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Sistema Único de Saúde - SUS

Antecedentes Históricos

Década de 20 - Lei Eloy Chaves: CAP’s

Década de 30 - CAP’s IAP’s

: organização dos IAP por categorias: 
marítimos (IAPM), comerciários (IAPC), 
bancários (IAPB), transportes e cargas 
(IAPETEC), servidores do Estado (IPASE), 
etc.

Ministério da Saúde,1996



Década de 60 - IAP’s INPS (1966)

•A extensão da cobertura previdenciária de 

forma a abranger a quase totalidade da 

população urbana e rural

•Ênfase na prática médica curativa, individual, 

assistencialista e especializada

•O desenvolvimento de um padrão de 

organização da prática médica orientada em 

termos de lucratividade (capitalização da 

medicina) 

Sistema Único de Saúde - SUS



Década de 70

ü 1975: V Conferência Nacional de Saúde (

Crise do setor saúde:insuficiência, descoordenação, má 

distribuição e ineficácia);

ü 1977: INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica

Previdenciária. Desmembramento do Instituto Nacional de

Previdência Social (INPS), que hoje é o Instituto Nacional

de Seguridade Social (INSS); tinha a finalidade de prestar

atendimento médico aos que contribuíam com a

previdência social, ou seja, aos empregados de carteira

assinada.

Sistema Único de Saúde - SUS



Década de 80

•1981 -1984: AIS (primeiros convênios com os estados)

• 1986 - 8ª Conferência Nacional de Saúde
n5000 participantes representantes dos movimentos 
sociais, intelectuais, sindicatos, conselhos regionais 
e federais de profissionais da saúde, etc

Ministério da Saúde

Sistema Único de Saúde - SUS



A reforma em curso

• 1987 - Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS);

• 1988 - Sistema Único de Saúde (SUS);

• 1990 - Lei Orgânica da Saúde (8080 e 8142);

• 1990-2005 - Portarias (Normas e 

regulamentações) e Leis ordinárias.



• Crítica ao modelo baseado no paradigma clínico, 
individualista e nas práticas curativista e 
hospitalocêntrica;

• Concepção ampliada de saúde;

• Saúde:  direito de cidadania;

• Saúde:  responsabilidade do Estado;

• Integração do Sistema;

• Gestão descentralizada;

• Participação popular.

Reforma Sanitária



A Constituição de 1988: concepção 

ampla da proteção social em saúde

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 



n Congrega ações das diferentes dimensões da 

atenção à saúde, de diferentes naturezas, 

complexidade e custos.

n Inclui um conjunto de ações e serviços de 

saúde prestados por instituições públicas dos 

três níveis de governo, com participação 

complementar do setor privado, mediante 

contrato ou convênio.

Sistema Único de Saúde - SUS



Leis Orgânicas de Saúde

• Lei 8080/90 Regulamenta os princípios e

diretrizes do SUS

• Lei 8142/90

Regula a participação da comunidade no SUS 
através de instâncias colegiadas. Orienta as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros, exige a formulação de planos de 
saúde e a criação de fundos de saúde.  

Ministério da Saúde,1996

Sistema Único de Saúde - SUS



Universalidade

Equidade

Integralidade

Ministério da Saúde

Princípios - SUS



Descentralização

Financiamento dos Serviços

Participação Social

Ministério da Saúde 

Diretrizes - SUS



Distribuição de responsabilidades

Definição da programação, decisões e execução dos

serviços pela unidade local

Agregada a regionalização e hierarquização da rede

Ministério da Saúde

Descentralização



• Alta Complexidade

• Média Complexidade

• Atenção Básica



AS NORMAS OPERACIONAIS DO SUS

Instrumentos de regulação do processo de 

descentralização que tratam eminentemente das 

atribuições de cada nível de governo, das 

relações entre os gestores e dos critérios e 

mecanismos de transferência de recursos 

federais para estados e municípios.



Ministério da Saúde 

Condução estratégica do processo 

de descentralização
NOB SUS 01/91

NOB SUS 01/93 - GESTÃO SEMI-PLENA

NOB SUS 01/96 - GESTÃO PLENA

Normas Operacionais Básicas - SUS



Ministério da Saúde 

NOB SUS 01/96 

Preocupação em estabelecer as bases para que o 
SUS fosse transformado em um modelo de atenção 
centrado na qualidade de vida das pessoas e no meio 
ambiente. Disciplina a habilitação dos municípios no 
PACS e PSF

Normas Operacionais Básicas - SUS



Gestor Municipal de Saúde

Gestão plena da atenção básica:

• Assistência ambulatorial básica;

• Visitação domiciliar;

• Ações básica de vigilância sanitária, epidemiologia e

controle de doenças;

• Ações de educação em saúde.

Gestão plena do Sistema Municipal:

• Responsável por todas as ações de serviços de saúde.

Ministério da Saúde 



Ministério da Saúde ,1996

NOAS- SUS 01/01
Define as responsabilidades de cada nível de

governo na gestão do SUS e ressalta importância da

articulação entre os gestores

NOAS- SUS 01/02
Amplia responsabilidades dos municípios na Atenção

Básica; regionalização como estratégia de

hierarquização dos serviços; incentivo à gestão

plena

Normas Operacionais de Assistência 

à Saúde - SUS



“O processo de Programação Pactuada e Integrada,

coordenado pelo Gestor Estadual representa o principal

instrumento para garantia de acesso da população aos

serviços de média complexidade não disponíveis em seu

município de residência, devendo orientar a alocação de

recursos e definição de limites financeiros para todos os

municípios do estado, independente de sua condição de

gestão.”

• Parágrafo 21:

NOAS-SUS 01/2002



Financiamento de caráter predominantemente

público,por meio de impostos e contribuições

arrecadadas pelas esferas federal, estadual e

municipal

Norma Operacional Básica- SUS 01/96

PAB - Piso Assistencial Básico

Ministério da Saúde 

Financiamento



GESTÃO DO SUS

Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

DISPÕE SOBRE:
Art. 1º Participação da comunidade na 
gestão do SUS
Art. 2º Alocação dos recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS)
Art. 3º Repasse dos recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS)

Financiamento e Gestão do SUS



PAB FIXO

PAB VARIÁVEL

Financia as ações 

básicas de saúde

Incentiva o custeio 

de ações especiais da 

atenção básica 

(funciona na forma 

de programas)

PACS

PSF

R$ 
13,00

Financiamento da atenção básica de 

saúde (PAB fixo e PAB variável)



Conselhos de saúde

Paridade do nº de representantes dos usuários com 

representantes do governo e profissionais de saúde;

Caráter permanente e deliberativo;

Formulação de estratégias e controle da política de saúde.

Conferência de saúde

Realizadas a cada 4 anos;

Possibilita a inserção da participação social no poder 

executivo;

Avaliação da situação da saúde e Definição de diretrizes.
Ministério da Saúde 

Participação Social



•O SUS democrático: desenhado pela reforma 

sanitária;

•O SUS formal :  juridicamente estabelecido 

pela Constituição, leis, decretos, etc.;

•O SUS real: refém dos desígnios da “área 

econômica”, do clientelismo e da inércia 

burocrática que favorece o mercado para o 

seguro-saúde.

Síntese



Profa. Renata Rocha

Estratégia 
de Saúde da Família



1991 Programa de Agentes Comunitários de saúde

1994 Reconhecimento do PSF pelo Ministério da

Saúde (normatizado pela NOB -96)

Ministério da Saúde

Histórico



“ Modelo de atenção que desenvolve

ações de promoção e proteção a saúde

do indivíduo da família e da comunidade

em nível de atenção primária . ”

Ministério da Saúde

Definição



Portaria nº 648/GM de 28 de

março de 2006

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa 

Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS).

Atenção Básica



•É o primeiro nível de atenção do Modelo Assistencial proposto 

pelo SUS. Por isso, em tese deve ser ofertado por todos os 

municípios;

•Contempla o conjunto de ações estratégicas mínimas, 

necessárias para a atenção adequada aos problemas de saúde 

mais freqüentes na maior parte do território brasileiro. Propõe-

se resolutividade mínima de 80% para esse nível de atenção;

•Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde.

Atenção Básica



I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 

de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada preferencial do sistema de 

saúde;

II - efetivar a integralidade da atenção; 

III - desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes

e a população adscrita garantindo a continuidade das 

ações de saúde;

Fundamentos da Atenção Básica



IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo e do acompanhamento constante de sua 

formação e capacitação;

V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático 

dos resultados alcançados, como parte do processo 

de planejamento e programação;

VI - estimular a participação popular e o controle 

social.

Fundamentos da Atenção Básica



I - ter caráter substitutivo em relação à rede de 

Atenção Básica tradicional nos territórios em que 

as Equipes Saúde da Família atuam;

II - realizar cadastramento domiciliar, diagnóstico 

situacional e ações dirigidas aos problemas de 

saúde de maneira pactuada com a comunidade 

onde atua;

Princípios Gerais da 
Estratégia da Saúde da Família



III – ter como foco a família e a comunidade;

IV - buscar a integração com instituições e 

organizações sociais, em especial em sua área de 

abrangência, para o desenvolvimento

de parcerias; e

V - ser um espaço de construção de cidadania.

Princípios Gerais da 
Estratégia da Saúde da Família



• A EQUIPE DEVE SER COMPOSTA NO MÍNIMO POR :

- 1 MÉDICO 

- 1 ENFERMEIRO

- 1 AUXILIAR ENFERMAGEM

- 4 a 6 AGENTES COMUNITÁRIOS

Composição Equipe Saúde da Família



• IDENTIFICÀR AS ÁREAS PRIORITÁRIAS

- FATORES DE RISCO

- % DA ÁREA QUE SERÁ COBERTA

• LEVANTAR O NÚMERO DE HABITANTES

- UTILIZAR FONTES DE DADOS DISPONÍVEIS

• CALCULAR O NÚMERO DE ESF

- 600 a 1.000 FAMÍLIAS – 2.400 a 4.500 PESSOAS

• MAPEAR AS ÁREAS E MICROÁREAS

- DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS

- DIVISÃO DA ÁREA PARA CADA EQUIPE

Ações 
Estratégia da Saúde da Família



Nº DE MUNICÍPIOS COM ESF

ANO Nº 

MUNICÍPIOS

2002 4.161

2003 4.488

2004 4.664

2005 4.986

2006 5.077

2007 5.125





EVOLUÇÃO DO Nº DE ESF

ANO Nº DE ESF

2002 16.700

2003 19.100

2004 21.200

2005 24.600

2006 26.520

2007 27.324



I- O município deverá elaborar a proposta de
Implantação que deverá definir:
a) território a ser coberto, com estimativa da 
população residente,definição do número de 
equipes que deverão atuar;
b) infra-estrutura incluindo área física, 
equipamentos e materiais;
c) ações a serem desenvolvidas pelas equipes no 
âmbito da Atenção Básica;
d) forma de recrutamento, seleção e contratação 
e) implantação do Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB);

Etapas para implantação ESF/ESB



f) a contrapartida de recursos do município e do 
Distrito Federal.

II - Aprovação pelos Conselhos de Saúde dos 
Municípios e encaminhamento à Secretaria Estadual 
de Saúde para análise. 
III - Análise e encaminhamento à Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB);
IV - Após aprovação na CIB, cabe à Secretaria de 
Saúde dos Estados informar ao Ministério da 
Saúde.

Etapas para implantação ESF/ESB



“Reorganizar o modelo de atenção à saúde e 

ampliar o acesso às ações de saúde bucal, 

garantindo-se a atenção integral aos 

indivíduos e suas famílias.”

Inserção da ESB na 
Estratégia de Saúde da Família



• Portaria n. 1.444 (28 de 
dezembro de 2000)

Estabelece incentivo financeiro 
para a reorganização da atenção à 
saúde bucal

• Portaria n. 267 (6 de março de 
2001)

Estabelece normas e diretrizes

Regulamentação 



• ESB Modalidade I – composta por  CD e ACD 

• ESB Modalidade II – composta por CD, ACD e 

THD

Tipos de Equipes



Portaria n. 74 de 2004 (valores atualizados)

• Modalidade I – 24.000,00/ano + 7.000,00

• Modalidade II – 31.200,00/ano + 7.000,00

Incentivos Financeiros



2001

• 1 ESB – 2 ESF – 6900 pessoas

2003 (Portaria n. 673)

• 1 ESB – 1 ESF – 3450 pessoas

Proporção ESB/ESF 



EVOLUÇÃO DO Nº DE ESB
2001 2.248

2002 4.261

2003 6.170

2004 8.951

2005 12.603

2006 14.775

2007 15.700





Número de Municípios com ESB



NASF

• Núcleo de Apoio à Saúde da Família;

• Portaria nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, 

Republicada em 04 de Março de 2008; 

• Equipes compostas por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento.



Modalidades NASF

• NASF 1: composto por no mínimo cinco das profissões de nível superior 

(Psicólogo; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 

Profissional da Educação Física; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; 

Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Médico Pediatra; e Médico 

Psiquiatra) vinculado de 08 a 20 Equipes Saúde da Família

• NASF 2: composto por no mínimo três profissionais de nível superior de 

ocupações não-coincidentes (Assistente Social; Profissional de Educação 

Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; 

e Terapeuta Ocupacional), vinculado a no mínimo 03 Equipes Saúde da 

Família.



Evolução Número NASF





A Política Nacional de Saúde Bucal se embasa 
do ponto de vista epidemiológico, nos dados 

obtidos por meio do Levantamento das 
Condições de Saúde Bucal da População 

Brasileira – SB Brasil, concluído em 2003. 
Este, que é o maior e mais amplo 

levantamento epidemiológico em saúde bucal 
realizado no país até hoje, se materializou 

a partir do esforço de cerca de 2.000 
trabalhadores (entre cirurgiões-dentistas, 

auxiliares, agentes de saúde e outros 
profissionais) que foram responsáveis pela 
execução de 108.921 exames epidemiológicos 

em 250 municípios.



A Política Brasil Sorridente propõe garantir as ações

de promoção, prevenção e recuperação da saúde

bucal dos brasileiros, entendendo que esta é

fundamental para a saúde geral e a qualidade de vida

da população. Ela está articulada a outras políticas

de saúde e demais políticas públicas, de acordo com

os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde

(SUS).



No âmbito da assistência, os pressupostos da Política

Brasil Sorridente apontam:

• ampliação e qualificação da atenção básica,

•o acesso a todas as faixas etárias e a oferta de mais

serviços,

•atendimentos nos níveis secundário e terciário de modo

a buscar a integralidade da atenção, além da equidade e a

universalização do acesso às ações e serviços públicos

de saúde bucal.



Até o lançamento do Brasil Sorridente em 17 de

março de 2004, apenas 3,3% dos atendimentos

odontológicos feito no SUS correspondiam a

tratamentos especializados. A quase totalidade

era de procedimentos mais simples, como

extração dentária, restauração, pequenas

cirurgias, aplicação de flúor.



A Política Nacional de Saúde Bucal apresenta, como

principais linhas de ação:

• Reorganização da Atenção Básica

especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família e

da Atenção Especializada através, principalmente, da

implantação de Centros de Especialidades Odontológicas

e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.



CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – CEO s

Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil

Sorridente. O tratamento oferecido nos Centros de

Especialidades Odontológicas é uma continuidade do

trabalho realizado pela rede de atenção básica e no caso

dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família,

pelas equipes de saúde bucal.

Não há demanda própria



CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

– CEO s

Estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 
classificados como Ambulatório de Especialidade, 
com serviço especializado de Odontologia para 
realizar, no mínimo, as seguintes atividades:

• Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do 

câncer de boca;

• Periodontia especializada;

• Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros

• Endodontia;

• Atendimento a portadores de necessidades especiais. 



FINANCIAMENTO

CEOs tipo I: com três equipamentos odontológicos, são 
destinados mensalmente R$ 6,6 mil para custeio, além 
de R$ 40 mil em parcela única, correspondentes a 
custos com reformas, ampliação do espaço físico e 
aquisição de equipamentos;

CEOs tipo II: com quatro ou mais equipamentos 
odontológicos, os valores mensais são de R$ 8,8 mil e 
R$ 50 mil, respectivamente;

CEOs tipo III: possuem mínimo de 7 equipamentos 
odontológicos, recurso de implantação R$ 80 mil reais 
e recurso de custeio no valor de R$ 15.400,00.



Nº DE CENTROS DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Ano                  CEO implantados

• 2004                       100

• 2005                       336

• 2006                       465

• 2008                       674

ESTADO RJ = 47

MUNICÍPIO RJ = 18



Laboratórios Regionais de Prótese Dentária - LRPD 

São unidades próprias do município ou unidades

terceirizadas credenciadas para confecção de próteses

totais ou próteses parciais removíveis.

PAÍS ATÉ 2008 – 324 LABORATÓRIOS



O financiamento está incluído no Teto 
Financeiro de Média e Alta Complexidade 
(MAC) e a forma de pagamento mudou. O 

Município/Estado passa a receber 
mensalmente de acordo com sua produção, 

sendo os valores repassados:

Até 50 próteses/mês: R$ 3.000,00 
mensais

Entre 51 e 150 próteses/mês: R$ 
9.000,00 mensais

Acima de 151 próteses/ mês: R$ 
12.000,00 mensais



RECURSOS SAÚDE BUCAL

Mais recursos - Iniciativas do Brasil Sorridente prevêem aumento

considerável de recursos.

Até 2006, a verba para custeio de ações em saúde bucal deverá crescer

quase sete vezes.

R$ 84,5  milhões 2003                  R$ 553,2 milhões 2006

Recursos crescentes para Saúde Bucal Ano- Valor  

2002 R$ 56,5 milhões

2003 R$ 84,5 milhões 

2004 R$ 238,2 milhões

2005 R$ 417,1 milhões

2006 R$ 553,2 milhões



RECURSOS SAÚDE BUCAL

O Brasil Sorridente recebeu, entre 2003 e 2006,
investimentos de mais de R$ 1,2 bilhão. Em 2007,
foram investidos mais de R$ 600 milhões, valor
mais de dez vezes superior ao que foi investido
no ano de 2002. Entre 2007 e 2010, o montante
investido pelo Ministério da Saúde alcançará
mais de R$ 2,7 bilhões.



Acesso ao dentista:

1998 – 18,7% sem acesso

2003 – 15,9% sem acesso

2008 – 11,7% sem acesso

OBS: aumento de acesso de mais de 22 milhões de pessoas

PNAD (Pesquisa Nacional por amostra de 
domicílio)- PNAD 2008 em relação à saúde 
bucal
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