
ou empresas).

Financiamento público, 
com o custo de certos 

serviços custeados 
pelo cidadão (taxas 

sobre medicamentos, 
atenção odontológica, 

oftalmológica e 
próteses).

Financiamento público 
para grupos excluídos 
socialmente; incentivo 
aos seguros individuais 
ou empresariais; Estado 
mais como regulador do 

que executor.

Universalidade do 
acesso.

Relações contratuais 
fixadas mediante 

negociações 
coletivas bilaterais.

Universalidade do 
acesso.

Acesso a quem 
paga.

Universalidade do 
acesso.

“Cestas básica de 
serviços”, baseadas nos 

perfis epidemiológico 
e ofertadas a toda a 

população, por meio de 
programas e ações de 

saúde.

Provisão dos 
serviços, mix 

público/ privado.

Contratação de 
prestadores pelos 

fundos públicos por 
meio de orçamento 

global ou pagamento 
por atos médicos.

Prestação dos 
serviços por entes 

estatais.

Prestação privada 
com vistas à 
lucratividade.

Serviços públicos, 
orientados pela 
integralidade da 

atenção.

Mix público/ privado, 
regulado pelo Estado.

Gestão pública/
controle parlamentar.

Gestão dos recursos 
financeiros por 

fundos públicos.

Controle 
governamental 

mediante 
planejamento 
centralizado.

O mercado se 
autorregula.

Gestão pública.
Gestão pública, 

descentralizada, com a 
participação social.

* Em referência à sigla CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo 

de incentivar a cooperação econômica entre os seus membros.

** A reforma do setor saúde é um dos componentes da reforma do Estado.

Quadro 2 - Modelos de sistemas de saúde.

Fonte: Uma agenda para a saúde - Mendes, 1999.
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Sistema Único de Saúde - SUS

O	 SUS	 tem	 uma	 história	 riquíssima.	 Com	 uma	 implantação	 ainda	
parcial,	 é	 um	 sistema	 de	 grande	 sucesso	 e	 impacto,	 embora	
nossa	 mídia,	 dentro	 da	 lógica	 neoliberal,	 tente	 “desconhecer”	 ou	
descaracterizar	o	que	tem	sido	feito.	

Você pode ler mais a respeito desse assunto, nos textos disponíveis na 

Biblioteca da unidade, no AVEA:

- Folder SUS 20 anos;

- Painel de indicadores do SUS nº 3 – Panorâmico.

Ambiente Virtual

Mas,	apesar	dos	avanços	no	SUS,	ainda	há	muitos	problemas	em	
relação	 a	 financiamento,	 gestão,	 modelo,	 formação	 de	 recursos	
humanos...	para	ilustrar	alguns.	Algumas	coisas	só	existem	no	papel	
e	na	prática	não	andam.	Porém,	o	setor	privado	também	apresenta	
problemas:	atende	aproximadamente	25%	da	população	brasileira	e	
o	grau	de	satisfação	desses	usuários	encontra-se	muito	abaixo	do	
SUS,	com	aprovação	menor	que	50%.	

Ainda	 sobre	 o	 setor	 privado	 de	 saúde,	 é	 preciso	 destacar	 que	 a	
marcação	de	consultas	especializadas	pode	ter	mais	de	6	meses	de	
espera,	negação	de	procedimentos	cirúrgicos,	negação	de	próteses	
modernas.	A	iniciativa	privada	não	faz	atenção	básica	(genericamente	
falando),	não	faz	promoção	de	saúde,	utiliza	o	sistema	público	para	
busca	de	medicamentos,	hospitalizações	de	alto	custo	(hemodiálises	
e	procedimentos	oncoterápicos),	não	 faz	vigilância	sanitária	nem	a	
epidemiológica	e	goza	do	silêncio	conivente	da	mídia.	Pois	bem,	não	
nos	compete	verificar	as	mazelas	do	setor	privado,	mas	sim	enfatizar	
um	modelo	que	nossos	cursos	de	graduação	na	área	da	saúde	não	
dão	a	devida	ênfase.
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Com raras exceções, o modelo hegemônico biomédico/neoliberal é 

quem faz a formação dos profissionais de nossas faculdades, inclusive 

e principalmente nas públicas.

Queremos mostrar o SUS que dá certo, que faz coisas muito boas e que 

se originou com um sonho de um grupo que ousou sonhar em tempos 

muito duros, de ditadura militar, onde se ia para a cadeia por acreditar 

num sistema público de saúde.

Para	discutir	a	primeira	parte,	 temos	que	 refletir	um	pouco	sobre	a	
área	estratégica	da	saúde.	O	SUS	foi	uma	concepção	de	um	grupo	
que	ousou	sonhar	em	tempos	muito	duros,	de	ditadura	militar,	quando	
se	ia	para	a	cadeia	por	acreditar	num	sistema	público	de	saúde.	Esse	
grupo	 era	 conhecido	 como	Movimento pela Reforma Sanitária4.	
Ou	 seja,	 ao	 invés	 de	 rediscutir	 essa	 história,	 que	 já	 foi	 contada,	 é	
importante	 entender	 melhor	 essa	 coisa	 de	 lutar	 por	 um	 sonho,	
independentemente	de	se	é	possível	 agora,	ou	não,	mas	não	abrir	
mão	dele.	Isto	nos	leva,	então,	a	uma	concepção	de	planejamento.

Sérgio	 Arouca,	 um	 dos	 grandes	 líderes	 da	 Reforma	 Sanitária,	 em	
suas	aulas	de	planejamento	na	ENSP-Fiocruz,	costumava	usar	um	
exemplo	para	pensar	a	sua	lógica,	baseado	na	história	de	Alice	no	
país	das	maravilhas,	livro	de	Lewis	Caroll,	já	abordada	na	unidade	1	
do	Módulo	5	-	Gestão	da	assistência	farmacêutica.

Alice, com tamanho reduzido, entra no oco de uma árvore atrás de um 

coelho e cai num mundo absurdo. Perde-se do coelho e, quando não 

sabe mais o que fazer, fica no alto de uma colina olhando os diversos 

caminhos que se podia vislumbrar dali. Nesse momento materializa-se 

sobre uma árvore um grande gato listrado. Alice pergunta “Seu gato, 

que caminho eu devo tomar?”; o gato pergunta em contrapartida “Onde 

queres ir, menina?”; Alice responde “Eu não sei...”; então o gato conclui 

“Então pegues qualquer caminho... Não vais chegar nunca!”.

Reflexão

A	moral	dessa	história	é	que,	se	não	sabemos	qual	imagem-objetivo	
temos	 e	 aonde	 queremos	 chegar,	 inclusive	 para	 a	 construção	 da	
saúde,	 não	 chegamos	 nunca.	 Saber,	 por	 outro	 lado,	 não	 basta.	

Uma boa leitura, caso você 
tenha interesse em conhecer 

mais sobre o Movimento 
pela Reforma Sanitária, é a 

publicação da Fiocruz: 
- PAIM, J.S. Modelos de 

Atenção à Saúde no Brasil.  
In: GIOVANELLA, L; 

ESCORES,S.; LOBATO, 
L.V.C.L.; NORONHA, J.C.; 

CARVALHO, A.I (Orgs.). 
Políticas e Sistema de Saúde 

no Brasil. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2008. p. 547-573.

4



Unidade 2 - Estado e cidadania 21

É	 preciso	 lutar	 para	 conquistar	 o	 que	 se	 sonha.	 E	 não	 ter	 pressa	
para	 que	 cheguemos	 lá.	 É	 uma	 construção	 que	 não	 tem	 tempo	
marcado	para	findar.	Por	outro	 lado,	se	abrimos	mão	de	 lutar	pelo	
que	acreditamos,	outros	atores	sociais	não	abrem	mão	e	conduzem	
a	história,	o	sistema	de	saúde	por	exemplo,	para	onde	eles	querem.

Nessa	história,	com	toda	a	hegemonia	do	modelo	biomédico,	com	
a	 ditadura	 militar	 favorecendo-lhe	 e	 com	 o	 modelo	 neoliberal	 se	
implantando	 no	 mundo,	 nós	 brasileiros	 conseguimos,	 em	 1988,	
colocar	na	nossa	Constituição	–	lei	maior	de	um	país	–	que:

•	 a	saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado;	

•	 o	sistema	de	saúde	deve	ser	universal,	equânime	e	integral;	

•	 deve	ser	controlado	socialmente;	

•	 deve	ser	hierarquizado	–	organizado	a	partir	da	atenção	básica;	

•	 quem	dita	a	formação	de	recursos	humanos	para	a	saúde	é	o	SUS.

Ou	seja,	temos	como	lei	aquilo	que	foi	um	sonho	para	o	Movimento	
durante,	pelo	menos,	15	anos.

Link

Você pode ler ou consultar a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, acessando diretamente o portal da Presidência da República, no 

endereço: http://www2.planalto.gov.br/presidencia/a-constituicao-federal

Para	viabilizá-la,	sonhamos	mais:	criamos	leis	que	dizem	do	controle	social	
-	 leis	orgânicas	do	SUS.	Sonhamos	com	estruturar	a	atenção	básica,	
que	só	começou,	para	valer,	em	1997.	Sonhamos	em	criar	residências	
interdisciplinares	-	só	em	2002	-	com	equipes	de	NASF	-	só	em	2007	
-,	com	um	financiamento	maior	para	o	setor.	Há	12	anos	esperamos	a	
aprovação,	pelo	Congresso,	da	proposta	de	emenda	constitucional	-	PEC-	
n.	29,	que	institui	a	obrigatoriedade	de	percentual	aplicado	na	saúde	para	
todas	as	instâncias	governamentais	-	em	torno	de	15%	do	orçamento.	
Sonhamos	com	viabilizar	boa	atenção	secundária,	com	contrarreferência	
para	atenção	básica.	Ainda	não	conseguimos.	Sonhamos	em	adequar	
as	equipes	de	saúde	da	família	(hoje	são	32	mil	equipes)	para	100%	da	
população	brasileira	com	equipes	bem	capacitadas,	de	não	mais	que	
2000	pessoas	por	equipe.	Não	conseguimos	ainda.	De	adequar	a	gestão	
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dos	NASF,	estamos	longe.	Capacitar	para	gestão	do	sistema	público	de	
saúde	está	no	horizonte	dos	próximos	anos.	Capacitar	para	a	gestão	da	
assistência	farmacêutica	é	o	que	estamos	fazendo,	e	queremos	fazê-lo	
coerente	com	a	concepção	de	determinação	social	do	processo	saúde/	
doença,	do	SUS,	e	do	planejamento	deste	sonho,	das	conquistas	que	
ainda	 levaremos	muitos	anos	para	concretizar.	Por	 isso,	então,	vamos	
agora	 entender	 um	 pouco	 mais	 de	 SUS,	 para	 continuar	 lutando	 e	
construindo	novos	sonhos.	

Link

Para saber mais sobre a Emenda n. 29, acesse o link:
http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/emenda29.htm

Saiba Mais

Recomendamos que você assista ao filme Sicko - $O$ Saúde, de 

Michael Moore. Ele é um documentário gravado no ano de 2007 nos 

Estados Unidos com passagens com países como Cuba, Canadá, França 

e Inglaterra. Moore descreve situações reais através das quais compara 

o sistema de saúde americano com os países pelos quais passou. 

É uma boa oportunidade de identificar semelhanças e diferenças entre 

esses sistemas e o SUS.
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“A reforma sanitária é um projeto civilizatório”, assim definiu Sérgio 

Arouca a intrínseca relação entre a construção da cidadania e o modelo 

de atenção à saúde, defendido por ele, e o movimento da reforma 

sanitária. Cidadania é uma conquista que se desenha não só nas políticas 

públicas, mas também no dia a dia. É construir a realidade social – o que 

pressupõe empoderamento. Embora o termo em inglês empowerment 
tenha o sentido de dar poder a alguém para delegar funções, Paulo Freire 

vinculou ao termo brasileiro o sentido de conquista, avanço, superação 

por parte daquele que se empodera (sujeito ativo do processo), e não 

algo ganho como benevolência. 

Poder e empoderamento são relações sociais. O poder é um recurso 

que pode ser acumulado pelos atores, à medida que se legitimam pelas 

suas ideias. Para Mário Testa (1995), o poder pode se apresentar de 

diferentes tipos: poder técnico (capacidade de gerar, aprovar e manipular 

informação); poder administrativo (capacidade de apropriar-se e de 

alocar recursos); e poder político (capacidade de gerar mobilização, 

com base em um saber). O poder está sempre relacionado à hegemonia 

(a grupos hegemônicos baseados em uma ideologia) – e o acesso à 

informação é fator fundamental para se construir a capacidade de 

enfrentamento dessa hegemonia.

Você já ouviu dizer que conhecimento é poder. Ter – e saber reconhecer, 

interpretar e utilizar – a informação é poder! 

Se o que defendemos é a consolidação de um sistema público de saúde 

democrático, no qual as decisões sejam colegiadas e participativas, com 

mecanismos de controle social, é urgente a definição de uma política de 

informação em saúde, que garanta a comunicação e a divulgação de 

dados consistentes e transparentes (ASSIS e VILLA, 2003).

Transparência é um termo que descreve o fluxo crescente e tempestivo 

de informação econômica, social e política, como a definição dos 

orçamentos, sua execução, as definições de prioridades, os resultados 

dos serviços de saúde. E a gestão é avaliada pelos resultados, você 

lembra? Santos (2004) assim descreve alguns atributos da transparência: 

1. Acessibilidade aos meios de informação, aliada à proficiência (nível 

educacional) da população em geral.

2. Relevância da informação apresentada.

3. Qualidade e confiabilidade, bem como tempestividade, abrangência, 

consistência e relativa simplicidade em sua apresentação.
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A informação que gera realmente a transparência da gestão tem que ser, 

então, adequada na linguagem que utiliza. Seu formato deve ser simples e 

sua língua “traduzida” para o vocabulário assimilado pela população local; 

o tipo de informação apresentada deve ser a que, de fato, é importante 

para as pessoas; as fontes precisam ser acreditadas pela sociedade; e é 

preciso que as informações estejam disponíveis, a tempo de embasarem 

a ação da comunidade em relação à realidade que mostram.

Como bem nos avisam Sowek e Barbosa (2006), para que a informação 

seja útil, isto é, que seja empregada para subsidiar a formulação e a 

implantação de políticas públicas, assim como seu acompanhamento 

e avaliação pelas instâncias de controle social, é fundamental que seja 

entendida pelos gestores, pelos profissionais e pela própria sociedade, 

enquanto direito de todos os cidadãos, além de observada a obrigação 

da publicidade, possibilitando seu uso por todos os envolvidos na 

consolidação do SUS (e só assim tem razão de ser).

Mesmo tendo sua importância considerada e havendo, atualmente, 

grande empenho do setor público em sua consolidação, há ainda um 

longo caminho a ser percorrido pela sociedade para se obter um nível 

de transparência adequado. 

Você percebe que há certo receio na divulgação de informações sobre 

os serviços, orçamentos, contas e tudo mais? Apesar do aparato legal 

que arregimenta a divulgação de dados, parece haver uma cultura de se 

colocar em posição de defesa em relação aos usuários (cidadãos), como 

se fossem os servidores (percebamos o termo: servidores) opositores 

dos usuários e vice-versa!

Ao contrário dessa postura quase padronizada no setor público, vamos tentar 

pensar sob um outro ponto de vista: por que só aparecem as notícias que 

mostram o lado negativo do SUS? Por que os usuários também se colocam 

como opositores em relação aos servidores públicos e aos gestores?

Tentemos, agora, pensar, de forma mais avançada, na relação entre a 

gestão do sistema de saúde e a sociedade. Pensemos nessa relação como 

forma de parceria. Se o objetivo da gestão e da sociedade (pensando 

mais especificamente na população usuária direta dos serviços ofertados 

ou que necessita destes serviços) é o mesmo – saúde universal, integral 

e de qualidade –, deve haver sempre uma forma de construir parcerias e 

fortalecer a busca desse objetivo comum. Dar publicidade ampla e irrestrita 

aos dados dos serviços, expor os bons resultados, mostrar o SUS que dá 

certo, divulgar as pequenas e grandes vitórias na direção da consolidação 

do SUS e dos direitos do cidadão respalda as ações do setor, contrapõe a 

propaganda negativa que o SUS sempre sofre e motiva a defesa do sistema 

pela população, que pode perceber como o sistema tem avançado.
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Por outro lado, dar publicidade aos pontos fracos do sistema, aos 

“gargalos”, aos problemas, não é necessariamente ruim, pois a opinião 

popular, a mobilização em defesa do SUS é despertada sempre que há 

um enfrentamento a ser feito. E esse movimento pode ser a força motriz 

necessária para que a gestão da assistência farmacêutica avance na 

derrubada das barreiras. Ou seja, precisamos encontrar a forma de ter, 

na sociedade, uma força aliada em defesa da consolidação do SUS. E 

isso só é possível se as pessoas conhecerem, tiverem informações que 

lhes dê condições de opinar e defender uma posição.

O sistema de saúde brasileiro tem avançado com relação à 

descentralização de poder, bem como quanto à democratização das 

políticas públicas, reconhecendo o município como um espaço autônomo 

da federação, e transferindo para esse espaço novas responsabilidades 

e recursos, capazes de fortalecer o controle social e a participação da 

sociedade civil nas decisões políticas, como ressaltam Assis e Villa (2003). 

O controle social organizado e atuante, no país, hoje, é demonstração 

desse avanço, mesmo que muito ainda precise avançar nesse campo. 

Os Conselhos de Saúde locais (municipais, estaduais e nacional) 

têm conquistado espaços e legitimidade. As conferências de saúde 

e as conferências temáticas são expressões vivas dessa democracia 

participativa. A primeira Conferência Nacional de Assistência 

Farmacêutica, ocorrida em 2003, marcou decisivamente os rumos da 

estruturação da assistência farmacêutica enquanto direito do brasileiro 

e enquanto parte importante do sistema de saúde. Seus resultados são 

uma importante referência para nosso campo de atuação e devem ser 

sempre revisitados.

Você pode acessar o relatório final da 1ª Conferência Nacional de 

Assistência Farmacêutica na biblioteca do AVEA.

Para conhecer melhor como se estruturam os Conselhos de Saúde e 

a importância da participação do profissional farmacêutico nesses 

espaços, assista agora ao vídeo produzido pelo Curso. O vídeo está 

disponível no AVEA.

Para garantir a legitimidade do controle social, é necessário que 

se defendam algumas condições essenciais, como a autonomia de 

seu funcionamento, sua organização, a visibilidade de suas ações, a 

articulação com a sociedade e as instituições, e a permeabilidade, ou 

seja, o estabelecimento de canais de recepção das demandas sociais, 

na identificação das demandas locais e das necessidades de saúde 

emergentes que deverão ser estabelecidas nas pautas de discussões 

dos Conselhos para serem negociadas e operadas por parte do órgão 

executor – a Secretaria de Saúde (BRASIL, 1998). 
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A importância de que a informação chegue ao controle social é clara! 

E, o que fazer para trazer o controle social para a defesa da assistência 

farmacêutica? Provê-lo de informação é, com certeza, primordial.

A disponibilização de informação para o controle social tem sua faceta de 

obrigatoriedade, pela necessidade de aprovação dos planos, das contas 

e dos relatórios de gestão, que incluem os de assistência farmacêutica, 

mas pode e deve ter uma abrangência e finalidade mais amplas. A 

apresentação dos planos e das contas é, muitas vezes, tratada como 

mera formalidade, sem qualquer intenção de se constituir, realmente, 

uma oportunidade de levar informação para os representantes da 

sociedade civil, de outros profissionais e gestores, de ouvir as demandas, 

explicitar as motivações para as decisões tomadas, discutir os rumos do 

setor e, neste movimento, de conquistar apoio. 

É estratégico para a gestão da assistência farmacêutica manter um 

relacionamento o mais próximo possível dos Conselhos de Saúde, assim 

como participar ativamente das conferências de saúde, em todas as 

suas etapas, e das conferências temáticas. Muito além de levar para 

essas instâncias apenas as prestações de contas e os planos para 

aprovação, ou atender aos chamados específicos dos Conselhos, os 

farmacêuticos precisam estabelecer a rotina de participação ativa e 

contínua junto ao controle social, colocando a assistência farmacêutica 

na pauta desses espaços. 

Dessa forma, os Conselhos são parte do próprio processo de gestão 

e são parceiros estratégicos, desempenhando, no processo, um papel 

bem maior que o de simples fiscalizador.

Como está organizado o controle social no seu Município ou Estado? 

Como é a relação do Conselho municipal ou estadual de Saúde com 

a gestão da assistência farmacêutica? É possível melhorar esse 

relacionamento em prol da estruturação da assistência farmacêutica? 

Se você ainda não conhece ou não tem o hábito de participar das 

atividades do Conselho de Saúde, a primeira iniciativa é se informar, 

conhecer e buscar acompanhar a agenda desse órgão.

Você pode acompanhar as pautas dos debates do Conselho Nacional 

de Saúde pela página www.conselho.saude.gov.br. Você pode, inclusive, 

acompanhar as plenárias – são transmitidas ao vivo!
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Concluímos os estudos desta unidade. Acesse o AVEA e confira as 

atividades propostas.

Ambiente Virtual

Análise crítica

Perceber	que	o	direito	social	à	saúde	e	o	SUS	são	frutos	das	disputas	
na	sociedade	e	 justificados/construídos	pelas	 ideias	predominantes	
em	 cada	momento	 histórico	 é	 de	 fundamental	 importância.	 Nossa	
prática	profissional	lida	com	ideias	e	conflitos.	Percebermos	isso	nos	
levará	a	refletir	sobre	quais	disputas	acontecem	enquanto	atuamos	em	
nosso	trabalho	e	quais	perspectivas	influenciam	a	nós	e	à	sociedade.

Os	desafios	do	dia	a	dia	no	SUS	não	estão	dissociados	das	concepções	
sobre	o	modo	de	 vida	de	nossa	 sociedade.	Existe	 uma	pluralidade	
de	opiniões	e	uma	dinâmica	correlação	de	forças	que	as	sustentam.	
Precisamos	nos	dar	conta	de	que	somos	parte	dessas	forças.
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