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1 - INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, deu nova forma à saúde no Brasil, estabelecendo-a como direi-
to universal. A saúde passou a ser dever constitucional de todas as esferas de governo, sendo que 
antes era apenas da União e relativo ao trabalhador segurado. O conceito de saúde foi ampliado e 
vinculado às políticas sociais e econômicas. A assistência é concebida de forma integral (preventiva 
e curativa). Definiu-se a gestão participativa como importante inovação, assim como comando e 
fundos financeiros únicos para cada esfera de governo. (BRASIL, 1988)

Não esqueçam de que o SUS só nasce na promulgação da Constituição Federal de 1988! 
Esta é uma pegadinha de prova, pois muitas bancas relacionam a criação do SUS ao movi-
mento sanitário diretamente.

O movimento sanitário traz os ideais da reforma e solicita mudanças no setor da saúde, 
tendo como marco a VIII Conferência Nacional de Saúde (a primeira com participação popular);

O nascimento do Sistema Único de Saúde acontece com a promulgação da Constituição 
de 1988;

Para facilitar:

1

2

Movimento sanitário

Solicita mudanças 
no setor da saúde

Constituição Federal de 1988

Cria o SUS

Construção histórica das políticas de 
saúde no Brasil

CAPITULO
01

Antes da Constituição Federal de 1988, o Brasil não possuía uma política de saúde. A saúde 
era excludente e contributiva, ou seja, apenas aqueles que podiam pagar a medicina priva-
da e quem contribua com a previdência social / INPS  Instituto Nacional da Previdência 
Social, tinham acesso. À outra parte da população, cabia o atendimento nas santas casas de 
misericórdia.

DICA DE PROVA

Natale Oliveira de Souza e Yara Cardoso Coletto 
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Para que possamos analisar a realidade hoje existente, é necessário conhecer os determinantes 
históricos envolvidos neste processo. Assim como nós somos frutos do nosso passado e da nossa 
história, o setor da saúde também sofreu as influências de todo o contexto político-social pelo qual 
o Brasil passou ao longo do tempo. (POLIGNANO, 2001)

Não há como entender o SUS que termos sem fazer uma volta ao tempo. Para entendermos o 
nosso sistema de saúde, suas dificuldades e avanços, precisamos fazer uma viagem ao passado e per-
ceber como as ações e serviços de saúde eram ofertadas antes da criação de um sistema para todos. 

Para facilitar o entendimento, iremos falar do contexto político e social de cada período históri-
co, descrever a situação sanitária e as ações e serviços da época, destacando, em cada período, os 
fatos marcantes e constantes em provas.

2 - COMO ERA ANTES DO SUS

2.1 -  A Saúde na Colônia e no Império:

A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808 determinou mudanças na administração 
pública colonial, até mesmo na área da saúde. Como sede provisória do império português e prin-
cipal porto do país, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se centro das ações sanitárias. Era necessário, 
então, criar rapidamente centros de formação de médicos, que até então eram quase inexistentes - 
em razão, em parte, da proibição do Ensino Superior nas colônias. Assim, por ordem real, foram fun-
dadas as academias médico-cirúrgicas no Rio de Janeiro e na Bahia, na primeira década do século 
XIX, que logo foram transformadas nas duas primeiras escolas de medicina do país. (BRASIL, 2011)

A vinda da família real ao Brasil criou a necessidade da organização de uma estrutura sanitária 
mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro. Verifica-se 
que o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da 
capital do Império, tendência que se alongou por quase um século.

Vinda da família
 real (1808)

Controle Sanitário Mínimo na capital do 
Império (RJ)

Até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas ao seguinte:

1. Delegação das atribuições sanitárias as juntas municipais; 
2. Controle de navios e saúde dos portos;

 Naquele período, não era o conjunto de problemas de saúde da população que demandavam 
ações de saúde, e sim aqueles que estavam diretamente ligados ao interesse econômico! Naquele 
período, emergiu o modelo assistencial sanitarista/campanhista, considerado o primeiro modelo 
de atenção no Brasil. As suas ações eram voltadas para grupos específicos e ações pontuais.

 Faz-se necessário o conhecimento de fatos históricos do Brasil, pois as bancas pedem datas, 
períodos e fatos marcantes!

DICA DE PROVA
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Resumindo:

Colônia/Império

Modelo

assistencial

Ações
desenvolvidas

(até 1850)

Sanitarista/
Campanhista

Delegações das atribuições sanitá-
rias às juntas municipais

- Controle de navios
- Saúde dos portos

Febre
Amarela

Tuberculose Siífilis EndemiasVaríola

2.2 - Início da República: 1889 até 1930 (República Velha)

A Proclamação da República, em 1889, foi embalada na ideia de modernizar o Brasil. A neces-
sidade urgente de atualizar a economia e a sociedade (escravistas até pouco antes) com o mundo 
capitalista mais avançado favoreceu a redefinição dos trabalhadores brasileiros como capital hu-
mano.

O cenário político e econômico girava em torno da instalação do modo de produção capitalista, 
surgindo as primeiras indústrias. Mas, ainda assim, o modelo predominante era agrário-exporta-
dor (café, borracha e açúcar).  Precárias condições de trabalho e de vida das populações urbanas, 
surgimento de movimentos operários que resultaram em embriões de legislação trabalhista e 
previdenciária;

O quadro sanitário era caótico, devido à inexistência de um modelo sanitário, deixando as cida-
des à mercê das epidemias. Tinha-se o predomínio das doenças transmissíveis, grandes epidemias 
e doenças pestilenciais, frutos da imigração, migração, formação de aglomerados e das precárias 
condições de saneamento básico:

Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departa-
mento Federal de Saúde Pública, que se propôs a erradicar a epidemia de febre amarela na cidade 
do Rio de Janeiro.

Foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas que passaram a exercer atividades de desin-
fecção no combate ao mosquito, vetor da febre amarela. A falta de esclarecimentos e as arbitrarie-
dades cometidas pelos “guardas-sanitários” causara revolta na população.

Esse modelo de intervenção ficou conhecido como campanhista, e foi concebido dentro de 
uma visão militar em que os fins justificava os meios, e no qual o uso da força e da autoridade 
eram considerados os instrumentos preferenciais de ação.

Naquele mesmo período, um fato marcante aconteceu: a Revolta da Vacina, desencadeada 
pela Lei Federal 1.261/1904, que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola.
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Apesar das arbitrariedades e dos abusos cometidos, o modelo campanhista obteve importantes 
vitórias no controle das doenças epidêmicas, conseguindo inclusive erradicar a febre amarela da 
cidade do Rio de Janeiro, o que fortaleceu o modelo proposto e o tornou hegemônico como pro-
posta de intervenção na área da saúde coletiva saúde durante décadas.

2.3 - O nascimento da Previdência Social

A acumulação capitalista advinda do comércio exterior tornou possível o início do processo de 
industrialização no país, que se deu principalmente no eixo Rio - São Paulo.

Tal processo foi acompanhado de uma urbanização crescente, e da utilização de imigrantes, 
especialmente europeus (italianos, portugueses ...), como mão de obra nas indústrias, visto que 
os mesmos já possuíam grande experiência nesse setor, que já era muito desenvolvido na Europa.

Os operários na época não tinham quaisquer garantias trabalhistas, como:

Ferias Pensão Aposentadoria Jornada de trabalho 
definida

Lei Elói Chaves

Marco inicial da 
previdência Social

Cria as CAPS

Os imigrantes, especialmente os italianos (anarquistas), traziam consigo a história do movimen-
to operário na Europa e dos direitos trabalhistas que já tinham sido conquistados pelos trabalha-
dores europeus forma, procuraram mobilizar e organizar a classe operária no Brasil na luta pela 
conquista dos seus direitos. 

Em função das péssimas condições de trabalho existentes e da falta de garantias de direitos tra-
balhistas, o movimento operário organizou e realizou duas greves gerais no país, uma em 1917 e 
outra em 1919. Através desses movimentos, os operários começaram a conquistar alguns direitos 
sociais.

Em 24 de janeiro de 1923, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Elói Chaves, marco inicial 
da Previdência social no Brasil. Através desta lei foram instituídas as Caixas de Aposentadoria e 
Pensão (CAPS)

Antes da Constituição Federal de 1988, o Brasil não possuía uma política de saúde. A saúde 
era excludente e contributiva, ou seja, apenas aqueles que podiam pagar assistência médica 
privada tinham acesso.

DICA DE PROVA

Marco (República) Revolta da Vacina

O avanço do capitalismo no Brasil faz com que a classe trabalhadora exija melhores condições 
de trabalho. Os primeiros movimentos grevistas em 1917 e 1919 foram marcantes na nossa 
história, por resultarem na intervenção do Estado frente às condições de trabalho. Podemos 
afirmar que a Lei Elói Chaves, em 1923, é o marco da Previdência social no Brasil, ou seja, é o 
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Para não esquecer:

1. Atentar para lei Eloy Chaves, que cria as caixas de aposentadorias e pensões, em 1923- por 
grandes empresas; pode-se afirmar que estas foram o marco inicial da previdência no Brasil;

2. As CAPS foram unificadas em 1933, instituindo-se os IAPS (institutos de aposentadorias e 
pensões), por categoria profissional;

3. Em 1966 os IAPS são unificados e nasce o INPS (instituto nacional de previdência social), 
logo depois é instituído o INAMPS (instituto nacional de assistência medica da previdência) 
- só tinham acesso os contribuintes. Sistema excludente

4. A Conferência Internacional de Alma-Ata, 1978, foi a primeira a discutir cuidados primários 
na saúde, sendo a maior responsável pelas primeiras ações no Brasil, que aconteceram em 
1983/84- AIS (ações integradas em saúde) - marco inicial da atenção primaria no Brasil

5. A VIII CNS, 1986, foi o marco do movimento da reforma sanitária. Sendo a primeira com par-
ticipação da sociedade civil

6. No período de 1987/89 aconteceu o SUDS (Sistema Único Descentralizado Em Saúde), co-
nhecido como estratégia ponte ou estadualização da saúde. Em1988 nasce o SUS juntamente 
com a CF nos artigos 196 ao 200;

7. Em 1990 os artigos constitucionais são regulamentados pelas LOS (leis orgânicas da saúde): 
Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. 

QUESTÕES

01 (UFGD/PSMRS/RESIDÊNCIA/2013) Leia o texto a seguir. O Movimento da Reforma Sanitária surgiu no 
início dos anos 1960, da indignação de setores técnicos e intelectuais com o quadro da Saúde no 
Brasil. Um marco histórico da luta desse movimento se deu com a 8ª Conferência Nacional de Saú-
de, acontecimento que incluiu a sociedade civil organizada no processo de construção de um novo 
ideário para a Saúde. 

O conceito de “saúde” sustentado pela Reforma Sanitária tem como diretriz:

Ⓐ combater às epidemias históricas do país, como a esquistossomose, a febre amarela e a dengue, 
que afetam as populações trabalhadoras e menos privilegiadas economicamente. 
Ⓑ desospitalizar e desinstitucionalizar as ações de Saúde, compreendendo que as formas de trata-
mento da Hanseníase, da Tuberculose e dos Transtornos Mentais, bem como a Atenção à Saúde da 
população excluída dos quadros do trabalho formal compunham um projeto eugenista. 
Ⓒ controlar a saúde de toda a população, por meio dos mecanismos de vigilância sanitária, vigi-
lância epidemiológica e dos dispositivos da Atenção Básica, na prevenção e promoção da Saúde. 
Ⓓ ratificar a qualidade de vida como uma conquista histórica da capacidade de criar e manter 
uma vida digna; o acesso à moradia, transporte, trabalho, lazer e alimentação, que permitam o 
desenvolvimento integral do sujeito; a educação de qualidade, que inclui todos numa sociedade 
mais equânime. 
Ⓔ permitir o funcionamento do organismo dentro da excelência de suas possibilidades, o bem-es-
tar social e a integridade psíquica.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Uma das solicitações da 8º Conferência foi a ampliação do conceito de saúde, 
conforme podemos observar nesse trecho extraído do relatório final da mesma: “Em sentido am-
plo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 
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Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais po-
dem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (Brasil, 1986: 4). ”
▎Resposta: Ⓓ

02 (UEPA/RESIDÊNCIA/2012) A Reforma Sanitária propiciou a:

Ⓐ superação da escassez de recursos financeiros.
Ⓑ gestão descentralizada.
Ⓒ reestruturação político-institucional.
Ⓓ resolubilidade dos serviços de saúde.
Ⓔ organização e articulação das ações curativas e preventivas.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: A reforma sanitária culminou numa amplitude de reformas, por este motivo não 
podemos dizer que se tratou de uma reforma “setorial”. Ela culminou em uma reestruturação das 
políticas institucionais do país. Teve como “herança” a criação do SUS na CF/88 e sua regulamen-
tação nas Leis Orgânicas da saúde em 1990, tornando o sistema de saúde totalmente includente.
▎Resposta:Ⓒ

03 (UEPA/RESIDÊNCIA/2012) O Relatório da 8ª. Conferência de Saúde orientou o (a):

Ⓐ conteúdo ideológico do Sistema de Saúde.
Ⓑ reforma administrativa e financeira.
Ⓒ sistema de Seguridade Social.
Ⓓ reorganização do sistema de atenção com a criação do Sistema Único de Saúde – SUS.
Ⓔ descentralização da gestão.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: O relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde serviu como base para um 
novo modelo de organização do Sistema de Atenção à Saúde no Brasil. 
▎Resposta: Ⓓ

04 (UEPA/RESIDÊNCIA/2014) Os principais temas debatidos na 8ª Conferência de Saúde foram:

Ⓐ arcabouço jurídico institucional, o conteúdo ideológico e o acesso universal.
Ⓑ  marcos legais e normativos do Sistema de Saúde, o compartilhamento da gestão e a estrutura 
institucional e decisória.
Ⓒ saúde como direito de cidadania, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento 
do setor.
Ⓓ reorganização do sistema de atenção, saúde e cidadania e igualdade e justiça social.
Ⓔ regulamentação dos conselhos de saúde, políticas de saúde e a escassez de recursos financeiros.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: De acordo com o texto original do relatório final da VIII Conferência de Saúde, os 
principais temas abordados durante os três dias de reuniões foram: “Saúde como direito, reformula-
ção do Sistema Nacional de Saúde e financiamento setorial. ”
▎Resposta: Ⓒ
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05 (UFG/RESIDÊNCIA/2013) Na história da construção do Sistema de Saúde brasileiro é importante des-
tacar os diferentes modelos de atendimento e de atenção à saúde utilizados no combate às situa-
ções sanitárias. No início do século XX, as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Santos (SP) conviviam 
com graves endemias que prejudicavam o comércio e as exportações. Isso precipitou ações de 
intervenção do Estado no combate às doenças, envolvendo ações coletivas e individuais.
As doenças em evidência nessa época eram:

Ⓐ dengue, febre amarela, peste e tétano.
Ⓑ tuberculose, hanseníase e cólera.
Ⓒ cólera, varíola, febre amarela e peste.
Ⓓ febre amarela, tétano e peste.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: No Brasil, podemos relatar diversos modelos de saúde desenvolvidos em diferen-
tes momentos da história. No início da República, por exemplo, sanitaristas, guardas sanitários e 
outros técnicos organizaram campanhas para lutar contra as epidemias que assolavam o Brasil no 
início do século, determinando o surgimento do primeiro modelo assistencial no país – Modelo 
Sanitarista/Campanhista. Neste período, as doenças mais incidentes foram: febre amarela, cólera, 
varíola e peste, ou seja, doenças pestilenciais como consequência das péssimas condições de vida, 
ausência de saneamento e aglomerados urbanos.
▎Resposta: Ⓒ

06 (UFG/RESIDÊNCIA/2013) Leia o texto a seguir: O movimento da reforma sanitária, cujos esforços 
centraram-se em questões mais gerais das políticas de saúde, culminou na 8ª Conferência Nacional 
de Saúde, que foi fundamental para a construção do texto da saúde na Constituição de 1988 e a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Este sistema foi organizado em princípios e diretrizes 
que definiram a Atenção Primária em Saúde como diretriz norteadora e articuladora para a trans-
formação do modelo de atenção à saúde vigente. Observou-se, então, um aumento substancial na 
prestação de serviços de saúde pelos municípios. Nesta perspectiva, a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) tem contribuído para melhorar os indicadores de saúde, principalmente em municípios que 
apresentam menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), aproximando-os de municípios 
de maiores rendas e IDH mais alto. A ESF também tem se mostrado importante fator de redução 
da mortalidade infantil.

Que princípios e diretrizes do SUS podem ser identificados neste texto?

Ⓐ Universalidade e participação social.
Ⓑ Centralização e igualdade.
Ⓒ Integralidade e hierarquização.
Ⓓ Descentralização e equidade.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Em síntese, o texto traz as ações inerentes ao primeiro nível do sistema e uma das 
portas de entrada do SUS: atenção básica. Este nível é operacionalizado ESF, em esfera municipal, 
caracterizando a diretriz e princípio da descentralização. Seguindo a mesma linha de raciocínio, 
observamos que a ESF atuando de forma mais incisiva, com uma atenção mais ampla às necessida-
des locais, ultrapassa os muros das unidades de saúde e atinge o contexto histórico, social, cultural, 
político e econômico dos indivíduos ou coletivos, no sentido de promover a saúde dos mesmos, 
oferecendo à população que mais necessita as ações e serviços de saúde deste âmbito. Mas nesse 
texto descentralização e equidade vêm como norte e norteadora da ESF.
▎Resposta: Ⓓ


