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Bom demais voltar a Recife

• Universidade de Pernambuco
• Movimento estudantil

 Expansão da 
Estratégia de Saúde Estratégia de Saúde 
da Família e 
formação dos ACS

 Projetos de extensão 
e educação popular



Momento difícil e definidor do SUS e 
da saúde pública

• Saúde e democracia
• Saúde como direito de cidadania

 Necessidade 
de refletir de refletir 
considerando
o Brasil e 
como 
chegamos até 
aqui



Os anos do terror - Ditadura
• Ditadura Militar
- repressão, censura, 

corrupção generalizada e 
crise da previdência e da 
saúde

- Predomínio total dos que 
lucravam com a saúde sobre 

- Predomínio total dos que 
lucravam com a saúde sobre 
os que sofriam com a falta de 
saúde

 “Saúde Pública” 
(Ministério da Saúde) para 
todos

 Assistência (INAMPS) para 
menos da metade



E mesmo assim, o povo lutou
• Sem organizações populares (era crime passível de prisão)
• Sem a internet e com os grandes meios de comunicação 

contra

Saúde e Democracia
trabalhadores, população, - trabalhadores, população, 
estudantes, professores

- Se indignando, criticando, 
mobilizando e 
sonhando/lutando por 
outra realidade



O sonho/luta de um povo

• Movimento sanitário
• Conhecimento:  determinantes sociais do processo 

saúde e doença
• Ideologia: saúde como direito e sociedade 

democrática (democracia de alta intensidade)democrática (democracia de alta intensidade)
• Política de Saúde: Sistema Público Nacional gratuito 

e universal
• Projeto Político: derrubada da ditadura e 

democratização do Estado e da sociedade

SAÚDE E DEMOCRACIA



Um sociedade minimamente generosa

• Visão individualista e visão 
social

• Direitos individuais + direitos 
sociais

• Problemas dos indivíduos e 
problemas sociais problemas sociais 

 Saúde e condições limitantes
 Educação e proteção ao 

desenvolvimento
 Aposentadoria e proteção ao 

envelhecimento
 Trabalho e desemprego



Constituição de 1988 e o SUS
• Saúde como direito de todos e dever do Estado

Decorrentes de políticas econômicas e sociais além das de
saúde propriamente ditas

• Universalidade e gratuidade

- Integralidade- Integralidade
MS e INAMPS, sujeito integral, promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação

- Equidade
- Descentralização,  Participação Popular e 

Controle Social 



O SUS a contra gosto das elites 
econômicas e políticas do país

• Collor e os vetos na Lei Orgânica da Saúde – financiamento e 
controle social

• Anos 90: Crise do financiamento da saúde e seguridade 
social

 Fazer um sistema público 
a partir de serviços 
privados

 Sistema dual Público x 
Privado com este 
“vampirizando” o público



Século XXI: avanço, mas dentro das 
condições limitadoras

• Vigilância e Prevenção
• Cobertura de Atenção 

Básica com ESF
• Cobertura do SAMU e 

Rede de UrgênciasRede de Urgências
• Assistência 

Farmacêutica
• Programas que são 

referência mundial
• etc.

 O gargalo da média 
complexidade

 Modelo de atenção: centrado na 
doença e em procedimentos 
médicos especializados



Golpe na Saúde e Democracia
• Um projeto neoliberal assume a presidência sem passar pelo 

voto popular
• Contra a Constituição de 1988
• Ataque à Seguridade Social (previdência, saúde e assistência 

social)social)

 A saúde tratada 
fundamentalmente como 
mercadoria que precisa 
ser comprada



A Saúde de Temer e dos neoliberais
• Serviço público para quem não pode pagar realizado por 

prestadores privados (empresas e OS)
• Desmonte do SUS empurrando as usuários e trabalhadores 

para o mercado privado

 Solução: planos
precários de saúde e 
clínicas populares

 Precarização do 
trabalho



O desmonte em curso

• Congelamento do investimento em saúde até 2036
• Desregulamentação e desmonte da Política de 

Atenção Básica, Saúde Mental etc.
• Desregulamentação do financiamento

“Eu nada lhe dou, mas 
também nada lhe cobro, 
corte onde você quiser”



O caso da Política Nacional de Atenção 
Básica

• Motivos da PNAB – focou 
onde o custo poderia ser 
reduzido

• Demissão e unificação dos ACS 
e ACE e substituição da e ACE e substituição da 
Estratégia de Saúde da Família 
pela “não saúde da família” –
sem ACS e com carga horária 
flexibilizada – retorno ao 
passado

• Com a unificação dos Blocos a  economia feita poderá ser 
dirigida a outras áreas



Efeito na vida de todas e todos
• Redução do atendimento/leitos/serviços e aumento das filas
• Demissão de trabalhadores  e piora da qualidade
• Substituição da Estratégia de saúde da família - modelo de 

“consultação” e piora situação de saúde

• Retrocessos na política • Retrocessos na política 
antimanicomial

• Ter que pagar por algo que antes era 
gratuito (consultas e leitos 
hospitalares)

• Empresas trocando os planos de 
saúde dos trabalhadores pelos novos 
planos precários



Mais do que nunca é preciso lutar
• Saúde e Democracia
• Que sociedade queremos? 

Com quais direitos 
individuais, políticos e 
sociais?sociais?

- Como o Estado será 
financiado? Tributação no 
Brasil regressiva e injusta.

- Quais os desafios e ideias
força do SUS que queremos



Saúde
Democracia

Acesso e 
qualidade 

Controle Social e 
Participação

Financiamento

Saúde bem e serviços 
públicos

Bora sonhar   e   lutar   pelo   SUS   
e sociedade   que   queremos...

Multiprofissional

Direitos

Educação 
Popular

Diversidade e 
equidade

Direito à 
diferença

Valorização do 
trabalhador

Mudança do 
Modelo de 
Atenção Humanização

Financiamento
de verdade

Promoção da 
Saúde

Intersetorialidade

Cuidar do 
cuidador

e muito 
mais...

Multiprofissional



Radicalidade democrática e 

Educadores/educandos
todo o tempo

Dialogar com a 
população, com os 
colegas, com a tríade do 
controle social

Radicalidade democrática e 
participativa

Atuar em todos os espaços em 
defesa do SUS: luta em organizações 
populares, no controle social, na 
Universidades, Gestões, Justiça etc.



Obrigado Recife!!!
Hêider Pinto

Blog Heider Pinto

Heider Pinto – Facebook

@heiderpinto – Twitter

Canal Heider Pinto - Youtube
heiderpinto.saúde@gmail.com - email


