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UNIDADE 3 − POLÍTICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

Ementa da Unidade

•	 As	políticas	de	saúde	no	Brasil	e	os	modelos	assistenciais.	

•	 Sistema	Único	de	Saúde:	organização,	instâncias	de	gestão.	

•	 Princípios	organizativos	do	SUS.	

•	 Atenção	Primária	à	saúde.

•	 Atenção	Básica	no	SUS:	Estratégia	de	Saúde	da	Família.	

•	 Os	medicamentos	como	componentes	para	a	saúde.

Carga horária da unidade: 5 horas.

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Identificar	 os	 diferentes	 períodos	 históricos	 da	 construção	 das	
políticas	de	saúde	no	Brasil	e	seus	modelos	de	assistência.

•	 Identificar	 as	 principais	 características	 da	 Atenção	 Primária	 à	
Saúde	e	a	Saúde	da	Família	como	estratégia	de	reorganização	
do	modelo	assistencial	da	Atenção	Básica	no	SUS.

•	 Reconhecer	o	papel	dos	medicamentos	no	sistema	de	cuidado	
em	saúde,	associados	aos	estilos	de	pensamento/concepções	
de	saúde.

Apresentação

Caro	especializando,

Nesta	 unidade	 “Políticas	 de	 saúde,	 Atenção	 Primária	 à	 Saúde	 e	
Gestão	da	Assistência	Farmacêutica”,	serão	abordados	os	diferentes	
períodos	históricos	da	construção	das	políticas	de	saúde	no	Brasil	
e	 seus	 modelos	 de	 assistência.	 Você	 identificará	 as	 principais	
características	da	Atenção	Primária	à	Saúde	ampliada	e	a	Saúde	da	
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Família	 como	 estratégia	 de	 reorganização	 do	 modelo	 assistencial	
da	Atenção	Básica	no	SUS.	Ao	final	desta	unidade,	você	conhecerá	
o	 papel	 dos	 medicamentos	 no	 sistema	 de	 cuidado	 em	 saúde,	
associados	 aos	 estilos	 de	 pensamento,	 ou	 seja,	 suas	 possíveis	
concepções	de	saúde.

A	unidade,	que	corresponde	a	5	horas-aula,	 está	dividida	 em	 três	
lições	principais:	(1)	Políticas	de	saúde	no	Brasil,	com	destaque	para	
a	construção	do	SUS,	sua	história	e	princípios.	Em	seguida,	serão	
apresentados	 (2)	 os	 modelos	 assistenciais,	 com	 destaque	 para	 a	
Atenção	Primária	à	saúde	e	a	Estratégia	de	Saúde	da	Família	e,	para	
finalizar,	 (3)	 as	 implicações	 das	 diferentes	 concepções	 em	 saúde	
sobre	a	percepção	do	medicamento	como	componente	da	atenção.

Bons	estudos!

Conteudistas responsáveis: 

Marta	Verdi
Luciano	Soares

Conteudista de referência: 

Luciano	Soares

Conteudistas de gestão: 

Silvana	Nair	Leite	
Maria	do	Carmo	Lessa	Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Nesta	 unidade	 veremos	que	 a	 conquista	 do	SUS	é	precedida	por	
momentos	históricos	na	construção	das	políticas	de	saúde	no	Brasil,	
marcados	 pelas	 características	 da	 sociedade,	 pelos	 interesses	
políticos,	 pelo	 desenvolvimento	 científico	 em	 cada	 época.	 Essa	
abordagem	nos	ajuda	a	compreender	que	o	movimento	da	sociedade,	
que	culminou	com	a	instituição	do	SUS,	assim	como	as	políticas	e	
ações,	ao	longo	do	seu	desenvolvimento,	são	fatos	vivos,	sujeitos	à	
influência	de	diferentes	forças	sociais	e	de	todos	que	se	dispõem	a	
contribuir	para	sua	construção.

O	SUS,	conquistado	a	partir	do	direito	constitucional	à	saúde,	é	palco	
de	 disputas	 na	 sua	 construção,	 o	 que	 determinou	 os	 caminhos	 e	
avanços	percorridos	 até	 o	momento.	Veremos	que	o	desafio	para	
promover	 a	 descentralização	 de	 políticas,	 ações	 e	 serviços	 ainda	
está	a	ser	superado	e	que	inúmeras	iniciativas	foram	realizadas	nesse	
sentido.	Compreender	como	as	políticas	de	saúde	se	desenvolveram	
e	como	o	sistema	de	saúde	está	organizado	nos	ajuda	a	perceber	o	
papel	dos	medicamentos	como	componentes	da	atenção	à	saúde.

Lição 1 - Políticas de saúde no Brasil, com destaque para a  
construção do SUS

Ao	final	desta	 lição	você	deverá	ser	capaz	de	 identificar	os	diferentes	
períodos	 históricos	 da	 construção	 das	 políticas	 de	 saúde	 no	Brasil	 e	
seus	modelos	de	assistência.	Também	deverá	reconhecer	o	SUS	como	
processo	 histórico,	 em	 constante	 construção	 e	 em	 conexão	 com	 as	
formas	 de	 organização	 e	 mobilização	 da	 sociedade.	 Desejamos	 que	
você	atinja	seus	objetivos	de	aprendizagem.

Você	já	reparou	na	tendência	que	temos	de	olhar	para	o	nosso	entorno	
e	de	 julgá-lo,	considerando	somente	os	elementos	presentes	naquele	
momento?

Esse	 é	 um	 comportamento	 comum	 não	 só	 entre	 humanos,	 mas	
também	entre	os	animais.	Aliás,	ele	serve	para	que	se	possa	responder	
rapidamente	 aos	 estímulos	 do	 ambiente,	 principalmente	 em	 caso	 de	
perigo.	Entretanto,	diferentemente	dos	animais	(até	onde	sabemos),	nós,	
humanos,	temos	também	a	capacidade	de	reflexão,	que	nos	habilita	a	
pensar	e	a	questionar	até	mesmo	aquilo	que,	em	determinado	momento,	
considerava-se	uma	verdade	absoluta,	mas	que,	no	momento	seguinte,	
já	não	faz	muito	sentido.
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Para início de conversa: um olhar histórico

Para	entendermos	um	pouco	mais	sobre	o	significado	da	constituição	
do	SUS,	é	importante	conhecer	os	principais	períodos	históricos	que	
antecederam	essa	 conquista	 social.	O	 contexto	 de	que	 falamos	 é	
marcado	pelo	jogo	de	interesses	dos	diferentes	grupos	da	sociedade,	
entre	 os	 quais	 se	 destacam	os	movimentos	 e	 os	 fatos	 políticos	 e	
econômicos,	marcando	avanços	e	 retrocessos	no	estabelecimento	
dessas	políticas,	conforme	o	momento	histórico.

Escorel	e	Teixeira	(2008)	apontam	para	cincos	momentos	que	marcam	
a	construção	das	políticas	de	saúde	como	expressão	do	momento	
político	da	sociedade	brasileira.	Como	estratégia	para	compreender	
melhor	esse	processo	histórico,	você	pode	assistir	ao	vídeo	Políticas	
de	Saúde	no	Brasil.

Assista ao documentário “Políticas de Saúde no Brasil: Um século de 

luta pelo direito à saúde”, disponível no AVEA.

Ambiente Virtual
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Do final do Império à velha República - final do século XIX às duas 
primeiras décadas do século XX
No Brasil, a República foi instituída com um projeto político fundamentado na 
economia agroexportadora do café. A situação de saúde da população encontrava-
se precária, o que resultou na formulação das primeiras ações governamentais de 
saúde, caracterizadas pelo modelo higienista-campanhista.

Era Vargas - de 30 a 45
Período marcado por profundas alterações políticoeconômicas, que resultaram em 
mudanças sociais ancoradas na urbanização e ênfase na integração nacional e no 
trabalho operário. Com os movimentos reivindicatórios liderados por anarquistas e 
socialistas, o governo foi obrigado a implantar medidas de proteção social com 
base no modelo de medicina previdenciária.

O período de desenvolvimento populista
Esse período se caracterizou por transformações na economia a partir da interiorização 
da expansão econômica e da construção de Brasília, paralelamente à aceleração da 
urbanização. De um lado, a saúde pública, agora já modificada pelo modelo sanitarista 
desenvolvimentista; e de outro, a continuidade da medicina previdenciária com a 
consolidação do modelo dos Institutos de Previdência, mantendo a hegemonia na 
assistência individual.

Os vinte anos de ditadura
As políticas de saúde caracterizaram-se pelos modelos de sanitarismo campanhista 
(papel do Ministério da Saúde) e pela medicina previdenciária (papel do Ministério 
da Previdência e Assistência Social), com ênfase na atenção médica curativa, 
individual, especializada. Essa estratégia favoreceu a adoção de um modelo de 
medicalização da sociedade brasileira de forma decisiva. Fato significativo no 
período foi a criação da Central de Medicamentos (CEME), cujo papel foi o de 
possibilitar o acesso da população pobre ao medicamento, que resultou também 
em aumento de lucro para a indústria farmacêutica. Essa situação, associada às 
mudanças na formação dos profissionais da saúde, sobretudo de médicos e 
farmacêuticos, colocou o Brasil entre os países que possuíam o maior número de 
especialidades farmacêuticas (nomes comerciais), absolutamente sem controle. 

A nova República e a luta pela reforma sanitária
A reforma sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura e consolidou-se na 
8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986.
Dotada de grande representatividade social, mesmo na presença dos prestadores 
de serviços privados de saúde, a 8ª Conferência passou a significar, por meio de seu 
relatório final, a consolidação das propostas do Movimento Sanitário (GERSHMAN, 
1995; ESCOREL, 1998; ESCOREL e TEIXEIRA, 2008). 
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Figura 1 - Resumo histórico dos fatos que antecederam a conquista do SUS.
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Se tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, você pode acessar o discurso de abertura feito pelo 

Sérgio Arouca. Os vídeos estão disponíveis no AVEA.

Ambiente Virtual

O	resultado	foi	garantir	na	Constituição,	por	meio	de	emenda	popular,	
que	 a	 saúde	 fosse	 um	 direito	 do	 cidadão	 e	 um	 dever	 do	 Estado.	
Paralelamente	 à	 efervescência	 dos	 movimentos	 sociais,	 no	 âmbito	
dos	serviços,	buscava-se	um	modelo	que	respondesse	à	grave	crise	
do	setor	saúde.	Assim,	sucederam-se	diversos	planos	e	programas,	
que	 podem	 ser	 apontados	 como	 precursores	 do	 Sistema	Único	 de	
Saúde	–	SUS:	Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde 
(PREV-SAÚDE)	(1980),	as	Ações Integradas de Saúde (AIS)	(1983)	
e	o	Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS)	(1987).

O SUS como conquista do direito à saúde

O	processo	de	constituição	do	SUS	iniciou-se	na	Assembleia	Nacional	
Constituinte	de	1988,	na	qual	o	Conselho	Nacional	de	Secretários	
Municipais	 de	 Saúde	 (CONASEMS)	 representou	 importante	 papel,	
exercendo	 forte	 pressão	 política	 por	 ocasião	 da	 aprovação	 do	
novo	texto	constitucional.	Durante	os	dois	anos	de	constituinte,	os	
embates	foram	acompanhados	pela	Comissão	Nacional	da	Reforma	
Sanitária,	 que	 assessorou	 os	 deputados	 constituintes,	 resultando	
que,	pela	primeira	vez,	uma	constituição	brasileira,	dedicou	artigos	
específicos	à	saúde	(do	§196	ao	§200).

Link

Você conhece os artigos da Constituição Brasileira que tratam da saúde? 

Sabe quais são seus direitos?

Acesse: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

Dentre	os	diversos	avanços	constitucionais,	está	o	chamado	conceito	
ampliado	de	saúde,	oriundo	da	8ª	Conferência	Nacional	de	Saúde,	
apontando	que:
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Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, 
assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, 
as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida, a saúde não é um 
conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num 
dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população 
em suas lutas cotidianas (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, p. 4).

Os	 avanços	 conquistados	 no	 âmbito	 constitucional	 necessitavam,	
ainda,	de	regulamentação	para	se	efetivar	na	prática.	Assim,	o	direito	
à	saúde	foi	regulamentado	por	intermédio	da	Lei	Orgânica	da	Saúde	
(LOS)	n.	8.080,	de	19	de	setembro	de	1990,	a	qual,	em	função	de	
vetos	 do	 então	 Presidente	 Collor,	 necessitou	 ser	 complementada	
pela	Lei	Orgânica	da	Saúde	n.	8.142,	de	28	de	dezembro	de	1990,	
que	trata	do	controle	social	no	SUS,	entre	outras	questões.

As Leis n. 8.080/90 e n. 8.142/90 estão disponíveis na Biblioteca da 

unidade, no AVEA. Acesse-as e confira o conteúdo na íntegra.

Muito recentemente, a lei n. 8080/90 foi alterada, especialmente no tocante 

aos medicamentos. Acesse a Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011 em:

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1

&data=29/04/2011

Ambiente Virtual

É	importante	sempre	relembrar	que,	nas	LOS,	foram	consagrados	os	
princípios	fundamentais	já	incluídos	na	Constituição.	Garanti-los	nas	
políticas,	nos	planos	e	nas	práticas	de	saúde	é	um	compromisso	da	
e	com	a	sociedade	brasileira,	destacando-se:

•	 a	saúde	como	direito	civil,	ou	seja,	direito	do	cidadão	e	dever	do	
Estado;	

•	 o	conceito	ampliado	de	saúde,	considerando	a	sua	determinação	
social;	

•	 a	construção	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	assegurando	os	
princípios	da	universalidade,	igualdade	e	integralidade,	bem	como	
o	direito	à	informação	sobre	sua	saúde,	à	participação	popular,	
à	descentralização	político-administrativa,	com	direção	única	em	
cada	 esfera	 de	 governo,	 com	 ênfase	 na	 descentralização	 dos	
serviços	para	os	municípios.
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A	partir	daí,	estava	criado	legalmente	o	SUS.	Entretanto,	essa	conquista	
da	 sociedade	 brasileira	 não	 encerrava	 a	 luta	 pelo	 direito	 à	 saúde.	
Ao	 contrário,	 se	 iniciava,	 naquele	 momento,	 uma	 nova	 trajetória	 de	
consolidação	do	SUS	no	campo	operativo,	com	permanente	embate	no	
campo	político-ideológico.

O SUS como projeto político e processo de mudança: o modelo de 
atenção, as normas organizativas e a formação profissional

Dando	continuidade	à	 luta	para	a	efetivação	do	SUS,	somente	em	
1992,	com	dois	anos	de	atraso,	se	realiza	a	9ª	Conferência	Nacional	
de	Saúde,	cuja	recomendação	principal	foi	a	necessidade	da	definição	
de	Normas	Operacionais	Básicas	(NOB),	para	que	o	SUS	começasse	
a	funcionar	de	fato	(CARVALHO,	PETRIS	e	TURINI,	2001).

Mesmo	com	os	avanços	conquistados	com	a	NOB	01/93	(derivada	
da	9ª	Conferência),	havia	ainda	o	problema	dos	recursos	relativos	ao	
custeio	da	assistência	à	saúde,	repassados	por	meio	do	pagamento 
por produção de serviços.

O	 ano	 de	 1993	 foi	 marcado	 também	 pela	 primeira	 proposta	 do	
Programa	 Saúde	 da	 Família	 (PSF),	 uma	 tentativa	 de	 dar	 forma	
à	 Atenção	 Básica	 (porta	 de	 entrada	 do	 SUS),	 entendendo	 que,	
enquanto	não	se	resolvesse	essa	instância,	a	demanda	“estouraria”	
sempre	nos	serviços	dependentes	de	hospital,	tecnologia pesada	
e	medicamentos	(DA	ROS,	2006).

Embora	rotulado	como	programa,	o	PSF,	por	suas	especificidades,	
foge	 à	 concepção	 usual	 dos	 demais	 programas	 concebidos	 no	
Ministério	da	Saúde,	já	que	não	é	uma	intervenção	vertical	e	paralela	
às	atividades	dos	serviços	de	saúde.	

Em	1997,	o	PSF	é	caracterizado	não	mais	como	um	programa,	e	
sim	 como	 uma	 Estratégia	 que	 possibilita	 a	 integração	 e	 promove	
a	 organização	 das	 atividades	 em	 um	 território	 definido,	 com	 o	
propósito	de	propiciar	o	enfrentamento	e	a	resolução	dos	problemas	
identificados,	dentre	estes	a	operacionalidade	de	ações	integrais	de	
saúde	(BRASIL,	2010).

As	 grandes	 dificuldades	 enfrentadas	 para	 a	 efetivação	 do	 SUS	 se	
encontravam,	em	parte,	nos	mecanismos	de	financiamento,	resultando	
em	uma	nova	NOB,	em	1996,	a	qual	provocou	mudanças	na	forma	
dos	repasses	financeiros,	possibilitando	autonomia	aos	municípios	e	
aos	estados	para	a	gestão	descentralizada.	A	NOB/96	foi	implantada	
com	 atraso	 devido	 à	 grande	 discussão	 sobre	 a	 falta	 de	 recursos,	
viabilizados	 após	 a	 criação	 da	 famosa	 e	 polêmica	 Contribuição	
Provisória	sobre	Movimentação	Financeira	(CPMF),	em	1997.
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Esses	 novos	 incentivos	 fizeram	 com	 que	 equipes	 de	 PSF	 se	
multiplicassem,	 rapidamente,	Brasil	afora,	baseadas	nas	premissas	
do	 SUS	 e	 nas	 diretrizes	 da	 Atenção	 Básica/Saúde	 da	 Família.	
Algumas	dessas	características	são:	o	 trabalho	com	promoção	da	
saúde,	o	acolhimento,	as	visitas	domiciliares,	o	trabalho	em	equipes	
multiprofissionais,	a	educação	em	saúde,	a	alta	resolutividade.	Iniciou-
se,	assim,	a	expansão	do	SUS	rumo	à	universalidade	e	à	equidade.

No	 final	 do	 ano	 2000,	 a	 habilitação	 nas	 condições	 previstas	 pela	
NOB/96	atingia	mais	de	99%	dos	municípios	do	país.	Porém,	com	
o	 grande	 processo	 de	 descentralização	 que	 ocorreu	 para	 o	 nível	
municipal,	tornaram-se	evidentes	alguns	problemas	de	inter-relação	
dos	sistemas	municipais	e	estaduais	de	saúde,	com	consequências	
sobre	 a	 gestão	 dos	 serviços	 em	 municípios	 muito	 heterogêneos,	
demandando	 a	 organização	 de	 redes	 de	 serviços	 (CARVALHO,	
PETRIS	&	TURINI,	2001).

O SUS na última década

Vamos fazer uma pausa para refletir!

Você já se perguntou o que mudou nestes últimos anos em termos de 

saúde no nosso país?

Você já se questionou sobre o significado de o Brasil ter hoje um dos 

maiores sistemas públicos de saúde?

Aproveite para refletir sobre quais contribuições os farmacêuticos têm 

proporcionado à consolidação do SUS.

Reflexão

O	 ano	 de	 2002	 contabilizou	 uma	 grande	 expansão	 no	 número	 de	
equipes	do	PSF,	porém	ela	foi	acompanhada	de	uma	série	de	problemas	
de	toda	ordem.	Havia	mudado	o	modelo	de	financiamento	e	o	modelo	
de	 atenção,	 no	 entanto	 os	 problemas	 relacionados	 ao	 acesso	 e	 à	
qualidade	 e	 resolutividade	 da	 assistência	 à	 saúde	 permaneciam.	
Nesse	 sentido,	Da	Ros	 (2006)	mostra	 que	 o	 diagnóstico	 apontava	
para	a	necessidade	de	mudar	a	formação	dos	trabalhadores	da	saúde,	
buscando	romper	com	a	visão	positivista,	biomédica	e	unicausal,	para	
poder	avançar	na	direção	que	o	SUS	propunha.

Um	passo	importante	tinha	sido	dado	já	em	2001	com	as	novas	Diretrizes	
Curriculares	Nacionais	(DCN)	para	os	cursos	de	graduação	da	saúde.	
As	 DCN	 estabeleceram	 que	 os	 cursos	 de	 saúde	 deveriam	 formar	
profissionais	críticos,	 reflexivos,	humanistas	e	de	alta	 resolutividade,	
com	um	horizonte	 no	SUS.	Assim,	 nessa	direção,	 já	 apontavam	o	
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financiamento	para	cursos	de	Especialização	e	Residência	em	Saúde	
da	Família	e	o	Programa	de	 Incentivo	a	Mudanças	Curriculares	nos	
Cursos	de	Medicina	(PROMED).

Em	relação	ao	financiamento	do	sistema,	com	o	intuito	de	enfrentar	os	
problemas	que	vinham	se	apresentando	desde	a	NOB/96,	em	2001	
foi	 instituída	a	Norma	Operacional	da	Assistência	à	Saúde	 (NOAS-
SUS	01/2001),	proposta	organizada	em	três	estratégias	articuladas:	
a)	regionalização	e	organização	da	assistência,	b)	fortalecimento	da	
capacidade	de	gestão	do	SUS,	c)	revisão	de	critérios	de	habilitação	
dos	estados	e	municípios.

Em	2003,	ocorrem	mudanças	significativas,	dentre	as	quais,	destacam-
se	a	criação	da	Política	Nacional	de	Educação	Permanente	em	Saúde,	
e	 da	 Secretaria	 de	 Gestão	 do	 Trabalho	 e	 da	 Educação	 na	 Saúde	
(SGTES).	A	SGTES,	responsável	por	atuar	sobre	a	gestão	do	trabalho	
e	a	educação	em	saúde,	passou	a	implantar	os	Polos	de	Educação	
Permanente	 para	 o	 SUS	 nas	 diversas	 regiões	 do	 país,	 buscando	
criar	uma	nova	cultura	de	consensos	com	priorização	na	escuta	da	
população	 e	 nos	 serviços,	 fomentando	 projetos	 interdisciplinares	 e	
interinstitucionais.

A	 partir	 de	 2004,	 há	 um	 esforço	 conjunto	 entre	MEC	 e	Ministério	
da	Saúde	para	acabar	com	a	dicotomia	entre	 formação	e	atenção	
à	 saúde,	 resultando	 no	 Pró-Saúde,	 que	 pretende	 provocar	 as	
mudanças	 necessárias	 na	 formação	 das	 14	 profissões/áreas	 de	
saúde	no	Pró-Saúde	II.	Neste	momento,	vários	projetos	pelo	Brasil	
incluem	 o	 profissional	 farmacêutico,	 que	 começa	 a	 ser	 elemento	
mobilizador	nas	mudanças	curriculares	nos	cursos	de	Farmácia.

Link

Saiba mais sobre o Pró-Saúde acessando o link a seguir:

http://www.prosaude.org/index.php

Em	2006,	é	instituída	a	Política	Nacional	de	Atenção	Básica	(PNAB)	
pela	 Portaria	 n.	 648/GM/MS,	 de	 28	 de	março	 de	 2006,	 que	 traz	
o	 reconhecimento	 da	 Estratégia	 de	 Saúde	 da	 Família	 (ESF)	 como	
estratégia	de	 reorganização	do	sistema	de	saúde,	 com	caráter	de	
política	de	Estado,	ampliando	a	opção	política	para	a	materialização	
da	Atenção	Primária	à	Saúde,	nomeada,	no	Brasil,	Atenção	Básica	
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(VERDI,	DA	ROS,	CUTOLO,	2010).	Em	21	de	outubro	de	2011	 foi	
publicada	 a	 Portaria	 n.	 2.488,	 que	 aprova	 a	 Política	 Nacional	 de	
Atenção	Básica,	estabelecendo	a	revisão	de	diretrizes	e	normas	para	
a	organização	da	Atenção	Básica,	para	a	Estratégia	Saúde	da	Família	
e	o	Programa	de	Agentes	Comunitários	de	Saúde.	Esta	nova	versão	
da	Portaria	revoga,	entre	outros	documentos,	a	Portaria	n.	648/2006	
(versão	anterior	da	PNAB)	e	a	Portaria	n.	154/2008	(NASF).

No	sentido	de	fortalecer	o	princípio	da	integralidade	e	a	resolutividade	
da	 atenção,	 em	 2008,	 o	 Ministério	 da	 Saúde,	 cria	 a	 proposta	
dos	Núcleos	 de	Apoio	 à	Saúde	 da	 Família	 (NASF),	 que	 objetiva	 o	
fortalecimento	da	Atenção	Básica	por	meio	do	apoio	de	profissionais	
de	diferentes	áreas	de	conhecimento	às	equipes	de	saúde	da	família.

A	iniciativa	mais	recente	do	Ministério	da	Saúde,	visando	a	formação	
e	 educação	permanente	dos	profissionais	de	 saúde	no	âmbito	do	
SUS,	é	a	Universidade	Aberta	do	SUS	(UnA-SUS),	criada	em	junho	
de	2008	pela	SGTES.

Como você sabe, este Curso é uma iniciativa dessa plataforma.

Por	fim,	é	importante	ressaltar	que:

O SUS, entendido como processo social em marcha, não se iniciou em 1988, 
com a consagração constitucional de seus princípios, nem deve ter um momento 
definido para seu término, especialmente, se esse tempo está dado por 
avaliações equivocadas que apontam para o fracasso dessa proposta. Assim, o 
SUS nem começou ontem e nem termina hoje. Reformas sociais, em ambiente 
democrático são, por natureza, lentas e politicamente custosas; mudanças rápidas 
são típicas de regimes autoritários. Falar de processo social implica reconhecer 
a complexidade de uma construção que se dará em ambiente habitado pela 
diversidade das representações de interesses e em campos sociais de diferentes 
hierarquias, quais sejam o político, o cultural e o tecnológico. Portanto, o SUS é, 
a um tempo, um processo legal e legítimo e, também, um processo em marcha, 
portanto inacabado (MENDES, 1999, p.57).

Com	 essa	 afirmação	 de	 Mendes,	 encerramos	 nossa	 abordagem	
histórica	sobre	a	construção	do	SUS.	Na	próxima	lição	continuaremos	
a	 temática,	 apresentando	 modelos	 assistenciais.	 Continue	 seus	
estudos!
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Lição 2 - A Atenção Primária à Saúde e a Estratégia de Saúde 
da Família

Ao	final	desta	 lição	você	deverá	ser	capaz	de	identificar	as	principais	
características	da	Atenção	Primária	à	Saúde	e	da	Saúde	da	Família,	
como	estratégia	de	reorganização	do	modelo	assistencial	da	Atenção	
Básica	no	SUS.

Atenção Primária à Saúde: multiplicidade de termos e sentidos

Quando	 falamos	 em	Atenção Primária à Saúde	 (APS)	 no	 Brasil,	
é	 fundamental	que	nosso	discurso	esteja	centrado	no	contexto	da	
Estratégia	de	Saúde	da	Família,	 como	estratégia	que	 reorganiza	o	
modelo	assistencial	no	âmbito	do	SUS,	desde	a	adoção	da	Política	
Nacional	de	Atenção	Básica,	em	2006.

Para	 iniciarmos	a	compreensão	do	conceito	de	APS,	é	necessário	
situar	 a	 origem	 do	 termo	 na	 expressão	 de	 língua	 inglesa	Primary 
Health Care,	que,	na	sua	tradução,	pode	assumir	diferentes	sentidos,	
tais	 como	 Atenção	 ou	 Cuidado Primário	 ou	 Fundamental da 
Saúde,	dentre	outros.

No Brasil, a opção oficial do Ministério da Saúde foi pela denominação de 

Atenção Básica. Mas, afinal, em que consiste a Atenção Primária à Saúde?

Para	Starfield	(2002),	a	Atenção	Primária	caracteriza-se	como	sendo	
o	nível	do	sistema	de	saúde	identificado	pela	entrada	no	sistema,	pela	
abordagem	dos	problemas	mais	comuns	na	comunidade,	ofertando	
serviços	de	prevenção,	cura	e	reabilitação,	pela	atenção	centrada	na	
pessoa	no	decorrer	do	tempo	e	não	na	doença,	além	do	trabalho	em	
equipe.	A	APS	é	o	nível	de	atenção	que	deve	integrar	os	demais	níveis	
do	sistema	(secundário	e	terciário),	no	sentido	de	organizar	e	racionalizar	
o	 uso	 de	 todos	 os	 recursos,	 tanto	 básicos	 como	 especializados,	
dirigidos	à	promoção,	manutenção	e	recuperação	da	saúde.

Já,	Giovanella	e	Mendonça	(2008)	apontam	que,	atualmente,	a	APS	é	
considerada	a	base	para	um	novo	modelo	assistencial	de	um	sistema	
de	saúde,	cujo	foco	central	é	o	usuário-cidadão.
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Há	 diferentes	 interpretações	 de	 APS,	 que	 podem	 ser	 observadas	
desde	o	início	do	século	XX,	na	organização	dos	diversos	sistemas	
de	 saúde	 no	 mundo	 (destaque	 para	 o	 relatório	 Dawson	 na	 Grã-
Bretanha,	em	1920,	e	para	a	Conferência	Internacional	de	Cuidados	
Primários	em	Saúde	de	Alma-Ata,	de	1978).

Relatório Dawson: Embora não seja o primeiro documento a referenciar 

um sistema baseado na APS, o Relatório de Lord Dawson, de 1920, é 

apontado como um marco histórico. No âmbito do já instituído Seguro 

Nacional de Saúde da Grâ-Bretanha, Dawson propõe um sistema de 

serviços de saúde organizado em três níveis: Primário, composto por 

centros de saúde primários com atuação de generalistas; Secundário, 

com centros de saúde secundários com especialistas; e Terciário, em 

hospitais-escola com especialistas vinculados à atenção hospitalar. 

Essa formulação foi base para o conceito de regionalização, com a 

criação de um sistema organizado de serviços de saúde planejados nos 

três níveis articulados (STARFIELD, 2002).

Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde de Alma-

Ata: A I Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, ocorrida 

em 1978, na cidade de Alma-Ata (antiga URSS), representa o esforço da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) na sistematização da ideia e de uma 

proposta para os países participantes sobre APS.  No seu relatório final,  a 

APS foi definida como: 

[...] Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos 
práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados 
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade, por 
meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como 
o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito 
de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de 
saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro 
nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 
nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível 
do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 
elemento de um processo de atenção continuada à saúde (OMS, 1978).
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Sinteticamente,	essas	diferentes	interpretações	podem	ser	reunidas	
em	três	principais	concepções:

APS seletiva APS clássica APS abrangente 
ou ampliada 

entendida como 
programa focalizado 
e seletivo, com oferta 
restrita de serviços.

entendida como um 
dos níveis de aten-
ção que correspon-
de aos serviços am-
bulatoriais médicos 
não-especializados 
de primeiro contato.

concebida como 
modelo assisten-
cial e de organiza-
ção do sistema de 
saúde.

Figura 2 - Concepções da Atenção Primária à Saúde.

Fonte: Giovanella e Mendonça, 2008.

Com	base	na	abordagem	de	Bárbara	Starfield	(2002),	apresentada	no	
livro	Atenção Primária – equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços 
e tecnologia,	identificam-se	os	seguintes	atributos	da	APS	abrangente	
ou	ampliada:

Serviço de 
primeiro contato

•  Porta de entrada do sistema
•  Articulado aos demais 

níveis do sistema
•  Estratégia de acessibilida-

de: acolhimento

Responsabilidade 
longitudinal

•  Continuidade da relação 
entre usuário e pro�ssional/
equipe/unidade de saúde: 
vínculo

•  População de referência

Cuidado integral

•  Multidimensionalidade das 
necessidades 

•  Oferta ampliada de serviços
•  Atendimento a todas as 

faixas etárias

Coordenação dos 
serviços de saúde

•  APS coordena serviços
•  Resolução das necessidades
•  Garantia da continuidade da 

atenção

Figura 3 - Atributos da Atenção Primária à Saúde abrangente ou ampliada.
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Para saber mais sobre o assunto, acesse, na Biblioteca da unidade, o 

documento Renovação da Atenção Primária em Saúde nas Américas. 

Esse é um documento de posicionamento da Organização Pan-

Americana da Saúde/OMS do ano de 2007, que tem como meta a 

obtenção de ganhos de saúde sustentáveis para todos.

Ambiente Virtual

A Estratégia de Saúde da Família como APS Ampliada

Podemos	 dizer	 que	 a	 Estratégia	 de	 Saúde	 da	 Família	 é	 a	 opção	
operacional	 de	 implantação	 e	 consolidação	 da	 Atenção	 Básica	 à	
Saúde.	Na	Política	Nacional	de	Atenção	Básica,	a	Atenção	Básica	foi	
caracterizada	como:

Conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, abrangendo a 
promoção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento e a 
reabilitação.

Contato preferencial dos usuários com 
os sistemas de saúde.

Uso de tecnologias de elevada complexi-
dade e baixa densidade, que devem 
resolver os problemas de saúde de 
maior frequência e relevância em seu 

território.

Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibili-

dade e da coordenação do cuidado, do 
vínculo e da continuidade, da integralida-
de, da responsabilização, da humanização, 
da equidade e da participação social.

ABS

Figura 4 - Características da Atenção Básica à Saúde.

Fonte: Brasil, 2006.

A	ESF	é	assumida	como	um	conjunto	de	ações	de	caráter	 individual	
ou	 coletivo,	 situadas	 no	 nível	 de	 Atenção	 Básica	 do	 sistema	 de	
saúde,	 voltadas	 à:	 ampliação	 da	 cobertura	 e	melhoria	 da	 qualidade	
do	 atendimento;	 organização	 do	 acesso	 ao	 sistema;	 integralidade	
do	 atendimento;	 conscientização	 da	 população	 sobre	 as	 principais	
enfermidades	locais	e	seus	determinantes;		e	ao	incentivo	à	participação	
da	população	no	controle	do	sistema	de	saúde.
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Como	diretrizes	gerais	de	organização	do	processo	de	trabalho	da	
equipe	de	Saúde	da	Família,	o	Ministério	da	Saúde,	ainda,	indica:

•	 o	 planejamento de ações	 que	 produzam	 impacto	 sobre	 as	
condições	de	saúde	da	população	de	sua	área	de	abrangência;	

•	 o	entendimento de saúde como processo	de	responsabilidade	
compartilhada	entre	os	usuários	e	a	comunidade,	o	que	implica	
parceria	intersetorial	e	participação	social;	

•	 o	entendimento da família enquanto grupo social,	respeitando	
suas	 potencialidades	 e	 limites	 socioeconômicos,	 e	 buscando,	
nesse	 contexto,	 estratégias	 que	 otimizem	 as	 abordagens	
terapêuticas	tradicionais.

Ainda	há	muito	por	fazer	para	a	consolidação	da	APS.	O	NASF	teve	
a	 finalidade	 de	 ampliar	 a	 abrangência	 e	 o	 escopo	 das	 ações	 da	
Atenção	Básica,	bem	como	sua	resolubilidade,	apoiando	a	inserção	
da	Estratégia	de	Saúde	da	Família	na	rede	de	serviços	e	o	processo	
de	territorialização	e	regionalização,	a	partir	da	Atenção	Básica.	São	
equipes	 de	 referência	 compartilhando	 saberes	 e	 práticas	 voltadas	
à	resolutividade	dessas	equipes.	No	processo	de	 implantação,	são	
propostas	 duas	 modalidades	 distintas	 em	 sua	 composição,	 nas	
quais	se	destaca	a	participação	do	profissional	Farmacêutico:

NASF 1 NASF 2

Vinculação a, no mínimo, 8 (oito) equipes de 
Saúde da Família e no máximo 15 (quinze) 
equipes de Saúde da Família e/ou equipes de 
atenção básica para populações específicas. 
Excepcionalmente, nos Municípios com menos 
de 100.000 habitantes dos Estados da Amazônia 
Legal e Pantanal Sul Matogrossense, cada NASF 
1 poderá realizar suas atividades vinculado a, no 
mínimo, 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) equipes. 

Vinculação a, no mínimo, 3 (três) equipes de 
Saúde da Família e no máximo 7 (sete) 
equipes de Saúde da Família.

Núcleos de Saúde da Família (NASF)

Poderão compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 
Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólo-
go; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), Médico 
do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissio-
nal de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde 
pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

Figura 5 - Modalidades dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
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O	Ministério	da	Saúde	publicou,	em	2009,	as	diretrizes	gerais	para	
a	 atuação	 dos	 diferentes	 profissionais	 de	 saúde	 nas	 equipes	 dos	
NASF,	no	Caderno	de	Atenção	Básica	n.	27.	Para	o	 farmacêutico,	
estão	descritas	atividades	da	rotina	das	equipes	nas	quais	ele	deve	
colaborar	 para	promover	 o	 uso	 racional	 de	medicamentos,	 com	a	
gestão	 da	 assistência	 farmacêutica,	 a	 educação	 permanente	 das	
equipes,	 o	 controle	 social,	 as	 práticas	 integrativas	 e	 a	 assistência	
direta	aos	usuários.

Para saber mais, acesse o Caderno de Atenção Básica n. 27 e veja o capítulo 

“Assistência Farmacêutica nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família”.

Ambiente Virtual

Vivemos	um	momento	especial	da	consolidação	do	SUS	como	a	maior	
política	pública	já	desenvolvida	no	Brasil,	que	requer	sua	ampliação,	
sem	 dúvida.	 Entretanto,	 a	 capilarização	 da	 rede	 de	 serviços	 do	
Sistema	Único	de	Saúde,	 revelada	em	números,	mostra	que,	para	
além	de	sua	expansão	numérica,	é	 fundamental	a	sua	qualificação	
no	 sentido	 de	 perseguir	 ferreamente	 os	 princípios	 pactuados	 pela	
sociedade	brasileira,	desde	1988,	na	Constituição	Cidadã:

•	 Saúde	é	um	direito	de	todos	os	cidadãos	brasileiros;	

•	 Saúde	é	um	dever	do	Estado	brasileiro;

•	 O	SUS	deve	ser	universal,	com	atenção	de	qualidade	e	gestão	
democrática	com	participação	social;

•	 A	ESF,	enquanto	estratégia	de	APS	ampliada,	deve	garantir	uma	
atenção	integral,	humanizada	e	resolutiva.

A Portaria n. 2.488/2011, da Política Nacional de Atenção Básica, está 

disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA. Acesse e confira!

Ambiente Virtual
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Lição 3 - As implicações das diferentes concepções em saúde so-
bre a percepção do medicamento como componente da atenção

A	forma	como	a	atenção	à	saúde	é	organizada	em	uma	sociedade	
envolve	o	cuidado,	a	assistência,	a	intervenção,	as	ações	e	as	práticas	
de	saúde.	As	concepções	sobre	saúde	e	sobre	as	práticas	de	cuidados	
influem	sobre	a	forma	como	empregamos	os	medicamentos.

Nesta	 lição,	 buscaremos	 compreender	 as	 formas	 como	 o	 uso	 de	
medicamentos	é	influenciado	pelas	diferentes	concepções	em	saúde	
que	convivem	no	SUS	e	no	Brasil,	e	em	suas	consequências	sobre	
o	estado	de	saúde	das	pessoas.	Você	deve,	ao	final	deste	estudo,	
ser	 capaz	 de	 reconhecer	 o	 papel	 dos	 medicamentos	 no	 sistema	
de	 cuidado	 em	 saúde,	 associados	 aos	 estilos	 de	 pensamento/
concepções	de	saúde.

Para	isso,	centramos	o	conteúdo	da	lição	3	na	conversa	mantida	com	
a	 Professora	 Clair	 Castilhos,	 farmacêutica	 bioquímica,	 mestre	 em	
Saúde	Pública,	professora	da	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	
e	ex	Conselheira	do	Conselho	Nacional	de	Saúde.	Essa	figura	ilustre	
também	é	membro	do	Conselho	Diretor	da	Rede	Nacional	Feminista	
de	 Saúde,	 Direitos	 Sexuais	 e	 Direitos	 Reprodutivos	 e	membro	 do	
Comitê	 Acadêmico	 da	 Universidad	 Itinerante,	 da	 Rede	 de	 Saúde	
da	Mulher	Latino	Americana	e	do	Caribe.	Participou	do	movimento	
sanitarista,	foi	dirigente	do	SindFar/SC	e	vereadora	em	Florianópolis,	
de	 1983	 a	 1992.	Use	 o	 conteúdo	 expresso	 na	 fala	 da	 professora	
para	organizar	suas	ideias	sobre	o	tema	e	traduzir	o	significado	para	
a	realidade	onde	você	atua.	Vamos	refletir	sobre	essa	fala	em	outras	
atividades.

O modelo de Gestão do SUS

Que caminhos o SUS já trilhou, hein?!  E olhe que ainda tem muito pela frente!

Nessa trajetória de construção do SUS, que os conteudistas relataram 

até aqui, você consegue identificar o que esse processo marca? 

Vamos pensar juntos: desde a sua mais inicial concepção, o 

sistema de saúde almejado fazia parte de um grande movimento 

de redemocratização do país. E desde sempre, até hoje, é espaço 

e motivação de luta, de enfrentamento, de defesa de um modelo de 

sociedade mais justa e participativa. O que marca a trajetória do SUS, 

então? A luta pela democracia, de “gente”, de pessoas, da sociedade.

E o que “gestão” tem a ver com isso? 

Tudo! Um sistema de saúde com essa trajetória precisa desenvolver um 

modelo de gestão condizente com suas diretrizes, e é assim que está 

concebida a gestão no SUS.
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Os Conselhos de Saúde, bem como as Conferências de Saúde nacional, 

estaduais e municipais são instituídos por Lei (Lei n. 8142/90 que, junto 

com a Lei n. 8080/90, compõe o que se chama de Lei Orgânica da Saúde). 

Além disso, foram pensados como instâncias colegiadas de decisão do 

SUS, ou seja, têm caráter deliberativo, decidem, portanto, sobre questões 

importantes do sistema de saúde e são também órgãos de controle social. 

Acompanham a implantação do SUS. O Conselho Nacional de Saúde é 

constituído em conformidade com o Decreto n. 99.438, de 07/08/90. Atua 

como órgão deliberativo na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política nacional de saúde (BRASIL, 1993, p.50).

Embora a cultura de participação em nosso país seja ainda muito 

frágil, afinal nossa democracia é muito jovem, não podemos relativizar 

a importância que essas instâncias têm para a gestão do SUS e, no 

particular, para a gestão da assistência farmacêutica. 

Lembra da concepção tridimensional de gestão que apresentamos no 

início do Curso? Lembra que uma das dimensões da gestão é a da 

governabilidade, traduzida na necessidade de se buscar alianças para 

condução do nosso projeto, na direção de nossa imagem-objetivo?

Sem aliados e sem reduzir resistências, nosso projeto pode ser 

muito bonito, mas poderá ser inviabilizado. Portanto é através dessas 

instâncias colegiadas que podemos estreitar nossas parcerias, construir 

projetos conjuntos, consolidar nossa força para governar, ou seja, para 

continuarmos conduzindo a saúde na direção de propósitos comuns. 

Se esse princípio for observado, os farmacêuticos, inseridos no SUS, 

precisam trabalhar buscando apoio dos conselheiros de saúde, dos 

representantes dos diferentes setores sociais representados nessas 

instâncias. Precisam participar das Conferências municipais, estaduais 

e nacionais de saúde, com propostas bem formuladas para a melhoria e 

ampliação da assistência farmacêutica.

Se olharmos para trás, e observarmos nossa história de construção e 

aperfeiçoamento do SUS, veremos que os espaços que a assistência 

farmacêutica conquistou nessas últimas décadas foram resultado 

da ampliação do leque de alianças, com os Conselhos Estaduais 

e Municipais de Secretários de Saúde (CONASS e CONASEMS, 

respectivamente), com a OPAS, com os Conselhos Federal e Regionais 

de Farmácia, com as universidades, enfim, com uma gama de atores 

importantes que participam dessas instâncias deliberativas do SUS.
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Pensar a gestão como um processo técnico, político e social implica atuar 

em vários âmbitos e implica, sobretudo, contribuir para o aperfeiçoamento 

e a consolidação desses espaços ampliados de decisão, pois é nesses 

espaços que se materializa o princípio da participação, que orienta a 

organização e o estilo de gestão do SUS. Ou seja, a gestão participativa 

e compartilhada, que o SUS defende, pressupõe um processo decisório 

democrático, descentralizado e transparente. Assim, essas instâncias 

de decisão e a construção de parceiras e alianças são estratégias que 

caracterizam um determinado estilo de gestão. 

Você saberia fundamentar uma resposta sobre o tipo ou estilo de gestão 

que o SUS defende? 

Vamos, então, falar um pouco sobre esses estilos de gestão.

Os estilos de gestão são caracterizados a partir de certa gradação de 

participação. Ou seja, se visualiza, ou se materializa um dado estilo de 

gestão a depender da forma e do como a organização é conduzida ou 

gerenciada. Nesse sentido, sempre que qualificamos a gestão, se ela 

é autoritária, centralizadora, participativa, democrática, compartilhada, 

estamos falando de algum grau de participação de diversos atores 

no processo de condução da organização e, consequentemente, da 

tomada de decisão. E essa gradação da participação define, por sua 

vez, o tipo de gestão, se é uma cogestão ou uma gestão participativa e 

compartilhada ou uma autogestão.

Se olharmos na vida real, não é muito fácil avaliar, no âmbito de um setor, de 

uma instituição, qual o grau de participação dos diferentes atores no processo 

de decisão. Se as decisões tomadas por aqueles que estão nos cargos de 

chefia ou gerência levam em conta os diferentes interesses e as diversas 

formas de se analisar os problemas. De fato as pessoas estão participando 

das decisões que dizem respeito à coletividade ou estão sendo cooptadas 

ou manipuladas por aqueles que detêm com mais poder? Segundo Motta, 

uma observação, mesmo superficial, de algumas experiências participativas 

revela que tais questões não são excludentes. “É perfeitamente possível que 

a coletividade influa sobre o poder, ao mesmo tempo em que este procura 

cooptá-la para seus objetivos”. Contudo, este mesmo autor defende que 

“Participar não implica necessariamente que todas as pessoas ou grupos 

opinem sobre todas as matérias, mas implica necessariamente algum 

mecanismo de influência sobre o poder” (MOTTA, 2003, p. 371).
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Já vimos que a participação requer alguns requisitos. Por exemplo, é 

necessário que as pessoas tenham algum tipo de conhecimento e alguma 

habilidade política. Por isso é tão importante o acesso à informação, a 

transparência das informações. Por outro lado é importante exercitarmos 

sempre a participação, pois, ainda segundo Motta (2003, p. 371), “boa 

parte desses conhecimentos e habilidades necessárias à participação são 

fruto da própria experiência, o que significa que não se pode esperar que só 

se inicie a participação quando esses requisitos estiverem preenchidos”.

Na saúde, no Brasil, a participação da sociedade organizada na gestão 

do SUS está garantida pelo mecanismo de conselhos de saúde. Cada 

uma das esferas de governo, a federal, estadual e municipal tem um 

conselho de saúde, com participação paritária de 50% dos usuários, 25% 

de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores. Segundo 

Fleury e Ouverney (2007, p.116), “os conselhos de saúde são instâncias 

deliberativas que decidem a execução da política de saúde em cada 

nível de governo, definem prioridades, aprovam orçamento e onde o 

governo presta contas de suas atividades. Sua identidade e atribuições 

são legalmente definidas, indo além do mero controle social em direção à 

cogestão da política de saúde” (grifo nosso).

Além disso, segundo, ainda, Fleury e Ouverney (2007, p.116), a cogestão 

em saúde inovou, também, na criação de instâncias de pactuação entre 

esferas governamentais em relação à distribuição de recursos e à 

definição e execução das políticas. Para isso, foram criadas a Comissão 

Intergestora Bipartite (entre Estado e municípios) e a Comissão 

Intergestora Tripartite (entre União, estados e municípios).

As Comissões Intergestoras foram criadas a partir da Norma Operacional 

Básica n. 01/93, como foros de negociação e deliberação para gerenciar, 

em conjunto com os conselhos de saúde, o processo de descentralização. 

A Comissão Tripartite (CIT) é integrada paritariamente por representantes 

do Ministério da Saúde e dos órgãos de representação do conjunto dos 

Secretários de Saúde/CONASS e do conjunto dos Secretários Municipais 

de Saúde/CONASEMS, com a finalidade de assistir o Ministério da Saúde 

na elaboração de propostas para a implantação e operacionalização do 

SUS, submetendo-se ao poder deliberativo e fiscalizador do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1993).
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As Comissões Bipartite (CIB) são integradas paritariamente por dirigentes 

da Secretaria Estadual de Saúde e por representantes do CONASEMS 

(Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde), e foram concebidas 

como instâncias privilegiadas de negociação e decisão sobre os aspectos 

operacionais do SUS. Nessa comissão são apreciadas as composições dos 

sistemas municipais de saúde e pactuadas as programações entre gestores 

e integradas entre as esferas de governo. Além disso, no âmbito dessa 

comissão, devem ser negociados os tetos financeiros possíveis dentro 

das disponibilidades orçamentárias, oriundos dos orçamentos das três 

esferas de governo capazes de viabilizar a assistência integral à saúde nos 

municípios (BRASIL, 1993). As Comissões Bipartites Estaduais são criadas 

por portarias do Secretário Estadual de Saúde. O Secretário de Saúde do 

município da capital é considerado membro nato dessa comissão. Cada 

Estado conta com uma Comissão Bipartite, cujas definições e propostas 

deverão ser referendadas ou aprovadas pelo respectivo Conselho Estadual, 

submetendo-se ao seu poder deliberativo e fiscalizador (BRASIL, 1993).

Entre as funções dessas comissões estão a fiscalização do funcionamento 

dos planos e fundos de saúde, bem como dos conselhos de saúde, e a 

aprovação dos relatórios de gestão. Nessas instâncias também se 

negociam as prioridades e os recursos, bem como se definem as estratégias 

de descentralização e transferências de recursos e os instrumentos de 

planejamento e gestão compartilhada (FLEURY; OUVERNEY, 2007).

Muitas CIBs têm criado câmaras técnicas, destinadas a estudar e propor 

ações sobre temas específicos que tenham especial relevância para a 

condução do SUS. Esse é o caso da assistência farmacêutica. Nessas 

câmaras técnicas, muitos colegas farmacêuticos têm participado ativamente 

nas negociações da pactuação das listas de referência de medicamentos, 

dos protocolos, das formas de repasse entre os estados e os municípios.

Além das discussões e negociações mais específicas da Assistência 

Farmacêutica, praticamente tudo o que passa pelas CIB e CIT impacta sobre 

a gestão da Assistência Farmacêutica, não é mesmo? A implantação de um 

novo serviço especializado – que gera nova demanda por determinados 

medicamentos; uma alteração nos serviços de saúde mental – pode 

necessitar de alterações significativas na programação da Assistência 

Farmacêutica; ampliação de cobertura de qualquer programa de saúde 

implica necessidade de readequação dos recursos para a Assistência 

Farmacêutica. Portanto, esses são espaços fundamentais para que a gestão 

da Assistência Farmacêutica se consolide na gestão do SUS.

Bom, todas essas instâncias e as estratégias que o SUS vem 

implementando, ao longo desses 20 anos de existência, buscam 

construir um modelo de gestão com alto grau de participação que, na 

literatura, é denominado, como vimos antes, de cogestão.
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Então, qual é mesmo o significado desse tipo de gestão?

Segundo Motta (2003), é aquele que implica co-decisão em determinadas 

matérias e direito de consulta em outras, podendo ser paritária ou não.

Nessa concepção, observa-se que esse tipo de gestão pressupõe 

participação nas decisões, ainda que não em todas as decisões. Contudo 

ela é vista como um tipo em que a participação se dá em um grau 

mais elevado. Dela se deduz que nem sempre dizer que uma gestão 

é participativa significa que existe cogestão, embora não seja possível 

falar em cogestão sem participação. Contudo, para se configurar em co-

gestão é necessário que essa participação aconteça de forma bastante 

significativa. Daí é possível dizer que gestão participativa é uma gestão 

em que existem consultas, estratégias de participação, mas não há 

necessariamente uma co-decisão, mesmo em algumas matérias.

No campo da saúde, essa discussão sobre tipos de gestão, e mais 

precisamente sobre cogestão, é tratada adequadamente no documento 

Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS: Gestão 
participativa e cogestão (2009). Esse documento traz, de forma bem clara, 

os fundamentos do SUS em defesa de uma gestão com participação de 

diferentes atores, em diversas instâncias decisórias, qualificando-se como 

cogestão. O documento trabalha, ainda, o conceito de gestão de forma muito 

próxima àquela que estamos trazendo desde o início deste Curso. Vamos 

conhecer mais alguns trechos do documento? Já, sempre refletindo: como 

isso se aplica na minha realidade? Como posso trabalhar nesta perspectiva?

(...) o espaço da gestão a partir da experiência brasileira passa a ser 
compreendido também como exercício de método, uma forma e um 
modo de fazer as mudanças na saúde, considerando a produção de 
sujeitos mais livres, autônomos e corresponsáveis pela co-produção de 
saúde (p.23).
(...) A gestão não é um lugar ou um espaço, campo de ação exclusiva 
de especialistas. Todos fazem gestão! Tomar a gestão como um método 
implica também na adição de outras funções para a gestão, para além 
de ser um espaço substantivo que permite a organização de saúde 
operar no tempo. No Brasil tem sido comum a expressão cogestão, cujo 
prefixo “co” designa duas inclusões, as quais alargam conceitualmente 
o que se entende por gestão. Em primeiro lugar, cogestão significa a 
inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão (análise de 
contexto e problemas; processo de tomada de decisão). Assim, ela seria 
exercida não por poucos ou alguns (oligo-gestão), mas por um conjunto 
mais ampliado de sujeitos que compõem a organização, assumindo-se 
o predicado de que “todos, são gestores de seus processos de trabalho”.
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De outra parte, a idéia de cogestão recompõe as funções da gestão 
que, além de manter a organização funcionando, teria por tarefas:
•	Analisar a instituição, produzir analisadores sociais – efeitos da ação 
político-institucional que trazem em si a perturbação, germe necessário 
para a produção de mudanças nas organizações. Assim, a gestão é 
concebida como um importante espaço para a problematização dos 
modelos de operar e agir institucional;
•	Formular projetos, que implica abrir-se à disputa entre sujeitos 
e grupos, os quais disputam os modos de operar e os rumos da 
organização. Dessa forma, a gestão é também um espaço de criação;
•	Constituir-se como espaço de tomada de decisão, portanto lugar 
substantivo de poder, entendido como capacidade de realização, força 
positiva, criadora;
•	Ser um espaço pedagógico, lugar de aprender e de ensinar; espaço de 
aculturação, de produção e socialização de conhecimentos.
O prefixo “co”, nesta perspectiva, indica para o conceito e a 
experimentação da gestão um duplo movimento: a adição de novas 
funções e adição de novos sujeitos” (p.24 e 25).
(...) “A inclusão de novos sujeitos nos processos decisórios das organizações 
de saúde, para se concretizar como prática de gestão, necessita da 
construção de condições políticas e institucionais efetivas. Estas condições 
tomam expressão na forma de arranjos e dispositivos, os quais criam um 
sistema de cogestão, viabilizando a constituição de espaço-tempo para o 
exercício da gestão compartilhada, cogestão, cogoverno.
A inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão traria como efeito 
a ampliação da implicação e corresponsabilização do cuidado, uma vez 
que as definições, na forma da produção de tarefas, seriam coletivas, 
ou seja, derivadas de pactos entre os sujeitos, e não de imposições 
sobre eles. De outra parte, maior implicação e uma produção mais 
compartilhada de responsabilidades resultaria em mais e melhor 
produção de saúde, uma vez que a vontade de fazer estaria ampliada, 
reafirmando pressupostos éticos no fazer da saúde” (p.25).
Falta ainda definir “Autogestão”. De novo recorremos a Fernando Prestes 

Motta (2003). Esse autor considera que a autogestão não é participação. 

“Por autogestão se entende um sistema no qual a coletividade se auto-

administra. Portanto, não se trata de participar de um poder, mas sim de ter 

um poder (p. 372)”. Segundo Motta (2003) há experiências autogestionárias 

históricas como a da Comuna de Paris, o movimento machnovista na 

Ucrânia em 1917 e boa parte da Espanha entre 1936 e 1939.
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Há também o caso da Iugoslávia, que se proclama autogestionária, mas 

cujo caráter autogestionário é pelo menos discutível. Há ainda movimentos 

pela autogestão importantes como o de Solidariedade na Polônia e 

experiências setoriais de autogestão em empresas e escolas.

Ainda segundo Motta (2003, p. 372), “nem sempre a participação visa à 

auto-gestão. Da mesma forma, é discutível se a favorece ou a dificulta. 

Segundo querem alguns estudiosos de algumas filiações ideológicas, ela é 

um caminho; segundo outros, é mais um descaminho”. 

E ai, qual o modelo de gestão que mais se aplica ao SUS?

Como vimos, estamos caminhando no sentido de consolidar o modelo de 

cogestão, fortalecendo a participação e o compartilhamento das diversas 

instâncias de poder entre gestores e a população.

Concluímos os estudos desta unidade. Você pode continuar lendo o 

documento Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS: 
Gestão participativa e cogestão (2009) na Biblioteca da unidade. Ele traz 

uma discussão muito rica sobre a gestão do SUS e seus princípios. 

Acesse e confira.

Assista, também, ao vídeo da entrevista com a professora Clair Castilhos 

e confira as atividades propostas.

Ambiente Virtual
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Análise crítica

A	essa	altura,	já	é	possível	perceber	que	a	forma	de	funcionamento	do	
SUS,	sua	organização,	e	os	serviços	disponíveis	estão	impregnados	
de	 teorias	 que	 dão	 sentido	 à	 prática.	 E,	 ainda,	 que	 a	 legislação	
associada	 tenta	dizer	 como	deve	 funcionar	o	 sistema	e	aquilo	que	
não	deve	acontecer.

É	provável	que,	na	sua	atividade	profissional,	você	já	precisou	conhecer	
uma	 legislação	mais	profundamente	para	 saber	 como	agir,	 a	 fim	de	
respeitar	 a	 norma,	 como	sempre	nos	 é	pedido	ou	 imposto.	A	partir	
daqui,	precisamos	 incorporar	ao	nosso	fazer	uma	nova	prática.	Será	
que	as	normas	ou	a	legislação	a	que	estamos	sujeitos	e	lidamos	no	dia	
a	dia	são	coerentes	com	nossa	forma	escolhida	de	organizar	o	cuidado,	
bem	como	com	as	concepções	que	sustentam	o	SUS?	A	 resposta	
será	consequência	da	reflexão	permanente	que	você	deve	exercitar.

Nesse	 processo,	 não	 devemos	 afastar	 a	 contradição,	 mas	 buscar	
compreender	os	pontos	de	vista	para	avançar	na	construção	do	SUS.	
Entretanto,	é	certo	que	nosso	compromisso	deve	abranger	mais	do	
que	 a	manutenção	 de	 serviços	 ou	 políticas,	 exige	 posicionamento	
frente	às	concepções	teóricas	que	os	sustentam.
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