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Aula 1 | Por uma visão ampla 
de saúde

Meta da aula

Apresentar um breve histórico da conceituação de saúde e •	

doença e definir o processo saúde-doença. 

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. distinguir a caracterização do conceito de saúde e de doença ao 

longo do tempo;

2. identificar o processo que determina saúde e doença.

 
Por que procuramos serviços de saúde e o 
que eles têm a nos oferecer?

José é casado com Ana, e eles têm dois filhos, Mauro e Flávio, com respec-

tivamente 11 e 7 anos. José e a família moram numa rua muito tranquila, 

e os vizinhos têm filhos da mesma faixa etária que os seus. Mauro e Flávio 

têm uma saúde de ferro e são muito travessos, especialmente quando estão 

brincando com os amiguinhos na rua. 

Certo domingo, José estava sentado tranquilamente em frente à televisão, 

quando Mauro entrou correndo em casa, nervoso, gritando que Flávio havia 

se machucado. Ana e José correram para ver o filho caçula, que, jogando bola, 

havia acabado de cair por cima do braço e chorava dizendo que doía muito. 

Sem pensar duas vezes, José pegou o filho no colo e o colocou dentro do 

carro, para levá-lo à emergência de um hospital próximo. Lá, os médicos 

diagnosticaram que Flavinho havia torcido o braço na queda durante o jogo. 

Eles imobilizaram seu pequeno braço e prescreveram um remédio para ali-

viar-lhe a dor.
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Fonte: http://www.flickr.com/photos/suzettesuzette/4461155718/in/set-
72157622223532646/
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Agora vamos pensar sobre o que aconteceu: o que leva as pessoas aos servi-

ços de saúde? O que os serviços de saúde têm para oferecer às pessoas que 

os procuram? 

Quando procuramos um hospital, demonstramos confiança nos serviços 

prestados como uma possibilidade de responder e solucionar nossos pro-

blemas. 

Provavelmente, a maioria de vocês pensará que a ida ao hospital ou a uma 

unidade de saúde ocorre devido a uma doença ou, como no caso da histó-

ria de Flavinho, que durante uma queda torceu o braço, para tratar de um 

acidente. Mas nem sempre são esses os motivos: procuramos esses serviços 

também quando queremos nos prevenir contra as doenças e manter a saú-

de, como, por exemplo, quando você mãe ou pai leva seu filho para vacina-

ção. Este é um ato de prevenção contra certos males, ou seja, um cuidado 

com a saúde de seu filho. Não tenha dúvidas de que Ana e José levaram seus 

garotos para vacinar, na última campanha do governo, contra a gripe H1N1, 

e também se vacinaram. 

Costumamos atribuir ao significado de doença uma definição negativa e 

oposta a ter saúde. Presumimos assim que estar saudável é não ter qualquer 

doença. Iremos ampliar a dimensão desse conceito. Apesar de muitos consi-

derarem saúde apenas como ausência de doença, o conceito de saúde que 

vamos estudar nesta aula liga-se à influência do meio em que vivemos como 

determinador da saúde. 
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Passeando em outros tempos

Já que falamos que o meio em que vivemos é determinador da saúde, é inte-

ressante voltarmos nossos estudos para outros tempos, assim entenderemos 

melhor como os conceitos de saúde e doença foram pensados e entendidos 

ao longo da história. Você me acompanha nessa viagem?

Desde a Antiguidade os homens procuravam explicações para a saúde e para 

a doença do corpo humano. Nessa época, os fenômenos eram explicados 

com base em influências de espíritos, divindades, demônios, em uma dimen-

são sobrenatural. Logo, para as sociedades primitivas, quando um membro 

adoecia eles entendiam que ele estava nesse estado por castigo divino, por 

ações de maus espíritos ou de demônios ou até mesmo por alguma mal-

dição de um inimigo. Nesse caso, para tratar da enfermidade os homens 

procuravam feiticeiros ou curandeiros. 

Na Grécia, o filósofo Hipócrates (460-377 a.C.), considerado o Pai da Medici-

na, entendia o processo de adoecer e curar de maneira diferente da religiosa, 

ou seja, ele defendeu que a saúde e a doença são determinadas por ques-

tões naturais, ambientais. Para Hipócrates, existia a influência dos ares, dos 

lugares e das águas, definindo assim que a doença era causada por questões 

ecológicas, ou seja, ambientais, e que não possuíam apenas uma causa. 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
4/4f/Hipocratesquios.jpg
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Na Idade Média, o entendimento da saúde e da doença ainda estava baseado 

em questões religiosas. Lembro vocês que nessa mesma época ocorreu um 

grande número de pestes e que a Igreja Católica era a instituição de maior 

poder, que dominava até o pensamento das pessoas, que perseguia e quei-

mava na fogueira os que eram contra algumas de suas regras, considerados 

feiticeiros ou bruxos. E ainda prevalecia a ideia de que a doença era um cas-

tigo divino. A peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matou mais 

ou menos um terço da população europeia.

 
 

A Idade Média é um período histórico referen-

te aos séculos V a XV, subdividida em Alta Ida-

de Média, que vai do século V ao X, e Baixa 

Idade Média, que começa no século X e vai até 

o século XV. O período a que fazemos referên-

cia é a Baixa Idade Média. A Igreja dominava 

a sociedade e toda a cultura, e as explicações 

para todos os acontecimentos no mundo vi-

nham apenas de Deus. O trabalho dos servos 

sustentava a economia dessa sociedade, que 

era basicamente agrícola. 

 

Apesar da peste negra e do número de pessoas que chegaram a morrer 

no século XIV, podemos dizer que apenas nos séculos XVIII e XIX começam 

grandes pesquisas para identificar as causas das doenças.

 

 

Para saber um pouco mais sobre a pes-

te negra, acesse os links abaixo: Primeira  

parte: http://www.youtube.com/watch? 

v=-3YAnQfcV80&feature=related

Segunda      parte: http://www.youtube.com/

watch?v=K_Fk97FOzyc&feature=related 

Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/793236
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/ 893839 
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1288791
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As explicações para as doenças deixaram de ser apenas religiosas quando 

surgiu a ciência, precisamente com o fim da Idade Média. Nesse momento, o 

mundo, e a natureza deixaram de ser explicados com base em fundamentos 

mágico-religiosos. Acabou a Idade Média e iniciou-se a Idade Moderna, no 

final do século XV. Neste período, ocorreu um movimento cultural conhecido 

como  Renascimento, que contestava os valores e a cultura dominante na 

Idade Média, impostos pela Igreja Católica. As pesquisas e observações do 

homem nessa época possibilitaram a expansão marítima, o desenvolvimento 

de máquinas, o surgimento de indústrias, o crescimento das cidades etc. 

Da mesma forma que os avanços da ciência e suas diferentes explicações 

sobre a realidade possibilitaram grandes mudanças na sociedade (a forte 

urbanização, o surgimento do comércio, crescimento das cidades), também 

modificaram as explicações sobre o que influencia e determina o homem 

estar doente ou estar com saúde: o processo saúde-doença. 

No século XVIII, com o desenvolvimento de pesquisas as causas das doen-

ças, passam a ser entendidas como determinadas pelo ambiente insalubre 

das ruas, dos cortiços existentes nas cidades. As cidades cresceram descon-

troladamente e sem estrutura para receber a nova população que vinha do 

meio rural, e essa evolução não ocasionou boas condições de higiene para a 

população, ocorrendo assim algumas doenças. 

As cidades e a população cresceram cada vez mais. Uma grave consequência 

desse crescimento foi a quantidade e variedade dos problemas que ele trou-

xe. Ao contrário do campo, a cidade era vista como o lugar das realizações e 

Insalubridade 
É o estado das coisas, do 
meio e de seus elementos 
que afetam negativamente, 
ou melhor, que prejudicam 
a saúde dos indivíduos 
(FOUCAULT, 2007, p. 93).  
Um exemplo de insalubridade: 
esgoto a céu aberto. 

Glossário
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do saber. Mas com esse aumento populacional, passou a representar proble-

mas. Podemos citar alguns hábitos que afetavam a saúde da população: 

a pouca circulação de ar nas casas (muitas vezes sem janelas); •	

os dejetos jogados nos rios; •	

os mortos jogados em covas coletivas. •	

As pesquisas realizadas por cientistas da época demonstraram o caráter ne-

gativo de certas situações encontradas em alguns bairros das cidades e rela-

cionaram claramente a falta de higiene e as doenças com a pobreza.

O crescimento acelerado da vida urbana e o aumento da população nas ci-

dades não foram acompanhados de práticas sanitárias adequadas, trazendo 

problemas prejudiciais à nova ordem produtiva que estava surgindo, o capi-

talismo. Os trabalhadores morriam devido ao grande número de doenças, e 

isso afetava todo o sistema de produção.

 

 

Surgimento do capitalismo

No fim da Idade Média a Europa 

sofreu uma série de transforma-

ções sociais, políticas e econô-

micas de grande importância. O 

comércio se fortaleceu e surgiu 

a burguesia, favorecendo o sur-

gimento e o desenvolvimento de 

muitas cidades.

No século XV iniciaram-se as Grandes Navegações, época do desco-

brimento do Brasil. O grande objetivo dessas investidas de além-mar 

era descobrir novas rotas marítimas para a expansão comercial em 

terras fora da Europa. Essa fase é conhecida como pré-capitalismo.

Mas o capitalismo surgiu mesmo no século XVIII, com a Revolução 

Industrial – um conjunto de mudanças tecnológicas que tiveram 

impacto no processo de produção industrial – iniciada na Inglaterra. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/784488
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Como havia máquinas que faziam o trabalho do homem, podia-se 

produzir mais em menos tempo. Assim, existiam operários apenas 

para controlar as máquinas. E, sem dúvida, a margem de lucro dos 

donos das indústrias – que aqui chamamos de empresa privada – 

era infinitamente maior que o salário que era pago aos seus funcio-

nários. Assim, aumentou a concorrência e os preços dos produtos 

caíram, mas as desigualdades sociais aumentaram, e muito.

Hoje, além de as características iniciais do capitalismo ainda serem 

muito presentes, ele tem uma particularidade que vem desde o 

início do século XX: o firmamento do sistema bancário (que existe 

desde antes de Cristo, nascido na Grécia), das grandes corpo-

rações financeiras e no mercado globalizado, onde as fronteiras 

entre os países ficam mais próximas para a comercialização de 

produtos e serviços.

 

Assim, podemos dizer que no século XVIII havia os que acreditavam que as 

doenças vinham de miasmas, ou seja, que as doenças eram causadas pelas 

águas paradas e poluídas, pelos gases produzidos por materiais em decom-

posição, pela concentração de lixo, esgotos, pela má circulação de ar nas 

casas. E havia também os que acreditavam que as doenças eram transmitidas 

por meio do contato com o doente, com a respiração vinda do doente ou por 

objetos tocados por ele. Hoje sabemos que existem doenças que podem ser 

transmitidas das duas maneiras, entre outras, e que uma não exclui a outra. 

Já na metade do século XIX, com os estudos de Louis Pasteur (veja mais so-

bre ele no boxe a seguir), inicia-se a era do germe, em que o foco principal 

não é mais a pessoa nem os ambientes, mas sim as doenças. Na sua teoria 

dos germes como causadores de doenças infecciosas, Pasteur defendia a 

tese de que toda doença era causada por um micro-organismo (bactéria, 

germe, vírus) e se propagava entre as pessoas. Para essa linha de pensa-

mento, a propagação podia ocorrer de formas diferentes, como respiração, 

durante uma conversa, quando há respingos de saliva, pelo toque na pele da 

pessoa doente (a depender da doença), por meio do ato sexual etc. Assim, 

se descobrisse qual micróbio causava um tipo de doença, a ciência poderia 

encontrar a cura e combatê-lo. 
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A partir dessas descobertas, e por muito tempo, a explicação de maior peso 

para o sentido da saúde esteve mais fortemente ligada à ideia de dimensão 

biológica. Essa dimensão sugeria que havia um vírus, um micróbio que trans-

mitia a doença e que não eram as condições ambientais e sociais como a ali-

mentação e as condições de habitação que determinavam o estar doente ou 

estar saudável. Ou seja, segundo as explicações baseadas na teoria de Pasteur, 

as doenças possuíam uma única causa biológica. Sendo assim, a partir do mo-

mento em que se tratasse do corpo doente, combatendo o vírus que levara a 

doença ao indivíduo, este voltaria a ter saúde. Mas tenho uma pergunta para 

você: e se a doença que aquela pessoa tivesse fosse a dengue (por exemplo) e 

se essa mesma pessoa voltasse a ter hábitos que contribuíssem com a prolife-

ração do mosquito Aedes aegypti, ela não voltaria a ficar doente?

Claro que sim. Neste exemplo, seria preciso cuidar do lugar onde essa pessoa 

mora, limpar os quintais, não deixar água parada, para que o mosquito não 

proliferasse, em uma atitude de prevenção para promover a saúde. 

Isso nos leva a outra conclusão: o processo saúde-doença é determinado por ques-

tões biológicas, sociais, culturais, econômicas, não possui uma causa apenas. 

 

Louis Pasteur (1822-1895) foi um cientista 

francês que fez descobertas de grande im-

portância para a Medicina e para a Química. 

Além das descobertas citadas no texto, Pas-

teur conseguiu criar a vacina antirrábica. 

Adaptado de http://pt.wikipedia.org/wiki/

Louis_Pasteur

Conforme o que vimos até aqui, podemos perceber que com essas desco-

bertas na área da Biologia, as explicações sobre o processo saúde-doença 

passam a focar fortemente na doença e no biológico, deixando as questões 

sociais e ambientais em segundo plano. É bem possível que seja por isso que 

até hoje muitas pessoas ainda entendam que saúde é o mesmo que ausên-

cia de doença ou de sintomas de doenças no corpo. Explicar saúde como 

ausência de doença pode ser mais fácil, mas não se pode limitar a definição 

de saúde somente ao oposto de doença. 

Fonte: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/2/2e/
Louis_Pasteur,_foto_av_F%C3 
%A9lix_Nadar.jpg
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Podemos perceber aqui que essa perspectiva da definição de saúde é vista de 

forma negativa – ligada apenas à ausência de algo. Não concordando com 

tal definição, estudiosos começaram a estudar o assunto para formular uma 

definição “positiva” de saúde. 

Sérgio Arouca (2003) afirma que uma possível definição para entendermos 

(saiba mais sobre ele no boxe a seguir) a doença é vista como um processo 

que depende das características do homem e da resposta desse homem aos 

estímulos produzidos pela doença no ambiente externo ou interno do ho-

mem. Assim sendo, podemos dizer que:

Saúde é um estado relativo e dinâmico de equilíbrio na
relação do homem e o meio externo.

Relativo

● Depende das condições de
vida de cada pessoa.

● Saúde é algo social e cultural.
● Oque determina a saúde ou a 

doença de uma pessoa é o 
acesso a certos bens e 
serviços.

Dinâmico

● A vida não é estática, muda o 
tempo todo.

● Cada pessoa é exposta a 
condições que afetam sua
saúde.

● Podemos escolher entre
hábitos positivos ou negativos
para nossa saúde.

Figura 1.1: Estado relativo e dinâmico.

Antônio Sérgio da Silva Arouca

Um dos nomes mais importantes para a Reforma Sanitária Brasileira, o 

sanitarista, falecido em 2 de agosto de 2003, foi estudioso de grande 

importância para a saúde e a luta pela igualdade no acesso à assistência 

à saúde no Brasil. Além de médico e doutor em Saúde Pública, Sérgio 

Arouca também foi secretário municipal e estadual de Saúde no Rio 

de Janeiro. Comunista assumido, coordenou a 8ª Conferência Nacional 

de Saúde, evento de grande importância para a criação do SUS. Para o 

sanitarista, era preciso discutir a saúde brasileira não como uma política 

de ministério, mas como uma política permanente e obrigação do Esta-

do, de garantir a toda a população o acesso à saúde como um direito. 

Adaptado de: http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2008/ 

040808.htm
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Depois dessa longa explicação, você deve estar se perguntando: “E então, 

vamos ou não vamos chegar a um significado de saúde?” Respondo: sim, 

agora vamos chegar a um significado de saúde!

Após estudos e pesquisas, os estudiosos não chegavam a uma definição 

comum, aceita universalmente. Para encerrar o assunto, no final dos anos 

1940, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou: 

Fonte: http://www.who.int

Figura 1.2: Definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) para saúde.

Vale ressaltar que esse conceito, que não considera somente o lado biológi-

co, é aceito pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS.

Como você percebeu, chegar a essas definições não é tão simples como 

parece. Então finalmente chegamos a uma conclusão para a ideia de saúde, 

refletindo sobre a definição usada pela OMS. Por meio dela, somos levados 

a outro pensamento: para uma sociedade alcançar a saúde, são necessárias 

ações intersetoriais no sentido de criar condições de vida saudáveis nos vá-

rios setores que envolvem a vida do cidadão. 
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Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1

História de um conceito

Considerando o que estudamos sobre a evolução do conceito de saúde e 

doença, ponha as frases abaixo em ordem numérica, sendo o número 1 a 

mais antiga e o número 4 a mais atual.

( ) As doenças possuem uma única causa: biológica. 

( ) Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não 

a mera ausência de doença ou enfermidade.

( ) Quando um membro da sociedade ficava doente, os demais conside-

ravam que o motivo era castigo divino, ações de maus espíritos ou de 

algum inimigo.

( ) A condição de insalubridade do ambiente onde as pessoas vivem pode 

definir o estado de saúde e doença.

Processo saúde-doença

O conceito de saúde normalmente se articula com o acesso a certos serviços 

que interferem na qualidade de vida dos indivíduos, como saneamento bá-

sico, acesso a alimentos de qualidade, habitação, educação etc. Esses outros 

serviços, que vão além do próprio serviço de saúde,  caracterizam-se pelas 

relações dos homens com a natureza (meio ambiente) e com a sociedade, 

conforme podemos perceber na figura a seguir:



Vigilância em Saúdee-Tec Brasil 16

Figura 1.3: Relações do homem com a natureza e a sociedade.

Portanto, percebemos que a garantia à saúde vai além da esfera das ativida-

des clínico-assistenciais – consultas com um médico centradas no hospital ou 

no cuidado de uma doença com medidas curativas. 

Como vimos, ao longo da história da humanidade existiram diferentes expli-

cações para a doença e a saúde, e nesses conceitos os fatores que definiam o 

processo saúde-doença possuíram significados diferentes. No século XVIII, com 

o advento da ciência, os homens já passaram a considerar outras explicações.

Tal afirmativa nos leva a pensar sobre a necessidade de um novo modelo de 

assistência que abranja o processo saúde-doença. A relação desses exemplos 

com o processo saúde-doença acontece porque se o indivíduo é exposto a 

algum desses itens ou não, terá saúde ou doença, terá hábitos que contri-

buirão com o processo de adoecer ou de ser saudável. Os exemplos que 

apresento aqui podem contribuir negativamente nesse processo:
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morar em rua sem rede de esgoto;•	

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsgotoCeuAbertoValterCampanato
AgenciaBrasil.jpg Agência Brasil

Figura 1.4: Cobre saneamento básico à prefeitura da sua cidade para garantir sua 
saúde.

manter água parada em plantas, pneus; •	

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt= 
23634&janela=2#

Figura 1.5: Evite locais que mantenham água parada para não contrair doenças como 
a dengue. 
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comprar ou vender produtos com prazo de validade vencido; •	

Figura 1.6: Não se esqueça de sempre verificar a data de validade do que está com-
prando, e jamais compre algum produto vencido.

não possuir acesso a alimentação de qualidade;•	

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1161645
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Figura 1.7: Procure incluir sempre na sua alimentação frutas e verduras: elas contêm 
substâncias essenciais à nossa saúde.
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não possuir educação de qualidade;•	

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1110956

Ja
y 

Lo
pe

z
Figura 1.8: A educação é a chave do desenvolvimento.

não possuir acesso à atenção médica;•	

Fonte: http://www.saude.sc.gov.br/noticias/logomarcas/logosus_ 
vetorizado.png

Figura 1.9:Ter acesso à atenção médica é essencial.
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não ter emprego.  •	

Fonte: http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/005/ 
00502001.asp?ttCD_CHAVE=33225

Figura 1.10: Um emprego proporciona viabilidade econômica que colabora no acesso 
à saúde.

Pensando em cada um desses itens, peço para você refletir: em que sentido 

cada um deles pode contribuir com o processo de doença ou de saúde? 

Seu João tem 53 anos, é analfabeto e por isso tem dificuldade de conseguir 

emprego. Ontem ele foi ao supermercado e comprou maionese na promo-

ção do mês. Como a vigilância sanitária não passou nesse supermercado 

para fiscalização, Seu João, que não sabe ler, comprou esse produto que 

estava com prazo de validade vencido. Chegando em casa, sua esposa cozi-

nhou batatas, cenouras e fez a salada de maionese para o almoço. Joana, a 

filha de Seu João, de 6 anos de idade, não costuma tomar leite todos os dias, 

e às vezes faz apenas uma refeição, o almoço. Após esse almoço, ela passou 

mal, sentiu enjoos, febre. Os pais a levaram ao posto de saúde do bairro e 

descobriram que a garotinha estava com infecção alimentar. 
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Nessa historinha da família do Seu João, percebemos como os fatores lis-

tados anteriormente podem contribuir para o processo de adoecimento de 

uma pessoa. Além disso, a doença não é determinada apenas por micro-

organismos, que na nossa historinha estavam na maionese vencida, mas 

também por questões sociais da vida cotidiana. Joana não tomava leite 

diariamente e também não fazia normalmente todas as refeições. Existem 

alguns motivos, especialmente sociais, para isso acontecer: o fato de Seu 

João não saber ler (o que teria possibilitado a leitura do prazo de validade 

da maionese), não ter emprego e não poder proporcionar uma alimentação 

saudável para sua família.

Para uma importante estudiosa da saúde pública, Bárbara Starfield (2002), o 

que determina o processo saúde-doença podem ser fatores de riscos:

genéticos; •	

condições ambientais; •	

relações sociais (relações do dia a dia que temos com outras pessoas); •	

condições sociais etc. •	

Esse último item envolve um nível geral de educação da população, níveis de 

renda, oportunidades de trabalho. 
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Atividade 2 

Atende ao Objetivo 2

Você se lembra de José e Ana? Eles são os pais de Mauro e Flávio, de quem 

falamos no começo desta aula. Como qualquer pessoa que tenha filhos, 

querem que eles estejam sempre com boa saúde. Mas será que eles real-

mente se esforçam para garantir a saúde dos filhos?

Entendendo que ajudar são ideias referentes à saúde e atrapalhar são ideias 

referentes à doença, preencha o quadro a seguir com duas ideias que po-

dem ajudar e duas que podem atrapalhar a saúde dos dois garotos.

AJUDAR (saúde) ATRAPALHAR (doença)

Assim, entendemos que o que chamamos de processo saúde-doença nada 

mais é que uma referência aos fatores que influenciam e envolvem a saúde 

ou a doença. Como você viu, não é algo simples, nem definido por um único 

fato, mas é causado pelo acesso ou não aos serviços básicos de que todos 

nós necessitamos, como educação, moradia, saneamento básico, alimenta-

ção saudável e diversos outros. Ou seja, é por diversas razões: econômicas, 

culturais, biológicas, sociais. 

Logo, podemos afirmar que tanto o processo de saúde quanto o de doença 

são definidos pelas relações do homem com fatores da dimensão social, bio-

lógica, econômica, cultural e psicológica, que geram necessidades de saúde. 

Resumo

O homem sempre buscou explicações para o que definia a saúde ou a •	
doença, e essas explicações foram mudando ao longo dos anos. Desta-

camos aqui duas delas: 
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uma considera apenas o caráter biológico, a doença vinda de um  –
germe, infectando o indivíduo; 

a outra explicação considera fatores biológicos, sociais, culturais e  –
econômicos que determinam a saúde ou doença do indivíduo.  

Defendemos uma explicação que entende que saúde é algo mais amplo •	
que a simples ausência de doença. 

A saúde é definida como um completo bem-estar físico, social e espiri-•	
tual. Assim sendo, para que a população tenha saúde é preciso garan-

tir o acesso a serviços que não se limitam a uma consulta médica, mas 

ter acesso também a educação de qualidade, alimentação de qualidade, 

água tratada, emprego, habitação, lazer etc. 

O processo saúde-doença são as condições com que cada indivíduo con-•	
vive ou não e, que, ao longo dos dias, podem contribuir com sua saúde 

ou com sua doença. 

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, vamos estudar um pouco mais sobre a história natural das 

doenças. 

Respostas das atividades

Atividade 1

(3) As doenças possuem uma única causa: biológica. 

(4) Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não 

a mera ausência de doença ou enfermidade.

(2) Quando um membro da sociedade ficava doente, os demais conside-

ravam que o motivo era castigo divino, ações de maus espíritos ou de 

algum inimigo.

(1) A condição de insalubridade do ambiente onde as pessoas vivem pode 

definir o estado de saúde e doença.
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Atividade 2

Esta atividade pode ter várias respostas, e eu tenho certeza de que você terá 

várias ideias! Aqui vou sugerir algumas que podem ajudar ou atrapalhar os 

pais de Mauro e Flávio a manter a saúde dos filhos.

Ideias que ajudam:

estar atento às campanhas de vacinação e sempre levar as crianças;•	

lavar bem os alimentos antes do preparo.•	

Ideias que atrapalham:

comprar produtos com a validade vencida;•	

não lembrar as crianças de escovar os dentes após as refeições.•	
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Aula 2 | História natural da doença 

Meta da aula

Apresentar o conceito de história natural da doença, relacio-•	

nando sua importância para a prevenção de doenças. 

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. definir o conceito história natural da doença;

2. descrever os elementos da história natural da doença.

 
 
Precisamos nos cuidar!

Tereza e Claúdia são amigas, colegas de faculdade e moram em uma cida-

de bem pequena, no norte de Minas Gerais. Apesar de não haver muitos 

médicos especialistas na cidade e de estudarem no mesmo lugar, possuem 

condições e hábitos de vida muito diferentes. 

Tereza pratica caminhada, alimenta-se com qualidade (sem abusar do sal ou 

do açúcar) e mora em uma rua que possui rede de esgoto e água tratada, 

pois aprendeu que deve ter cuidados para evitar que a doença aconteça.
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1181363
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Já Cláudia abusa do refrigerante e das frituras, é sedentária – não faz qual-

quer tipo de exercício físico, não se importa com a higiene das frutas e dos 

legumes que consome. Além disso, mora em um bairro que não possui rede 

de esgotos eficiente.

Assim, você pode perceber que Cláudia está exposta a uma série de doen-

ças, e Tereza a muito menos enfermidades. É necessário que Cláudia cuide 

mais da saúde, para que não venha a ter nenhuma doença, especialmente 

as que são típicas de má alimentação ou da falta de higiene.

Vendo esse exemplo, você vai conseguir relacioná-lo bem com o que vimos 

na aula passada, sobre as doenças não terem apenas uma causa biológica. 

O estado de saúde ou de doença tem uma série de causas, e elas também 

estão relacionadas às condições de vida das pessoas.

Nesta aula, vamos aprender como avaliar o histórico de uma doença para 

poder ter atitudes de tratamento, caso ela já esteja no indivíduo, ou de pre-

venção, para evitar que ela aconteça.
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Afinal, o que significa história natural da 
doença?

Que ideia você tem quando pensa em “história”? Algo que já aconteceu? 

Algo contado por alguém? E “natural”? Algo que venha da natureza, certo? 

Pois bem, se você pensou nessas ideias, está no caminho. 

A história natural de uma doença é uma descrição, ou seja, algo que possui 

uma evolução, do processo de adoecimento de um indivíduo até sua cura ou 

morte. Trata-se de um estudo que acaba sendo um instrumento necessário, 

pois aponta quais métodos podem ser utilizados na prevenção e no controle.

Nessa tarefa, podemos dizer que a visão de unicausalidade da doença é des-

considerada, pois para a história natural da doença existem vários fatores na 

causa de uma doença, ou seja, sua origem e determinação é multicausal.

A história natural da doença é todo tipo de interação entre três elementos:

Figura 2.1: Três elementos que interagem na história natural da doença.

É importante levar em consideração também as características do meio am-

biente que facilitam o estímulo patológico, passando pela resposta do ho-

mem ao estímulo e pelas alterações consequentes da enfermidade, recupe-

ração ou morte. 

A cada um dos elementos é apontado um conjunto de características. Veja-

mos o exemplo da história natural da sífilis, dos autores Leavell e Clarck:

Unicausalidade 
Ter apenas uma causa.

Estímulo patológico
Diz-se de algo que 
acaba possibilitando o 
aparecimento da doença. 
Por exemplo, beber água 
que não recebe tratamento 
algum é um estímulo 
negativo para a saúde, ou 
seja, possibilita que ocorram 
doenças.

Glossário
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Figura 2.2: Características dos três elementos.

Quando a defesa do organismo do homem é baixa, há certas doenças que 

podem contaminá-lo facilmente. Um indivíduo que não tem o cuidado de 

se proteger ao ter relação sexual ou que tem relação com diversos parceiros 

sem proteção, que sai com prostitutas e não toma os devidos cuidados, que 

não é fiel à esposa ou ao marido tem mais risco de contrair doenças sexual-

mente transmissíveis, seja ela sífilis, Aids ou qualquer outra.

É importante dizer que, na expressão “história natural da doença”, a palavra 

“natural” refere-se ao lado biológico da doença. Ela não deve ser conside-

rada como oposição ou até mesmo como uma negação à questão histórica/

social da doença. Na verdade, aqui o natural (biológico) e o social têm, cada 

um, seu papel e não se excluem. 

 

 

Lembre-se! A doença não possui apenas o lado biológico, que fa-

cilita a sua ocorrência. Existe um lado social, existem fatos do coti-

diano da vida do indivíduo, da sua história, que também permitem 

que a doença aconteça. 

 

Dizendo de outra maneira, para definirmos quais são os atos preventivos em 

relação a uma determinada enfermidade, é preciso estar ciente de alguns 

aspectos: 

os fatores de risco que contribuem para que a doença aconteça; •	

os sintomas que um indivíduo com determinada doença pode apresentar; •	

Fatores de risco 
São componentes que 
podem levar à doença. 
Podem, também, 
ser definidos como 
características de um grupo 
da população que apresenta 
mais casos ou incidências de 
uma doença se comparados 
com outros grupos que 
não os tenham ou que 
tenham menor exposição a 
tal característica. Um fator 
de risco pode ser alguma 
característica:

física; •	
psicológica; •	
social; •	
genotípica (características •	
biológicas recebidas dos 
nossos pais);
fenotípica (características •	
resultantes da relação 
do genótipo com o meio 
social, a natureza).

Exemplos de fatores de 
risco: exposição a lixo 
hospitalar, uso de água 
contaminada, presença 
de roedores, animais 
peçonhentos nas ruas e 
casas etc. 

Glossário
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como se manifesta a evolução da doença ao longo do tempo. •	

Conhecendo esses aspectos, fica mais fácil traçar um plano de combate e 

prevenção à doença. Mas o conceito de história natural da doença ainda 

não está terminado! Existem duas fases importantes, que conheceremos a 

seguir.

Fases da história natural da doença

A história natural da doença possui dois períodos, que acontecem de forma 

subsequente: 

período epidemiológico;•	

período patológico. •	

Durante a fase epidemiológica, conhecida também como pré-patológica, a 

doença ocorre quando há uma ruptura no equilíbrio da saúde do hospedei-

ro, que acaba sendo influenciada pelos determinantes que contribuem para 

que a doença aconteça, especialmente quando o hospedeiro está exposto a 

certos riscos, como os que vimos na aula passada. 

O período patológico vem a seguir, quando:

já ocorreu a contaminação e a doença já se desenvolveu; •	

os sintomas da doença começam a se manifestar; •	

o corpo começa a sofrer com as  perturbações causadas pelo hospedeiro.•	

Se não houver tratamento durante a fase do desenrolar fisiopatológico e 

clínico da doença, o quadro da enfermidade pode evoluir para sequelas per-

manentes ou até a morte.  

Vejamos, para entender melhor, o caso da diarreia, uma doença bastante 

comum.

Fisiopatologia
É o estudo do 
comportamento funcional 
das doenças, observado 
quando são alteradas as 
funções orgânicas do corpo, 
permitindo conhecer o 
mecanismo de ação das 
doenças e chegar a suas 
origens.

Glossário
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Fonte: http://biologia.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/1colica.jpg

Figura 2.3: A diarreia provoca sérias dores na região do abdome.

Mas antes, devemos lembrar que os determinantes que influenciam a con-

taminação de um indivíduo não possuem uma única causa, nem ela é de-

terminada por um único fator. A contaminação ocorre por um agregado de 

condições e influências, que são sociais, econômicas, ambientais, políticas 

ou culturais, como vimos na aula anterior sobre o processo saúde-doença. 

Sendo assim, dentro do nosso exemplo, seguem as condições e influências, 

e de que tipo são:

fator cultural: desmame precoce etc.•	

fator social, político e econômico: baixo poder aquisitivo etc. •	

fator ambiental: uso de água contaminada etc.•	

E qual a relação desses fatores com a diarreia? 

O desmame precoce deixa o bebê desprotegido, já o leite materno imuniza 

o bebê contra muitas doenças.
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Caso a família não tenha condições financeiras de comprar alimentos como 

frutas, carne, legumes, por exemplo, ou não tenha tido acesso a educação de 

qualidade, que é uma questão social, ela terá seus hábitos de higiene cotidia-

nos afetados. Afinal, sabemos como é importante o hábito de lavar as mãos 

antes das refeições ou após usar o banheiro. E muitas vezes, algumas pessoas 

não aprenderam a ter esse hábito, uma questão de educação ou de cultura.

Na zona rural, por exemplo, muitas vezes é utilizada a água de rios, que 

pode estar contaminada por lixo ou dejetos. 

Esses são apenas exemplos para você entender melhor a influência de cada 

fator, que pode ser um risco, mas não é o único. 

Assim, vemos que é importante conhecer a forma pela qual as doenças se 

manifestam, quando nos baseamos nos fatores que as provocam, para que 

possamos tomar as atitudes corretas na hora do tratamento e da prevenção.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Você gosta de caça-palavras? Espero que sim, pois esta é a atividade desta 

aula. Segue um texto, em que você terá de descobrir quais são as palavras 

que completam o trecho e achá-las no caça-palavras.

Em função do  onde vivemos, ficamos expostos a uma série 

de problemas, dentre eles as doenças. Esse processo ocorre quando servi-

mos de , aquele que, em determinadas situações ou meio 

ambiente, permite, mesmo sem querer, o alojamento de um  

infeccioso. Esses fatores etiológicos são os causadores da  e 

atuam conforme as   do homem.
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Por que conhecer as doenças é importante 
para preveni-las?

Apenas lembrando, vimos na aula passada a definição que a OMS dá para 

o termo “saúde”: 

 

“É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não 

a mera ausência de doença ou enfermidade.” 

 

Alguns estudiosos e cientistas consideram esse “estado completo de bem-

estar” algo inatingível, visto que o ser humano é normalmente exposto a 

uma série de elementos que podem interferir nesse estado.

No entanto, isso não impede que todos os envolvidos com a saúde da po-

pulação trabalhem para que ela aconteça efetivamente na vida das pessoas. 

Por esse motivo, os profissionais da área da saúde, em seu cotidiano, devem 
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conhecer as doenças mais comuns, seus sintomas e quais características o 

corpo apresenta com a evolução da enfermidade, para orientar as ações no 

tratamento e na prevenção.

Essa prática é resultado da medicina preventiva, que surgiu para se con-

trapor à então existente medicina curativa, que apenas atuava quando o 

indivíduo estava doente, agindo com tratamento, internações, compra de 

medicamentos etc. A medicina preventiva, encabeçada por Leavell e Clark, 

por volta de 1950, é baseada em ações voltadas para prevenção.

Fonte: http://www.feliz.rs.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=53116

Figura 2.4: Ensinar crianças a escovar os dentes auxilia na prevenção de doenças 
bucais.

Podemos definir prevenção como ações que podem ser tomadas para in-

terromper a evolução de uma doença ou evitar que ela aconteça. Leavell e 

Clark definem prevenção como:

Figura 2.5: O que é prevenção, por Leavell e Clark.
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Podemos perceber, nesse conceito, que para desenvolvermos ações que evi-

tem uma doença é necessário conhecê-la, que atitudes podem contribuir 

para que ela aconteça ou não. Isso se reflete bem na atuação dos profissio-

nais da área da saúde, da vigilância em saúde de uma cidade, e até mesmo 

em você, na sua casa!

 
 
Aids

Falando em prevenção, a Aids é uma das 

doenças mais temidas do mundo. Isso 

acontece porque ela não tem cura. Uma 

das formas de contágio da Aids é por 

meio da relação sexual, e a maior forma 

de prevenção é o uso do preservativo.

Para ter mais orientação sobre a Aids e outras doenças sexualmen-

te transmissíveis (DSTs), acesse o site: http://www.aids.gov.br.

Assim, você descobrirá as formas de prevenção, como se transmite 

e como não se transmite.

 

Vimos que conhecer a história natural da doença é fundamental para im-

pedir que ela progrida. É necessário conhecer como ela se manifesta, para, 

assim, tomar as medidas de prevenção, que também acontecem em níveis 

diferentes. 

Nível primário de prevenção: as ações de intervenção acontecem enquan-1. 

to a pessoa ainda é saudável. Por exemplo: 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/418147
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medidas educativas em relação à higiene; a) 

Fonte: http://www.caete.mg.gov.br/upload/img/%7B6B5E2BA6-E5D0-43D7-
3ECD-AB78C0AAAB1A%7D_225X152.jpg

Figura 2.6: Agente de saúde fazendo a limpeza de pneus jogados a céu aberto, na 
prevenção à dengue.

alimentação nutritiva; b) 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/images/stories/NoticiasFotos/merenda_funda-
mental.jpg
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condições de moradia adequadas; c) 

Fonte: http://www.itatiba.sp.gov.br/gcon/usr_galeria_imagens/meio_ambiente/
itatibaverde1.jpg

ida ao médico para exames de rotina. d) 

Fonte: http://www.navirai.ms.gov.br/files/images/Atendimento-medico.jpg

Nível secundário de prevenção: ocorre depois que o indivíduo está infec-2. 

tado, com tratamentos e medidas para inibir o alto risco e as complica-

ções da doença ou a morte.

Nível terciário de prevenção: ocorre após a cura ou o controle da doença, 3. 

com ações direcionadas para a reabilitação do indivíduo. 
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Você se lembra de Tereza, nossa amiga lá da Introdução? Certo dia, ela saiu 

para dar a sua já tradicional caminhada, mas resolveu mudar o trajeto. Aca-

bou escolhendo um outro lado do bairro, que ela não sabia que era meio 

descuidado pelo prefeito. Ela percebeu que havia no caminho alguns lugares 

cheios de lixo, com pneus cheios de água suja e esgotos a céu aberto. Aí, 

ela encontrou um primo e parou um pouco para conversar. Logo depois foi 

embora e continuou seu exercício. Uns dias depois, ela estava com febre alta 

e dores no corpo, fora um cansaço que não costumava sentir.

Para não ficar na dúvida e fazer logo um tratamento adequado, Tereza pediu 

que Cláudia a levasse a um hospital, para que um médico avaliasse o que 

estava acontecendo.

Lá, ela contou o que estava sentindo para o Dr. Jaques, que logo suspeitou 

de dengue, pelos sintomas e utilizando seus conhecimentos referentes à 

história natural da doença. Quando disse isso, Tereza imediatamente se lem-

brou do dia em que encontrou o primo naquela parte de seu bairro, com 

água suja e parada. Ela lembrou que é exatamente o lugar em que o vírus 

da dengue mais gosta para colocar seus ovos. Com certeza havia se conta-

minado ali!

Após um exame de sangue, o Dr. Jaques confirmou às duas amigas que Te-

reza havia mesmo sido picada pelo Aedes aegipt, o mosquito que transmite 

o vírus da dengue.

Tereza foi medicada e agora está fazendo o tratamento orientado pelo Dr. 

Jaques.

Agora, vamos à atividade. Complete o quadro a seguir, baseando-se no que 

vimos nesta aula, no caso da Tereza e no seu próprio conhecimento.

Dica: se tiver dificuldades para fazer esta atividade, vá até o posto de saúde 

mais próximo de sua casa, lá eles terão essas informações. Caso não haja 

um posto próximo, acesso o site www.combateadengue.com.br. Destaca-

mos que a dengue é a clássica, pois há também a dengue hemorrágica.
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Histórico natural da doença: dengue

 Elementos Características

Ambiente

Agente 

Hospedeiro

A história natural das doenças é fundamental para o tratamento, pois, para 

o médico atender cada paciente no hospital, ele procura saber como o in-

divíduo se alimenta, onde mora, o que está sentido, para, com base nesses 

dados e a partir de seus estudos, descobrir qual doença aflige aquela pessoa. 

Os outros profissionais ligados à saúde, os gestores municipais, os governan-

tes do país precisam também saber que fatores de risco podem provocar cer-

tas doenças para implementar ações voltadas para a prevenção e o combate 

a elas. A prevenção a doenças e a promoção da saúde são dois pontos cen-

trais no atual sistema de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde – SUS. E 

para realizar cada um deles, é muito importante conhecer a história natural 

da doença, que foi o tema de nossa aula de hoje.

Resumo

A história natural da doença pode ser entendida como o processo de de-•	
senvolvimento da doença, desde a contaminação até a cura ou a morte.

A história natural da doença acontece com a relação entre a tríade agen-•	
te, hospedeiro e meio ambiente.

Há duas fases no desenvolvimento da história natural da doença: pré-pato-•	
gênico, que acontece antes de o indivíduo adoecer, e o patogênico, quan-

do o indivíduo já manifesta os sintomas da doença e deve ser tratado.

Para que os profissionais de saúde exerçam atividades de prevenção, é •	
fundamental conhecer a história natural da doença.
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Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, iremos estudar a história de um movimento que surgiu no 

Brasil nos anos 1970, após o qual surgiu o SUS. 

Respostas das atividades

Atividade 1

Em função do MEIO AMBIENTE onde vivemos, ficamos expostos a uma série 

de problemas, dentre eles as doenças. Esse processo ocorre quando servimos 

de HOSPEDEIRO, aquele que, em determinadas situações ou meio ambiente, 

permite, mesmo sem querer, o alojamento de um AGENTE infeccioso. Esses 

fatores etiológicos são os causadores da DOENÇA e atuam conforme as  CA-

RACTERÍSTICAS do homem.
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Atividade 2

Histórico natural da doença: dengue

 Elementos Características

Ambiente Caixas-d’água, barris, tambores, tanques e cisternas, 
devidamente fechados. Água parada em vidros, 
potes, pratos e vasos de plantas, garrafas, latas, 
pneus, calhas de telhados, drenos de escoamento, 
canaletas, blocos de cimento, além de outros locais 
em que a água da chuva é coletada ou armazenada.

Agente Aedes aegypti

Hospedeiro Homem
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Aula 3 | Reforma Sanitária Brasileira

Meta da aula

Apresentar breve histórico sobre o movimento pela Reforma •	

Sanitária Brasileira dos anos 1970 e parte da legislação do 

Sistema Único de Saúde. 

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. descrever o contexto histórico no período que iniciou o  

movimento pela mudança no sistema de saúde no Brasil;

2. listar as primeiras leis que regulamentam o Sistema Único  

de Saúde. 

 
 
O direito à saúde nem sempre foi igual para 
todos!

Quando ficamos doentes hoje, temos que gastar um bom dinheiro com re

médios e tratamento. Imagine que nem todo mundo tem muito dinheiro 

para poder gastar com isso. Dona Marina, por exemplo, é dona de casa e 

todo mês toma remédio para a pressão. Porém, esse gasto não entra nas 

despesas do mês, porque ela consegue pegar o remédio na Farmácia Popu

lar, programa que integra o Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Fonte: http://www.palmital.sp.gov.br/arquivos/farmacia_ 
popular.jpg

Figura 3.1: Símbolo da Farmácia Popular: procure na sua cidade.

No entanto, como vamos ver na aula de hoje, nem sempre a vida das pes

soas que precisam de remédio para pressão e outros problemas foi assim.  

A história do que conhecemos hoje como SUS se confunde com a história de 

uma verdadeira luta na busca da igualdade e justiça na assistência à saúde 

para a população brasileira! Isso aconteceu a partir do final da década de 

1970 e do início dos anos 1980, em um momento qualitativamente impor

tante na história brasileira. 

Vamos conhecer um pouquinho mais?

A busca por justiça na saúde: o Movimento 
da Reforma Sanitária

Se hoje o direito do cidadão à saúde não é assegurado de forma plena, te

nha certeza: já foi muito pior. Essa luta para transformar o quadro da saúde 

pública no Brasil começou a ganhar corpo por volta dos anos 1970, ainda 

durante a ditadura militar (que começou em 1964), um sistema político re

sultante de um golpe contra o antigo governo que controlou e reprimiu a 

população brasileira, que não tinha liberdade alguma para se expressar. 
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Fonte: http://jie.itaipu.gov.br/jie/files/image/06.02.09/ditadura1.jpg

Figura 3.2: Alguns presidentes do período da Ditadura Militar: Castello Branco, Costa e Silva 
e Ernesto Geisel.

Nesse mesmo período começou uma abertura política, depois de muita bri

ga e violência nas ruas do país: 

passaram a ocorrer algumas eleições municipais;  •	

sindicatos, partidos políticos e associações de moradores voltaram a se •	
reorganizar; 

lideranças do setor da saúde que foram exiladas receberam concessão de •	
anistia e retornaram ao país. 

Exatamente nesse período surgiu o chamado “Movimento Sanitário”. 

 

 

Exílio político

O exílio acontece quando uma pessoa sai ou é tirada do seu país. 

Pode acontecer de duas formas:

voluntária: quando a pessoa se sente perseguida de alguma for•	

ma ou ameaçada em seu país;

forçada: como forma de pena a um crime.•	
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Durante a ditadura militar, diversas pessoas que se mobilizaram 

contra essa forma de governo foram exiladas. Elas tinham que so

licitar que outro país lhes concedesse o exílio. Caso fosse negado, 

teriam de tentar um outro país. Se o condenado ao exílio não saís

se do país, seria preso.

Para retornar ao Brasil, o exilado precisaria ter a concessão da anis

tia, que significava que a pena de exílio tinha sido anulada.

Fonte: http://sistemas6.vitoria.es.gov.br/diario/ 
imagens/banco/2009_08/img_00007473.jpg

Betinho (Herbert José de Souza), sociólogo e ativista dos direitos 

humanos, foi obrigado a se exilar no Chile em 1971. Foi anistiado 

em 1979, após ter vivido no Canadá e no México.

 

O Movimento Sanitário surgiu nos departamentos de medicina preventiva 

das escolas de medicina, como uma prática políticoideológica. Caracteri

zouse pelos seguintes aspectos: 

luta em busca da reorganização da assistência à saúde no Brasil;•	

levantamento de um novo debate sobre o conceito de saúde/doença, em •	
vez de tratar apenas a relação médicopaciente;

discussão sobre a determinação social da doença;•	

universalização do direito à saúde. •	
Universalização
Universalizar é tornar geral, 
generalizar. Quando falamos 
sobre a universalização do 
direito à saúde, falamos 
deste direito para todos os 
brasileiros, sem distinção.

Glossário
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Para você ter uma ideia de como a saúde pública funcionava, em 1923 foi 

criada a Lei Elói Chaves, que obrigava as empresas a criarem serviços de 

saúde para seus funcionários. Esses serviços foram chamados de Caixas de 

Aposentadoria e Pensão – CAPs. Dessa forma, o sistema excluía a parte da 

população que não trabalhava com carteira assinada, e assim o direito era 

reconhecido apenas para aqueles empregados formais e que todo mês ti

nham retirado do seu salário uma parte para a previdência e saúde, utilizada 

nessas Caixas de Aposentadoria e Pensão. 

Posteriormente, nos anos 1930, o governo Getúlio Vargas reuniu todas as 

CAPs, transformandoas em Institutos de Aposentadoria e Pensões – IAPs –, 

em que o serviço era organizado por categoria de profissionais e não mais 

por empresas. 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Get%C3%BAlio_
Vargas_08111930.jpg
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Figura 3.3: Presidente Getúlio Vargas.

 

Usar o dinheiro de uma coisa para fazer outra: certo ou errado?

A industrialização do país, em alguns momentos, valeuse dos 

recursos financeiros dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

Como a industrialização ia crescendo bem, não eram poucos os re

cursos das instituições previdenciárias, pois o operariado era jovem 

e não havia muitos aposentados. Assim, a despesa era menor que 

a receita. A receita dos IAPs passou a ser aplicada pelo governo no 

crescimento econômico do país, o que transformou a previdência 

no maior financiador da industrialização do Brasil. 
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Um exemplo que podemos citar de gastos da previdência e da saú

de no crescimento econômico do país foi a construção da Compa

nhia Siderúrgica Nacional com recursos dos IAPs. 

Fonte: http://www.an.arquivonacional.gov.br/seminario/imagens/foto11
vr528AEL.jpg  Acervo Arquivo Edgard Leuenroth

Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Nacional – 

INPS –, o que não ocasionou grandes mudanças no serviço, pois a 

assistência continuava basicamente privada, transformando a saú

de em uma mercadoria centrada na cura das doenças em hospi

tais, quando deveria ser um direito.  

 

Para as pessoas que não tinham emprego formal ou não se categorizavam 

profissionalmente de alguma forma, e além disso não possuíam condições 

financeiras para pagar pelos serviços de saúde, sobravam apenas alguns hos

pitais filantrópicos. Ou seja: naquele período, grande parte dos brasileiros 

era maltratada pelo sistema de saúde existente até então.

Era esse quadro que o movimento contestava, propondo um modelo as

sistencial que priorizasse a saúde coletiva e que trabalhasse o atendimento 

para que o indivíduo fosse considerado vinculado ao meio, às condições 

sociais em que vivia, e a esse meio que afetava a sua qualidade de vida. 

Nesse sentido, ultrapassava aquela visão de saúde como oposição à doença, 

ou que saúde esta limitada ao caráter biológico, mas que questões sociais 

também afetam a saúde e podem ocasionar doenças. 

Sabe aquele conceito de saúde que estudamos na Aula 1? Era esse o enten

dimento de saúde que os participantes do movimento defendiam e, tam
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bém, um sistema de saúde que atendesse às necessidades da população sem 

distinção de raça, gênero, faixa etária e renda. 

Um dos momentos mais importantes para o movimento aconteceu em 1986, 

com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. 

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/jpg/logo_8_CNS.jpg

Figura 3.4: Símbolo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986: um marco na his-
tória da saúde do Brasil.

Participaram desse evento mais de 4 mil pessoas ligadas ao movimento de 

todo o país. O resultado desse evento foi um relatório que passou a cons

tituir o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, levado à Assembleia Nacio

nal Constituinte, em 1987, para servir como base da seção “Da Saúde” da 

Constituição Federal de 1988, que diz que a saúde é “direito de todos e 

dever do Estado”. 

Os pontos principais desse documento, que hoje são os 

princípios do SUS, foram:

universalização do atendimento de saúde a toda a po•	
pulação, sem nenhuma discriminação;

integralização das ações de saúde;•	

regionalização e hierarquização da rede de serviços;•	

descentralização da gestão dos serviços prestadores de •	
saúde ate o nível municipal.

Fonte: http://www.juazeiro.ce.gov.br/gerenciador/
noticias/fotos/med_04102009_726_atendimento_ 
medico_041009.jpg
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No Movimento de Reforma Sanitária, podemos apreender uma lição que 

merece atenção: a mudança foi obtida devido a um longo e duro processo 

de politização da saúde que articulou movimentos sociais, profissionais de 

saúde, partidos políticos, universidades, instituições de saúde e políticos, es

pecialmente parlamentares (BRASIL, 2006).

No entanto, é importante lembrar, havia duas forças contrárias: de um lado, 

alguns representantes da Previdência Social, dos dirigentes e associações de 

hospitais privados e indústrias farmacêuticas, que não viam com bons olhos 

a reforma, pois suas propostas representavam a perda de poder e lucro. Do 

outro lado estavam as associações de movimentos populares, de profissio

nais da saúde, usuários, sindicato, partidos políticos de esquerda que luta

vam pela transformação do quadro da saúde pública em um novo modelo, 

mais justo, humano e resolutivo e pela redemocratização do país.

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/7115/imagens/cabodeguerra.jpg

Figura 3.5: Previdência Social e movimentos populares num cabo de guerra pela saú-
de no Brasil.

Ao reconhecer a saúde como direito de todo cidadão na Constituição de 

1988 buscouse criar condições legais para a implementação de um mo

delo de assistência universal, próximo do modelo inglês beveridgiano, um 

sistema público que atende a todo cidadão, independentemente de filiação 

profissional ou previdenciária e custeado por recursos advindos dos cofres 

públicos, vindos dos impostos pagos por toda a população. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Quanto detalhe e quanta história, hein? Será que você consegue lembrar de 

tudo com este passatempo? Boa sorte! 

Modelo beveridgiano
O modelo recebeu esse 
nome por ser inspirado na 
proposta apresentada ao 
governo inglês em 1942, 
por William Beveridge, uma 
proposta de universalização 
do seguro social.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e2/William_
Beveridge_D_17134.jpg
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Glossário
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Durante a  começou o processo de luta para transfor

mar a saúde no Brasil, com o surgimento do , que veio 

das escolas de Medicina do país. Até então, a saúde pública funcionava por 

intermédio das Caixas de  e Pensão, que não atendia 

as pessoas que não tinham carteira assinada. Isso melhorou um pouco, com 

a criação dos  de Aposentadoria e Pensões, que en

globavam classes , e não empresas. Mas ainda assim 

muita gente estava de fora. Em 1986, ocorreu a 8ª  

de Saúde, que criou o documento para a  brasileira. 

Posteriormente, o conteúdo deste documento entrou na  

Brasileira de 1988 e deu origem à criação do  de saú

de, em 1990.

O que diz a lei sobre o Sistema Único de Saúde

Quando imaginamos que o texto da Reforma Sanitária foi aprovado na 

Constituição, poderíamos pensar que a batalha estava ganha e que o sis

tema de saúde brasileiro seria, finalmente, o ideal.  Mas a luta continuou, 

pois a parte mais difícil ainda estava por vir: a implementação das conquistas 

obtidas na lei. 
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Fonte: http://www.saude.sc.gov.br/noticias/logomarcas/logosus_ 
vetorizado.png

Vamos ler um pedacinho da nossa Constituição, no qual ela fala da saúde 

no Brasil? 

A Constituição Federal estabelece sobre a saúde

Seção II  Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas  sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei,  sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa  física ou jurídica de 

direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes di

retrizes:

I  descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo;

II  atendimento integral, com prioridade para as ativida

des preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
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III  participação da comunidade.

Parágrafo Único. O Sistema Único de Saúde será finan

ciado, nos termos do art. 195, com recurso do orçamento 

da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§1º  As instituições privadas poderão participar de for

ma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência às  entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos.

§2º  É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos.

§3º  É vedada a participação direta ou indireta de empre

sas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei.

§4º  A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias hu

manas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

bem como a coleta, processamento e transfusão  de san

gue e seus derivados, sendo vedado todo o tipo de co

mercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei:

I  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e subs

tâncias de interesse para a saúde e participar da produção 

de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, he

moderivados e outros insumos;

II  executar as ações de vigilância sanitária e epidemioló

gica, bem como as de saúde do trabalhador;
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III  ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde;

IV  participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico;

V  incrementar em sua área de atuação o desenvolvimen

to científico e tecnológico;

VI  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas  para o consumo humano;

VII  participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias  e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII  colaborar na proteção do meio ambiente, nele com

preendido o do trabalho.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Promulga  
%C3%A7%C3%A3oConstitui%C3%A7%C3%A3o1988.jpg/800px 
Promulga%C3%A7%C3%A3oConstitui%C3%A7%C3%A3o1988.jpg 
– Agência Brasil

Figura 3.6: Promulgação da Constituição Federal, em 1988.

A Constituição remete também à regulamentação do Sistema Único de Saú

de pela chamada Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080), que foi constante

mente colocada em segundo plano durante o governo de Fernando Collor e 

somente em 1990 foi aprovada, depois de muita negociação do Ministério 

da Saúde com o movimento pela Reforma Sanitária. 
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A Lei 8.080 detalha a organização do SUS, baseiase na descentralização das 

ações e políticas de saúde e trata do cuidado da saúde, das condições para a pro

moção, proteção e recuperação da integralidade do atendimento à população.

Ainda em 1990, foi promulgada a Lei 8.142, que fala sobre a participação da 

comunidade no acompanhamento das políticas e ações de saúde, criando os 

conselhos e conferências de saúde. Além disso, a lei fala também sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros nessa área.

Ao conhecer um pouco do que trata cada uma dessas leis, as primeiras na 

regulamentação do SUS, percebemos como foi o processo de construção do 

sistema, seja esse processo jurídico ou da própria implantação na prática da 

assistência à saúde, já que não foi algo automático. 

A Constituição foi aprovada em 1988, mas o SUS não saiu do papel imedia

tamente. Apenas em 1990 é que as leis que o regulamentam foram aprova

das! Imagine só como a construção do sistema de saúde é uma luta cons

tante, um processo inacabado!

Na legislação do SUS, constam as formas como ele deve se organizar, que re

gras e princípios deve seguir para atender à saúde da população brasileira. 

 

É importante saber o que dizem as leis

Para saber mais sobre as leis de que falamos, consulte os links a 

seguir:

Lei 8.080  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

Lei 8.142  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1260787
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

A Constituição Federal de 1988 reconhece em seu artigo 196 que saúde é 

um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido por meio de 

políticas sociais. Marque com V ou F as afirmações abaixo, considerando o 

que é tratado na seção da saúde da Constituição Federal:

( ) É direito de acesso aos cuidados da saúde apenas do trabalhador bran

co que tenha carteira assinada.

( ) A gestão dos serviços de saúde esta centralizada no governo federal. 

( ) A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido aos cida

dãos brasileiros.

( ) As instituições privadas poderão atender pelo SUS, desde que os servi

ços privados não consigam responder pelos atendimentos.

( ) Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos.

Caso você queira consultar mais leis que regem o SUS, entre no 

site do Ministério da Saúde: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474

 

A implantação das leis vivenciou certa dificuldade, com muitas resistências, 

especialmente ao repasse de recursos para os estados e municípios. Apesar 

das dificuldades, a “luta” continuou embasada na lei, e vários municípios 

apostaram no processo de municipalização. Após vinte anos de aprovação, 

o SUS ainda está em processo de construção e tem muitos desafios pela 

frente! O direito à saúde atualmente não está mais limitado aos trabalhado

res com carteira assinada, e a lei fundamenta e reconhece esse direito como 

uma obrigação do Estado, independentemente de quem seja o governo. 

Hoje, se o direito de todos à saúde não é assegurado plenamente, ele foi 

ampliado, e muito!
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Resumo

O movimento sanitário, como uma prática política ideológica, surgiu nos •	
departamentos de medicina preventiva das escolas de medicina.

Um dos momentos mais importantes para o movimento aconteceu em •	
1986, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde.

Em 1988, na Constituição Federal, foi criado juridicamente o Sistema •	
Único de Saúde – SUS.

As primeiras leis que regulamentam o funcionamento do SUS foram a •	
Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica 8.080 e 8.142.

A Lei 8.080 trata da descentralização dos serviços e da promoção e pro•	
teção da saúde.

A Lei 8.142 referese ao controle social, à participação popular no SUS. •	

Informação sobre a próxima aula 

Na próxima aula, iremos estudar os princípios organizativos e doutrinários do 

Sistema Único de Saúde.

Respostas das atividades

Atividade 1

Durante a DITADURA MILITAR começou o processo de luta para transformar 

a saúde no país, com o surgimento do MOVIMENTO SANITÁRIO, que veio 

das escolas de Medicina do país. Até então, a saúde pública funcionava atra

vés das Caixas de APOSENTADORIA e Pensão, que não atendia as pessoas 

que não tinham carteira assinada. Isso melhorou um pouco, com a criação 

dos INSTITUTOS de Aposentadoria e Pensões, que englobavam classes PRO

FISSIONAIS, e não empresas. Mas ainda assim muita gente estava de fora. 

Em 1986, ocorre a 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL de Saúde, que criou o do

cumento para a REFORMA SANITÁRIA brasileira. Posteriormente, o conteú

do deste documento entrou na CONSTITUIÇÃO Brasileira, de 1988, e deu 

origem à criação do SERVIÇO ÚNICO de saúde, em 1990.
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Atividade 2

(F) É direito de acesso aos cuidados da saúde apenas do trabalhador bran

co que tenha carteira assinada.

(F) A gestão dos serviços de saúde esta centralizada no governo federal. 

(V) A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido aos cida

dãos brasileiros.

(V) As instituições privadas poderão atender pelo SUS, desde que os servi

ços privados não consigam responder pelos atendimentos.

(V) Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos.
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Aula 4 | O Sistema Único de Saúde 
– SUS

Meta da aula

Apresentar o Sistema Único de Saúde do Brasil e seus princípios •	

organizativos e doutrinários.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. definir o que é o Sistema Único de Saúde – SUS;

2. identificar os princípios organizativos e doutrinários que regem 

o funcionamento do Sistema Único de Saúde.

A saúde e a lei

Você já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um 

documento da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa assegurar 

direitos iguais para todos os seres humanos, independentemente de onde 

nasçam e vivam.
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/774483
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O artigo 25 dessa Declaração fala brevemente sobre a saúde:

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar (...).”

Bem breve mesmo, não é?

Em âmbito nacional, a nossa Constituição Federal fala sobre a saúde de uma 

forma mais especial. Tem uma passagem importante que fala sobre a segu-

ridade social e, nela, a seção 2 é todinha sobre a saúde! Começa com uma 

grande frase: “A saúde é direito de todos e dever do Estado.”

Mas nós já vimos isso, não é? Eu sei, eu sei! Comecei por aí porque quero 

mostrar como é complicado montar leis, criar diretrizes e princípios para que 

a saúde funcione para todo mundo. Afinal, é isso que diz a lei, não é? Ve-

remos um pouco mais sobre isso, estudaremos a base do Sistema Único de 

Saúde, sobre quais princípios ele funciona e por quê.

SUS: Você sabe o que é?

Aposto que você sabe o que é o SUS. Como você o definiria? Bom, eu não 

tenho como saber, mas eu arrisco que você responderia que é o sistema de 

saúde do governo, que atende as pessoas de forma gratuita. Acertei? Bom, 

se você pensou isso, está certo! Mas, como técnico em gerência em saúde, 

existem outras especificidades que é preciso saber, como os seus princípios, 

diretrizes e sobre como ele está organizado. 
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Pelo SUS, todos os cidadãos têm direito a: 

Fonte: http://www.tubarao.sc.gov.br/f/sec-saude/dr-fabio-daniel-mendes-
campestre.jpg

Consultas

Fonte:http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/portal/images/stories/santa%20
casa%20oncologia%20internacao%20inauguracao%20001.jpg

Internações

Fonte: http://www.exercito.gov.br/revista/Materias/2010/02fev10/imagens/
tg04032.jpg

Exames

Fonte: http://www.olinda.pe.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/fisiotera-
pia_foto_Universidad-Internacional_de_Andalucia_2-240x159.jpg

Tratamentos

Tudo isso acontecendo nas unidades de saúde vinculadas ao sistema, sejam 

elas públicas (municipais, estaduais ou federais), ou privadas (no caso das 

que são conveniadas com o sistema). 

Durante muitos anos no Brasil, a saúde foi encarada como mera ausência 

de doenças, e assim a prevenção às doenças era algo muito raro, o que 

trouxe para o país não só a não erradicação das doenças que poderiam ter 

sido prevenidas, como a insatisfação da população, a baixa qualidade da 

saúde, a exclusão, as desigualdades. A nova organização da saúde prevista 
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na Constituição e no SUS entende que a saúde é algo mais amplo do que 

apenas a ausência de doença. A saúde é condicionada pelo acesso a bens e 

serviços como: educação, habitação, alimentação, trabalho e tudo isso, com 

qualidade para o bem-estar do indivíduo e da coletividade!

A ideia de saúde defendida pelo SUS é a primeira e maior novidade que o 

sistema apresenta. Esse conceito incorpora e iguala saúde às condições de 

vida, ao definir os elementos condicionantes da saúde, que agrupam:

Meio físico: condições geográficas, água, alimentação, habitação etc.•	

Meio socioeconômico e cultural: emprego, renda, educação, habitação etc.•	

A garantia de acesso aos serviços de saúde responsáveis pela promoção, •	
proteção e recuperação da saúde.

A formação do SUS é composta por todos os níveis de governo (federal, es-

tadual e municipal), e, quando necessário, soma-se o serviço privado, que ao 

assinar um contrato ou convênio para realização de serviços deve funcionar 

como se fosse público. 

Fonte: http://www.campos.rj.gov.br/uploaded/2009/Janeiro/Atendi-
mento%20no% 20posto%20de%20Sapucaia%20-%20Hugo%20
Prates%20-%2002%20Capa-1.jpg
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Figura 4.1: Atendimento médico em posto do SUS.

Sabe por que ele tem “único” no nome? Essa pergunta é fácil de responder e 

muito importante: ele é ÚNICO porque deve seguir a mesma doutrina e filoso-

fia de atuação em todo o território nacional, tanto em uma instituição pública 

onde o atendimento é 100% gratuito quanto em uma instituição particular, 

que atende pessoas que pagam diretamente pelo serviço ou possuem uma 



e-Tec BrasilAula 4 | O Sistema Único de Saúde – SUS 63

porcentagem de seu atendimento sendo realizada para pacientes pelo SUS 

(sob o tal contrato ou convênio de que falei, lembra?). Ou seja, ele é único 

porque, em todo lugar, deve seguir sempre os mesmos princípios. 

É necessário salientar que a ideia de unicidade refere-se aos elementos dou-

trinários e organizacionais do SUS definidos na Constituição, que veremos a 

seguir. Em um país como o Brasil, com enorme diversidade cultural, econô-

mica e social, deve-se levar em conta tais diferenças, e tal tarefa é um desafio 

para o nosso governo. 

Figura 4.2: Brasil: um país bem diferente!
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Quer uma dica legal?

Acesse o site do SUS! O endereço é este aqui: 

http://portal.saude.gov.br

Lá você fica sabendo de tudo que acontece, tira dúvidas e conse-

gue acessar links interessantes, como o “SUS de A a Z” e o “SUS 

20 Anos”.

 
Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

E agora? Você já sabe o que é o SUS? Então vamos ver se sabe mesmo. A 

seguir teremos várias afirmativas, e quero que você me diga quais são ver-

dadeiras (marque com um V) e quais são falsas (marque com um F). Para as 

falsas, quero que você as corrija.

( ) As unidades de atendimento do SUS nem sempre são do governo.a) 

( ) O SUS é um programa do governo da sua cidade.b) 

( ) A palavra “único” da sigla SUS quer dizer que o atendimento é c) 

para uma pessoa de cada vez.

( ) Uma das primeiras ideias do SUS foi combater a então existente d) 

desigualdade no atendimento de saúde ao cidadão.
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Princípios do SUS

O SUS é um sistema complexo, por existir em todo o território  nacional, o 

que significa que os diferentes níveis de governo devem trabalhar juntos, 

pois dependem um do outro. Além disso, é importante buscar, de forma 

permanente, acordos e superação de conflitos.  

Partimos do princípio que...

O que é um princípio?

O que é o princípio?

Princípio é o começo, certo?

É um ponto de partida.

Mas também é o fundamento de algo, de alguma teoria.

E também, princípio é uma norma de conduta.

Aqui vamos falar dos princípios do SUS.

Esses princípios são sua essência, são, sim, o ponto de partida.

Desses princípios, toda a forma de operação, de trabalho do SUS 

é moldada.
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Equidade Integralidade Descentralização
Participação

popular
Regionalização e

hierarquização

Princípios ético-
doutrinários

Princípios organizativo-
operativos

Universalidade

Fonte: http://www.saude.rs.gov.br/dados/1250002167809logosus_vetorizado.png

Figura 4.3: Esses são os princípios que compõem o SUS, previstos na legislação, e que 
definem como a assistência deve ser organizada.

Pode ser que você não entenda o que significam algumas dessas palavras, 

mas vou explicar a partir de agora.

Princípios ético-doutrinários

Universalidade: visa garantir atenção à saúde a todo e qualquer cidadão.

O Movimento da Reforma Sanitária lutou contra a assistência médico-hos-

pitalar da época. Só tinha direito à atenção quem era registrado no setor 

formal da economia. Vimos isso na aula passada, lembra? 

Esse princípio do SUS tem uma premissa bem diferente: a saúde é um direi-

to de todos os cidadãos e obrigação do Estado. Deve atender a todos, sem 

distinções, sem cobrar nada, sem levar em conta cor ou classe social, se a 

pessoa contribui ou não com a Previdência Social.

Equidade: busca tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo 

mais a quem necessita mais, com o objetivo de reduzir as desigualdades.
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Esse princípio reconhece que existem diferenças entre os grupos sociais, entre 

as pessoas, e que tais diferenças devem ser superadas. No entanto, equidade 

não tem o mesmo significado de igualdade. Considerando que a universalidade 

considera que todos devem ter acesso aos serviços, a equidade completa o sen-

tido de universalidade, na medida em que deve oferecer os recursos de saúde de 

acordo com as necessidades de cada um, deve dar mais a quem mais precisar. 

Integralidade: considera a pessoa como um todo, atendendo a todas 

as suas necessidades.

O princípio da integralidade também considera a pessoa como participante 

de uma comunidade, ou seja, um cidadão, que tem o direito de receber os 

benefícios de ações de saúde programadas para respeitá-lo como tal. Essas 

ações devem buscar a promoção, a prevenção, a recuperação e a reabilita-

ção da saúde. Essas ações precisam estar organizadas para o enfrentamento 

dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde.

Aqui gostaria que vocês observassem uma coisa importante: o que seria um mode-

lo de saúde integral e que ações seriam essas? Podemos concluir que um modelo 

de saúde integral dispõe de unidades de prestação de serviços, pessoal qualificado 

e recursos necessários para produção de ações de saúde. Por exemplo: 

ações de saúde bucal para crianças (promoção da saúde);•	

ações específicas de vigilância ambiental, por exemplo: •	
controle de qualidade da água;  –

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/imagens/
rede_historico.jpg

Figura 4.4: Coleta para controle da qualidade de água.

Cidadão
Para a filósofa Hannah 
Arendt, ser cidadão é o 
direito de ter direitos, ou 
seja, ter direito à vida, à 
liberdade, à igualdade 
perante a lei. Para além de 
ter direitos, ser cidadão é 
também participar da vida 
em comunidade, seguir 
os deveres para o bem da 
coletividade.

Glossário
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vigilância sanitária:  –
controle sanitário da merenda escolar;  �

vigilância epidemiológica dirigida ao controle de riscos e danos;  �

vacinação de rotina; �
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Fonte: http://urutau.proderj.rj.gov.br/imprensa_imagens/EditaIm-
prensa/fotos/1_22042009vacinacao_04.jpg

acompanhamento da carteira de vacinação das crianças.  �

consultas médicas; •	

consultas ao dentista; •	

ações assistenciais;  •	

ações voltadas para recuperação, como: •	
cirurgias,  –
raio x etc.  –

Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/215/
raioX.jpg

Figura 4.5: Mesa de raio X.
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Promoção da saúde 

Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e 

de seus determinantes, propõe a articulação de saberes técnicos 

e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitá-

rios, públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução. A 

promoção da saúde opõe-se à prática médica estritamente nesse 

sentido, as ações de saúde vão além da prevenção de doenças, 

pois possuem uma dimensão com atividades sociais, cuidados com 

a família, com a comunidade.

Nesse sentido, os serviços de saúde devem trabalhar levando em considera-

ção o corpo humano e a saúde como um todo, e não de forma fragmenta-

da, como aconteceu ao longo da história da saúde pública no Brasil.

Além das que já vimos até aqui, uma outra característica dos serviços de 

assistência foi a formação dos profissionais da saúde. Havia um especialista 

para cada parte do nosso corpo, sem considerá-lo de forma inteira e única. 

E sabemos como isso é importante, pois certos problemas de saúde estão re-

lacionados com outros aspectos, e não necessariamente apenas com aquele 

órgão ou parte do corpo. Justamente por isso o princípio da integralidade 

diz que as pessoas devem receber atendimentos e assistência à saúde de 

uma maneira completa!

Vou mostrar aqui uma situação prática, para que você possa compreender 

melhor o que é um atendimento integral:

Joana está grávida, e tem uma filha de 2 anos de idade, Camila. Joana resol-

veu levar a pequena Camila ao médico, pois ela estava febril e sem conseguir 

se alimentar direito. Ao ser atendida pelo médico, o profissional faz a consul-

ta da filha, descobre que o problema não é algo sério, apenas um resfriado e 

garganta inflamada. Mas antes de liberar Joana e Camila, ele pergunta:

As vacinas de Camila estão em dia?•	

Como está a sua gravidez, tudo bem?•	

Tem feito pré-natal todos os meses?•	
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Esse atendimento durou quase uma hora, e não ficou apenas no resfriado da 

filhinha de Joana! Foi um atendimento que buscou ser integral, completo, e 

não fragmentado apenas no resfriado!

Princípios organizativo-operativos

Regionalização e hierarquização: os serviços de saúde devem se orga-

nizar regionalmente e obedecer a uma hierarquia.

Você sabe o que isso significa? Significa que os serviços devem ser or-

ganizados seguindo níveis de complexidade (desde exames/atendimentos 

mais simples até outros mais complexos), dentro de uma determinada área 

geográfica. 

Vamos melhorar essa compreensão? Para melhor entendimento da regiona-

lização e da hierarquização, imagine uma pirâmide da seguinte forma:

na base: unidades que cuidam dos problemas que ocorrem com mais •	
frequência em uma cidade ou região; 

no topo: as poucas unidades com serviços menos frequentes. •	

No caso das unidades com serviços menos frequentes, não é aceitável ocio-

sidade: elas não podem ficar paradas só porque ninguém procura aquele 

serviço, têm de atender com serviços mais simples, se for preciso.

Seguindo essa lógica de organização do sistema de saúde, podemos per-

ceber que não é necessário (nem viável!) que todos os hospitais ou centros 

de atendimento tenham todos os tipos de procedimentos. Assim, dentro 

da hierarquização temos alguns exemplos de atendimento, dependendo do 

nível de complexidade: 

Atenção básica: as questões menos complexas como vacinação, consul-•	
tas, pré-natal, odontologia preventiva, hipertensão arterial, entre outras.

Média complexidade: atendimentos clínicos e cirúrgicos especializados, •	
serviços de apoio de diagnose, procedimentos especializados em odon-

tologia, órtese e prótese, entre outros.
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Alta complexidade: hemodinâmica, terapia renal substitutiva, quimiote-•	
rapia, hemoterapia, ressonância magnética etc.

Para que você entenda melhor os níveis de complexidade, podemos dizer 

que, a cada vez que o nível aumenta, é porque depende de uma tecnologia 

maior para ministrar a assistência ao paciente!

 
Alta

complexidade

Média
complexidade

Atenção
básica

Figura 4.6: Pirâmide dos níveis de complexidade de atendimento.

Agora, vamos explicar como funciona a regionalização:

Seguindo esse princípio  os estados são divididos em regiões, denominadas 

microrregião e macrorregião.  Por exemplo: Montes Claros, no norte de Mi-

nas Gerais, é sede de macrorregião e microrregião ao mesmo tempo. 

Você deve estar se perguntando quais critérios para definir uma microrregião 

ou uma macrorregião. Pois bem...  Vamos explicar!

Os estados definem a classificação das cidades, seguindo o princípio da hie-

rarquização, em que são considerados os níveis de atenção. 

Uma cidade maior, com mais habitantes, mais desenvolvida, e que normal-

mente possui um maior número de profissionais, maior tecnologia à disposi-
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ção, pactua com cidades menores. Assim, fica a cargo dela a responsabilida-

de de oferecer os serviços para os quais a cidade menor não possui estrutura 

e condições. Então, a cidade que é referência para os municípios menores é 

a sede de macrorregião ou de microrregião. 

Logo, a cidade maior torna-se o município sede para os outros municípios de 

determinada região. Voltando ao exemplo: no norte de Minas Gerais, temos 

8 sedes de microrregião, em que Montes Claros é a sede de microrregião 

para alguns municípios e ao mesmo tempo é sede de macrorregião, pois é 

referência também para aqueles outros sete municípios dos quais é sede de 

microrregião. 

A organização acontece dessa maneira, de acordo com o princípio da hierar-

quização, segundo o qual os municípios mais desenvolvidos atendem maio-

res níveis de complexidade no sentido de solucionar os problemas daqueles 

municípios que não têm condições de resolvê-los. E é importante lembrar: os 

municípios-sede recebem recursos para atender os outros municípios!

Figura 4.7: O Brasil é dividido em regiões, lembra? Esse é um exemplo de regionaliza-
ção. Ela acontece por diversos motivos, mas lugares que estão dentro de uma mesma 
região possuem características parecidas.

Descentralização ou municipalização: A Constituição Federal determina: 

“descentralização, com direção única em cada esfera de governo”.
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Os governos estaduais e municipais, assim, têm aumentado seu grau de respon-

sabilidade e autonomia para decidir as questões relacionadas à saúde. Você não 

acha que fica muito mais fácil e rápido um governo estadual ou municipal resolver 

problemas do seu estado/cidade do que esperar uma atitude do governo federal, 

quando há um problema? Imagine se o governo federal tivesse de assumir a res-

ponsabilidade de todos os municípios do país? Tudo ia demorar muito mais! 

Figura 4.8: O poder não deve ficar somente no governo federal. Quem está mais 
próximo do problema tem mais condição de resolver.

A descentralização com comando único, em linhas gerais, possibilita ao mu-

nicípio assumir plenamente a gestão do SUS, sempre que possível.

A descentralização, de acordo com a IX Conferência Nacional de Saúde (rea-

lizada em 1992), é uma possibilidade de os cidadãos se aproximarem das de-

cisões do setor; é também uma forma de intervir na qualidade dos serviços 

prestados. O fortalecimento da gestão descentralizada (especialmente rela-

cionada aos municípios) do SUS é uma estratégia fundamental para assegu-

rar o acesso integral da população à promoção, à proteção e à recuperação 

da saúde. A ideia central é a de que: quem está mais próximo aos problemas 

teoricamente tem maiores condições de resolvê-las. 

Participação popular: participação da comunidade por meio dos conse-
lhos e das conferências.
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Este é outro princípio estabelecido pela Constituição Federal, embora o texto 

da lei não esclareça a efetivação dessa participação. Então, em 1990, as Leis 

Orgânicas de Saúde (8.080) e posteriormente a Lei 8.142 regulamentam e 

estabelecem a questão do controle social. Essa segunda lei estabelece uma 

forma de participação popular e traça diretrizes para os repasses de recursos 

do governo federal. 

A Lei 8.142 define também que existam Conselhos de Saúde, para participar 

das já existentes Conferências de Saúde. Assim, vou resumir aqui para você 

o que essa lei esclarece sobre a participação popular: 

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a for-

mulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 

por esta ou pelo Conselho de Saúde (BRASIL, 1990, art.1º, 

parágrafo 1º).

Como eu disse, as Conferências não foram inventadas com a Lei 8.142/90, 

elas já existiam. Mas não tinham caráter regular nem funções definidas.

Lu
ca
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ar

on
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ni

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1168056

Figura 4.9: É preciso conhecer a lei.

Já sobre o Conselho de Saúde, propriamente dito, é:

órgão composto por:

– representantes do governo,

– prestadores de serviço, 

– profissionais de saúde e 
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– usuários. Atua na formulação de estratégias e no con-

trole da execução da política da saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões são tomadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera do gover-

no (BRASIL, 1990, art.1º, parágrafo 2º).

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Dona Maria Joaquina estava com um problema de pressão e o marido suge-

riu que eles fossem ao médico no hospital municipal, mas no mesmo dia eles 

receberam a visita de um agente comunitário de saúde (ACS), que recomen-

dou que ela fosse ao posto de saúde do bairro. Nessa situação, podemos 

identificar dois princípios do SUS. Complete o quadro a seguir:

Princípio do SUS Motivo

Atividade 3

Atende ao Objetivo 2

Você aprendeu que o SUS possui alguns princípios que o organizam. Assim, 

nesta atividade gostaria que você dissesse para cada situação a seguir o 

princípio correspondente.

As prefeituras das cidades que administram os recursos financeiros e os a) 

serviços. 

A saúde é um direito de todos os brasileiros, independentemente de sexo, b) 

idade, escolaridade, ter emprego ou não. 

Os pacientes devem ser considerados como um todo. c) 
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A delimitação de uma base territorial para o sistema de saúded) 

.

Apesar de já ter 20 anos, o SUS ainda está em construção. No entanto, mes-

mo que ainda haja muito o que melhorar, podemos afirmar que alguns êxi-

tos aconteceram. Entre diversos dados fornecidos pelo relatório do Conselho 

de Saúde de 2006, há alguns números anuais de atendimento e assistência 

de saúde que merecem ser mencionados: 

12 milhões de internações hospitalares;•	

mais de 1 bilhão de procedimentos em atenção primária à saúde;•	

150 milhões de consultas médicas;•	

2 milhões de partos;•	

300 milhões de exames laboratoriais;•	

1 milhão de tomografias computadorizadas;•	

9 milhões de exames de ultrassonografia;•	

140 milhões de doses de vacina;•	

mais de 15 mil transplantes de órgãos. •	

Bom, não é?

Resumo

A criação do Sistema Único de Saúde possibilitou a institucionalização •	
jurídica do direito à saúde para todos os cidadãos brasileiros.

A legislação que rege o SUS prevê princípios organizativos e doutrinários •	
que o regem. São eles: universalização, equidade, integralidade, hierar-

quização, regionalização, descentralização, participação popular ou con-

trole social.
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A participação popular pode acontecer por meio das Conferências e dos •	
Conselhos de Saúde. 

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, iremos estudar como o SUS organiza a vigilância à saú-

de: vigilância epidemiologia, sanitária e ambiental. E ainda estudaremos um 

pouco sobre saúde ambiental. 

Respostas das atividades

Atividade 1

Verdadeiro (V).a) 

Falso (F) - O SUS é um programa do governo federal.b) 

Falso (F) - A palavra “único” quer dizer que o sistema tem uma única c) 

forma de operar no país inteiro.

Verdadeiro (V).d) 

Atividade 2

Princípio do SUS Motivo

Hierarquização Primeiro devemos procurar a atenção básica considerando o problema 
da história em questão – o tratamento não envolvia a alta complexidade, 
pois era apenas o controle da pressão arterial.

Regionalização Dona Maria Joaquina precisa procurar o posto de saúde do seu bairro, o 
território onde ela mora.

Atividade 3

Descentralização.a) 

Universalização.b) 
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Integralidade.c) 

Regionalização.d) 
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Aula 5 | Vigilância à saúde

Meta da aula 

Apresentar um breve histórico e o significado da vigilância à saúde •	

no Brasil.

Objetivos da aula

Ao final dessa aula você deverá ser capaz de:

1. descrever ações históricas de vigilância;

2. distinguir vigilância sanitária e vigilância epidemiológica;

3. definir vigilância em saúde.

 
Extra! Extra! Farmácia é fechada por ven-
der remédios vencidos!

Essa notícia saiu no jornal de hoje, e Antônio, um garoto de 7 anos, não en-

tendeu por que a farmácia do bairro foi fechada. Seu pai, Ari, explicou que a 

farmácia foi fechada porque estava vendendo remédios vencidos.
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Fonte: http://www.criciuma.sc.gov.br/imagens/noticias/3773_imagem_capa_.jpg

Antônio, então, pergunta:

– Foi a polícia que fechou a farmácia, papai?

Ari diz que não, que foi a vigilância em saúde da sua cidade. Mas Antônio 

não sabe o que é vigilância em saúde

E você, sabe o que é vigilância em saúde? É o que vamos debater na aula 

de hoje!

Vamos conhecer parte da história da vigi-
lância 

Para começar, vamos relembrar um pouco do que estudamos na Aula 1, e 

veremos que vigilância é coisa antiga!

Para ajudar na compreensão do tema de hoje, vamos pesquisar um pou-

co sobre o significado da palavra “vigilância”. Pesquisando no dicionário, 

encontramos o seguinte significado: vigilância é o mesmo que estar em 

sentinela, observar com atenção, precaver-se, procurar. Você acha que aqui, 

então, podemos dizer inicialmente que vigilância é o mesmo que observar, 

estar em sentinela?

Continuando nossa pesquisa, vamos agora consultar o Dicionário de educa-
ção profissional em saúde, que é um trabalho da Escola Politécnica Joaquim 

Venâncio, da Fiocruz. Lá, encontramos um verbete de uma forma um pouco 
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diferente: vigilância em saúde. Nesse documento, há uma introdução ao 

conceito de vigilância em saúde de forma mais evolutiva. Querem um pou-

quinho de história? 

 

 

Caso vocês queiram consultar a obra completa é 

possível encontrá-la no link a seguir:

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area= 

Material&Tipo=8&Num=43

 

 

 

 

Uma das definições apresentada pelos autores dessa obra lembra como era 

conhecida. Em 1950, a vigilância era considerada o mesmo que o acompa-

nhamento de doentes e controle de eventos que podem ser contrários à 

saúde de uma população, de uma sociedade. 

Lembra que dissemos, nas primeiras aulas, que as cidades cresceram e que 

começam a surgir alguns problemas de insalubridade? Nessa mesma época 

surgiram as primeiras ações voltadas para a vigilância em saúde, só que não 

recebiam esse nome! 

 

Era necessário organizar o espaço, o ambiente, os hábitos daque-

las sociedades!

 

Um importante estudioso chamado Michel Foucault, na obra chamada Mi-
crofísica do poder, nos apresenta três tipos de trabalhos de medicina e 

higienização dos espaços, onde encontramos medidas de vigilância. Os três 

tipos aconteceram na Alemanha, na França e na Inglaterra. 

Fonte: http://www.epsjv.
fiocruz.br/upload/img/
dicionario2_G0.jpg
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Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/4b/Foucault.jpg/469px-Foucault.jpg

Figura 5.1: Michel Foucault, autor de Microfísica do poder.

Vamos apresentar rapidamente algumas características de cada uma dessas 

experiências, entre os séculos XVII e XVIII.

Alemanha

Foram ministradas ações no controle de doen-
ças, onde foi estabelecido um programa de ob-
servação/vigilância dos casos das doenças que 
afligiam e poderiam causar até mortes na po-
pulação, na tentativa de estabelecer um con-
trole dessas epidemias. Entre observação e vi-
gilância entra também a quantificação, pois os 
médicos tinham que contabilizar a quantidade 
de pessoas doentes. Assim, a preocupação não 
estava somente com o nascimento e a morte.
E a maioria das outras ações se voltava para a 
regulamentação da profissão médica.
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França

Na França, foram postas em prática ações para organi-
zar os espaços. A observação e o controle objetivavam 
a organização das cidades, e buscou-se, por meio de 
ações de urbanização, a higienização dos espaços ur-
banos que eram totalmente descontrolados. Um exem-
plo: na França, as pessoas mais pobres eram enterra-
das em cova coletiva. Quando as pessoas morriam, 
não eram sepultadas em caixões, havia um cemitério 
chamado “Cemitério dos Inocentes”, como uma cova 
coletiva, e nela eram amontoados os mortos. 
A decomposição dos corpos mortos é feita por milhares 
de bactérias, e estes micro-organismos expõem a saúde 
da população. O processo de decomposição tem forte 
mau cheiro, polui o ar. Naquela época, falava-se dos 
miasmas (ar e água poluídos) que carregavam doença.
Logo, nesse ambiente não havia condições de higiene 
necessárias para que houvesse saúde, ocasionando 
doenças.
Com esta situação, o governo decidiu melhorar a vigi-
lância e as pessoas começaram a ser sepultadas indivi-
dualmente e em caixões. 
Foram implementadas também ações para controlar 
a circulação do ar e da água, considerados fontes de 
miasmas e de doenças, e para isso foram destruídas 
casas e cortiços onde foi feito o controle de esgoto. 
Percebemos aqui então um trabalho de controle do 
meio ambiente, das condições sanitárias. 

Inglaterra

No caso da Inglaterra, o foco do controle era a classe 
trabalhadora, já que o país vivenciava a Revolução In-
dustrial, e a força de trabalho - saudável - era funda-
mental. Então, a vigilância estava em ações como: 

vacinação dos trabalhadores; •	
controle de lugares que poderiam possibilitar o sur-•	
gimento de epidemias; 
organizar o registro das doenças; •	
controlar a população de maneira que todos se re-•	
gistrassem. 

O Estado possuía um tipo de controle onde havia o 
registro das pessoas saudáveis e pessoas doentes.

E NO BRASIL?

Por aqui, as ações de higiene, controle de algumas epi-
demias e de lugares, principalmente dos portos, acon-
teceu no século XIX. O governo então se viu obrigado 
a adotar algumas medidas para melhorar a situação. 
Iniciou-se um programa de saneamento, higienização 
dos portos e fundaram-se institutos de pesquisa para o 
desenvolvimento de vacinas.

Miasma
Emanação originada de 
matérias podres, sendo a 
causa suposta de várias 
doenças.

Glossário
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Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/thumb/9/9a/Fiocruz.jpg/800px-Fiocruz.jpg

O Instituto Soroterápico Federal de Manguinhos, no Rio de Janei-

ro, foi criado em 1900 pelo cientista e sanitarista Oswaldo Cruz e 

existe até hoje. 

Devido ao pioneirismo no estudo das doenças tropicais e da medi-

cina experimental no Brasil, hoje esse instituto é conhecido como 

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz –, instituição de referência em 

pesquisas relacionadas à saúde. 

 

 

Olhe só o caso do Rio de Janeiro: 

No início do século XX, algumas doenças graves assolavam a cidade: febre 

amarela, varíola, malária. Essa situação, além de todos os problemas que 

já acarretava, trouxe também problemas econômicos, já que os navios não 

atracavam nos portos do Rio de Janeiro como medida de prevenção. 

Fonte: http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/arquivos/Images_mosquito-
aedes-aegypti.jpg

Figura 5.2: Você sabia que a mesma espécie de mosquito transmite a febre amarela 
e a dengue?
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Foi criada então, por Oswaldo Cruz, uma campanha de vacinação obrigató-

ria, que teve forte reação contrária e gerou uma revolta no Rio de Janeiro, 

conhecida nos livros de História como Revolta da Vacina. 

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/images/Bonde.jpg

Figura 5.3: Ônibus tombado durante a Revolta da Vacina, 1904.

A Revolta da Vacina foi uma reação violenta da população contra a obrigação 

de vacinação imposta pelo Estado. Isso ocorreu em novembro de 1904, no 

Rio de Janeiro. O povo acusava o governo altamente autoritário de devassar 

a propriedade alheia com interdições, desinfecções, da derrubada maciça dos 

bairros pobres, de arrombamentos de casas para nelas entrarem à força. 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
3/31/Oswcruz.jpg

Figura 5.4: Oswaldo Cruz, criador da campanha da vacinação obrigatória.
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Por fim, podemos dizer que aqui no Brasil aconteceu uma mesclagem com 

medidas dos três modelos estrangeiros apresentados por Foucault. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Estudamos que as primeiras ações de vigilância aconteceram na Europa, 

mas não recebiam esse nome. Sobre essas medidas temos a seguir quatro 

alternativas, sendo que duas estão incorretas. Quais são elas? Depois de 

encontrá-las, escreva, nas linhas a seguir, por que estão erradas.:

( ) No caso da Inglaterra, as ações tinham como objetivo atingir a classe 

trabalhadora rural, com ações como doar alimentos e água tratada.

( ) No Brasil uma das medidas que podem ser utilizadas é o controle e a 

limpeza dos portos. 

( ) Na Alemanha, as ações buscavam quantificar as pessoas saudáveis, e 

não as epidemias.  

( ) Na França, o foco era o espaço, a vida urbana, cemitérios, água, ar que 

circulava sobre a cidade. 

Distinguindo categorias da vigilância: epi-
demiológica, sanitária

As ações de vigilância aconteceram de maneira fragmentada no Brasil, onde 

havia um órgão responsável pelas doenças e epidemias e um outro respon-

sável pelas questões sanitárias. 
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Ação  de vigilância

Órgão  

responsável  

por doenças e  

epidemias

Órgão  

responsável  

por questões  

sanitárias

Figura 5.5: Fragmentação da vigilância no Brasil, no século XIX.

Na história da saúde pública do país, a criação de um ministério responsável 

apenas pela saúde aconteceu somente em 1953.

A disseminação da vigilância pelo mundo aconteceu efetivamente nos anos 

1960, com a campanha da Organização Mundial de Saúde contra a varíola, 

que durou até os anos 1970. 

Vigilância epidemiológica

No Brasil, em 1975, foi organizado o Sistema Nacional de Vigilância Epide-

miológica. Esse sistema, além de trabalhar também contra os casos de va-

ríola, tinha como objetivo pôr em prática estratégias para controlar doenças 

por meio de programas nacionais.

Nessa época, o Ministério da Saúde dizia que a vigilância epidemiológica 

poderia ser entendida como as medidas utilizadas para conhecer a história 

natural das doenças e, ainda, os fatores que condicionam o processo do 

adoecer. Ou seja, por meio dessas informações, colocar em prática estraté-

gias que possam controlar doenças e também preveni-las. 

Hoje, a Lei 8.080, que regulamenta o funcionamento do SUS, define a vigi-

lância epidemiológica como:
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Nesse sentido, são responsabilidades da vigilância epidemiológica: 

controlar as doenças;•	

avaliar as medidas adotadas no combate às mesmas;•	

divulgar informações; •	

coletar, processar e analisar dados do país.•	

Fonte: http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/materias/2947.jpg
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Figura 5.6: Fiscais da vigilância epidemiológica vacinando um cachorro, para que ele 
não tenha doenças, em especial as que podem atingir os humanos.

Esses dados coletados são referentes às características:

da população; •	

de saneamento; •	

de epidemias; •	

de morbidade; •	

de mortalidade etc. •	
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A coleta e o processamento dos dados devem acontecer com bastante cui-

dado, para que os mesmos tenham o retrato da realidade e do local onde o 

evento sanitário acontece.

Assim, eles servirão como subsídios para a atuação da vigilância epidemioló-

gica, em um processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e 

aprimoramento das ações.

Fonte: http://www.codevasf.gov.br/noticias/2007/peixamento-sanitario-na-
bahia/image

Figura 5.7: Vigilância epidemiológica combate larvas de mosquitos em lagoa.

As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de doenças, que 

antes pertenciam à Fundação Nacional da Saúde (Funasa), hoje pertencem 

à Secretaria de Vigilância da Saúde – SVS –, órgão da administração direta 

do Ministério da Saúde criado em 2003. Com a criação da SVS, todas essas 

atividades devem ser reunidas em uma entidade. No entanto, podemos dizer 

que ainda é mantida a dicotomia, em alguns municípios pelo Brasil,  entre 

ações de vigilância epidemiológica e ações de vigilância sanitária. 

Vigilância Sanitária

Em 1976 foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, com a união 

do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que fiscalizava e 

fazia a vigilância de hospitais e farmácias e do Serviço de Saúde dos Portos, 

que possuía a mesma atuação nos portos. As ações desenvolvidas pela Se-

cretaria estavam ligadas basicamente ao controle de alimentos, cosméticos, 

produtos sanitários e iatrogênicos. 

Iatrogênicos
Iatrogenia é um estado 
de doença causado por 
um tratamento ou erro 
médico. Assim, produtos 
iatrogênicos são originados 
de procedimentos médicos, 
como sangue descartado 
e medicamentos, que, 
por terem a possibilidade 
de causar algum tipo 
de infecção, devem ser 
submetidos à vigilância.

Glossário
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A mesma lei que define a vigilância epidemiológica, a Lei 8.080, define a 

vigilância sanitária: 

Ainda segundo essa mesma lei, a responsabilidade da Vigilância Sanitária 

domina também o controle frequente dos:

bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a •	
saúde, da produção ao consumo; 

prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a •	
saúde.

Fonte: http://barbalha.ce.gov.br/v2/fotos/5a81cac6885041bfea702610dcfdf17f.jpg

Figura 5.8: Uma das grandes funções da Vigilância Sanitária é fiscalizar a venda de 
alimentos nos supermercados.
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Algumas das ações são características da Vigilância Sanitária, como, por 

exemplo, a verificação frequente de produtos ou ambientes, medicamentos, 

atividades de prevenção primária de riscos específicos ou de proteção da 

saúde frente a riscos. 

Um exemplo de prevenção primária é o controle doméstico do mosquito 

da dengue, com as visitas dos agentes de epidemias para verificar focos de 

possíveis casos de dengue.

É também função da Vigilância Sanitária controlar a qualidade e segurança 

de produtos industriais e de ambientes ocupacionais, que são atividades de 

promoção da saúde. 

Apesar das definições postas na legislação, os anos 1990 não foram de gran-

des avanços nos trabalhos da Vigilância Sanitária. Para você compreender 

como é difícil a implementação efetiva da lei, citamos alguns fatos: 

o acidente radioativo em Goiânia ocorrido em 1987, quando um homem •	
entrou em um antigo instituto de radioterapia quando estava fechado. 

Ele pegou uma peça de chumbo achando que tinha muito valor e vendeu 

para o dono de ferro-velho. A partir daí, muitas pessoas foram contami-

nadas e tiveram problemas de saúde. A Vigilância deveria ter obrigado 

a administração do instituto de radioterapia a não deixar tal material 

abandonado e ao alcance de qualquer pessoa;

 

 

Para saber mais sobre o acidente em Goiânia, 

clique neste link abaixo: http://www.disaster-

info.net/lideres/portugues/brasil% 

2006/Apresenta%E7%F5es/Iedaacidentegoia-

nia01.pdf

forte venda de medicamentos falsificados ou medicamentos vencidos; •	

Por outro lado, nessa mesma época surge uma nova proposta, uma nova 

noção para a vigilância, mais ampla, e que reúne os grandes aspectos de 

controle da vigilância, presentes na vigilância sanitária, na vigilância epide-

miológica e na vigilância em saúde ambiental.

Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/1023096

Re
sig

ne
nt



Vigilância em Saúdee-Tec Brasil 92

Segundo a Instrução Normativa 01 de 2005, que regulamenta a vigilância 

em saúde ambiental, ela possui as seguintes atribuições, o que nos ajuda a 

entender o seu significado:

coordenação;•	

avaliação;•	

planejamento;•	

acompanhamento; •	

inspeção; •	

supervisão das ações de vigilância relacionadas às doenças e agravos à •	
saúde no que se refere a: 

água para o consumo; –
contaminação no solo e no ar;  –
desastres naturais;  –
contaminações ambientais e por substâncias químicas;  –
acidentes com produtos perigosos etc.  –

Segundo um documento da Funada, publicado em 2002, o conceito de vi-

gilância ambiental é:

Essa proposta é o que chamamos hoje de vigilância em saúde, no sentido 

amplo, integral, com medidas para promoção e prevenção à saúde. Veremos 

isso na próxima seção.
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Vocês se lembram do Ari do início da aula e da farmácia que foi fechada? 

Pois bem, responda à qual vigilância diz respeito aquela ação de controlar 

a venda de medicamentos: vigilância sanitária ou epidemiológica? E você, 

lembra o que é cada uma dessas vigilâncias? Faça uma definição de cada 

uma delas, para fixar melhor o assunto. 

Finalmente, e a vigilância em saúde, o que é?

A partir da implantação do SUS, houve na vigilância em saúde uma busca 

pela reestruturação e pelo entendimento do significado das práticas no âm-

bito da vigilância que, por muito tempo, estava fragmentada entre vigilância 

sanitária, vigilância epidemiológica e, ainda, vigilância ambiental. 
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As mudanças no sistema de saúde a partir da institucionalização do SUS 

também acarretaram mudanças na organização da vigilância dos municí-

pios, no entanto, em um ritmo mais lento. 

Com a criação da Secretaria de Vigilância da Saúde, em 2003, houve uma 

nova organização administrativa sobre as vigilâncias, que buscava organizar 

uma prática de cuidado integral, complementando-se com a necessidade de 

adequar ações de saúde. No entanto, essas ações devem estar sempre de 

acordo com a realidade da população de um determinado território – sendo 

ele município ou distrito – onde as demandas são definidas em função das 

características sociais, sanitárias e epidemiológicas da região.

Fonte: http://www.charqueadas.rs.gov.br/joomla/images/stories/Noticias/170408/ 
1%20Condominio.JPG
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Figura 5.9: Agente da Vigilância em Saúde orientando sobre a prevenção da dengue.

E essa nova organização é a Vigilância em Saúde, que está ligada a práticas 

de um sistema integral necessárias na prevenção e no controle de doenças, 

na promoção da saúde e qualidade de vida. 

O significado de vigilância em saúde se conecta com o sentido de integra-

lidade, uma vez que abrange três grandes áreas: a vigilância ambiental, a 

vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. 
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Vigilância em Saúde

Figura 5.10: As três áreas que formam a Vigilância em Saúde.

A integralidade pode ser definida como uma ação social de influência múlti-

pla e democrática entre sujeitos no cuidado em qualquer nível do serviço de 

saúde; também conta com a participação da população, pois é fundamental 

a promoção da saúde. 

No entanto, em muitos casos ou na maioria deles, essa prática ainda não é 

real, pois acontecem ações fragmentadas referentes a cada setor, para cada 

tipo de vigilância, de forma separada, e não um trabalho em conjunto.

Então podemos concluir que a vigilância em saúde:
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

E agora, você já é capaz de definir o que é vigilância em saúde? Nas afirma-

tivas abaixo, qual a define melhor?

( ) A vigilância em saúde preocupa-se com a organização de farmácias a) 

apenas; como os medicamentos são vendidos.

( ) A vigilância em saúde é uma nova organização das ações de vigi-b) 

lância, e tem como objetivo a análise permanente da situação de 

saúde da população.

( ) A vigilância em saúde conta as doenças, as epidemias, sendo que c) 

as ações de controle de venda de mercadorias e de remédios e as 

condições sanitárias de hospitais são responsabilidade de um outro 

setor nas Secretarias de Saúde.

A união das três vigilâncias em apenas uma – a Vigilância em Saúde – ainda 

é um desafio para o SUS e para os municípios. No entanto, fica evidenciada 

a necessidade de mudança e de um trabalho integral e não fragmentado, 

como aconteceu ao longo dos anos. Entendendo a vigilância como única, 

sendo epidemiológica, sanitária ou ambiental, o foco é a saúde do indivíduo 

e da coletividade. 

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, a última de nossa disciplina, iremos estudar sobre ética. 

Resumo

A vigilância começou há muito tempo, nos séculos XVII e XVIII, na Euro-•	
pa, e no século XIX, no Brasil.

As ações da vigilância aconteceram no país de maneira fragmentada, e •	
foram criados órgãos responsáveis pela vigilância epidemiológica e pela 

vigilância sanitária nos anos 1970.
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O debate sobre uma nova organização das vigilâncias aconteceu nos anos •	
1990, sendo que não ocorreram na prática grandes transformações.

Em 2003 foi criada uma nova organização administrativa, com a criação •	
da Secretaria de Vigilância da Saúde, na busca por uma nova organiza-

ção e uma prática de cuidado integral.

A vigilância epidemiológica resume-se ao controle de doenças, de epi-•	
demias.

A vigilância sanitária é o controle de ambientes e fatores que apresentem •	
algum risco à saúde ou que possibilitem um agravo à saúde.

A vigilância à saúde ambiental trata das questões de riscos à saúde am-•	
biental e que também afetem a saúde da população. 

Respostas das atividades

Atividade 1

As alternativas incorretas são a (a), porque o foco na Inglaterra era atingir a 

classe trabalhadora na cidade, por causa da Revolução Industrial, e a (c), pois 

na Alemanha o governo pretendia contar as epidemias, e não as pessoas 

saudáveis.

Atividade 2

A vigilância sanitária tem seu objetivo mais voltado para a prevenção, por-

que controla a venda de medicamentos, de produtos, mercadorias, os espa-

ços urbanos, os hospitais, os animais peçonhentos, para que não aconteça a 

dengue, por exemplo. Já a vigilância epidemiológica está mais voltada para 

os casos de doenças, para a coleta de dados, informações sobre as doenças, 

sobre as epidemias, e da mesma maneira desenvolver ações para solucionar 

tais problemas. 

Atividade 3

Letra b.



Vigilância em Saúdee-Tec Brasil 98

Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde: dengue, esquistossomose, hanseníase, 
malária, tracoma e tuberculose . 2. ed. rev.  Brasília, DF, 2008.

<http://www.anvisa.gov.br/institucional/snvs/coprh/seminario/Vig_Epi_Sanit_Eliseu.pdf>. 
Acesso em: 21 jan. 2008. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância 
epidemiológica. 6. ed. Brasília, DF, 2005.

BUSS, P. Promoção da Saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde Coletiva Rio de Janeiro, 
v. 5, n. 1, 2000. In: CARVALHO, Sergio Resende. As contradições da promoção à saúde em 
relação à produção de sujeitos e a mudança social. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 9, n. 3, Jul/Set.2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext 
&pid=S1413-81232004000300018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 ago. 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação nacional de Saúde. Vigilância Ambiental em Saúde. 
2002. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sinvas.pdf>. 
Acesso em: 02 nov. 2010

MUÑOZ F, López-Acuña et al  Las funciones essenciales de la salud pública: un tema 
emergente en las reformas del sector de la salud. Rev Panam Salud Publica 2000, v. 8, n. 
1- 2, p. 126-134. In: WALDMAN, E. A., FREITAS, F. R. M. A vigilância epidemiológica e sua 
interface com as práticas da vigilância sanitária. [20--].

WALDMAN, E. A., FREITAS, F. R. M. A Vigilância epidemiológica e sua interface com as 
práticas da vigilância sanitária. 200-. Disponível em:<http://www.anvisa.gov.br/
institucional/snvs/coprh/seminario/Vig_Epi_Sanit_Eliseu.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2008. 



e-Tec BrasilAula 6 | Ética e bioética 99

Aula 6 | Ética e bioética

Meta da aula

Apresentar conceitos de ética e bioética. •	

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. definir ética e bioética.

 
 
Você sabe o que é ética? 

Você segue essa regra no convívio com as pessoas em sua vida cotidiana?

Espero que sim! Vamos então ao significado dessa palavra e dessa postura 

tão importantes para a vida individual, para a vida coletiva e para a gestão 

do SUS. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1215912
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Figura 6.1: É importante aprender a trabalhar junto, respeitando as individualidades 
e opiniões. 
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Por que individual e coletiva? Porque nós, seres humanos, nascemos e vi-

vemos nos relacionando uns com os outros. E, nessas relações, podemos 

ter atitudes que provocam reações do outro indivíduo. Só que nem sempre 

concordamos com essas reações, mas é preciso respeitá-las.

A ética é fundamental para o trabalho e para 
a vida 

De forma geral, podemos começar dizendo que ética é uma maneira de agir, 

um comportamento, uma postura que segue certos valores morais. A ética 

permite-nos vivenciar características e virtudes positivas que a humanidade 

possui: justiça, lealdade, bondade, honestidade e muitas outras. Ao agir sem 

seguir a ética, a pessoa acaba indo contra um desses princípios.

Leonardo Boff (1997) diz que “ética é a morada humana”. Podemos dizer 

isso de outra maneira: a ética engloba os valores que contribuem para a 

preservação da vida. 

 
 
Leonardo Boff

Leonardo Boff, cujo nome verda-

deiro é Genézio Darci Boff, é teó-

logo, escritor e professor universi-

tário. Apesar de sua ligação com 

a Igreja Católica, hoje não exerce 

mais as funções de padre.

Seus estudos sobre teologia envolvem os campos da ética, ecolo-

gia e espiritualidade, e já escreveu mais de 60 livros, muitos deles 

premiados.

 

Valores morais
Moral é um conjunto de 
regras ou hábitos de conduta 
que valem para qualquer 
tempo ou lugar, para qualquer 
grupo ou pessoa. 
Valores morais são costumes 
que aprendemos na família, 
na religião, na escola, aceitos 
e validados pela sociedade, 
e que buscamos transmitir 
de geração em geração, 
ou seja, são aprendidos 
historicamente. 

Glossário

Fonte: http://jie.itaipu.gov.br/jie/files/
image/28.08.2007/CRW_8107.JPG
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Vamos afinar um pouquinho mais esse conceito? Terezinha Rios diz que:

Ética é uma reflexão crítica sobre o que é bom e o que é mau, presentes em 
nossa sociedade. Por meio da ética é que analisamos sobre o bem comum.

Lembra os princípios ético-doutrinários do SUS? Eles regem o trabalho na 

saúde:

a universalização do direito, segundo o qual todos devem ser tratados •	
igualmente; 

a equidade para tratar diferente quem precisa de mais atenção;•	

a integralidade ao tratar o paciente: ver o indivíduo como um corpo in-•	
teiro e não apenas uma parte! 

A ética no trabalho

Quando trabalhamos com o sistema de saúde pública, nossas escolhas afe-

tam-nos não apenas individualmente, mas também a toda a sociedade. Os 

investimentos que pagam todo o trabalho do SUS vêm dos cofres públicos, 

resultado do pagamento de impostos por todos nós, um dinheiro que é seu, 

dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. Nas ações 

no cotidiano do trabalho, devemos considerar tudo isto! 

Ao considerar e realizar um trabalho seguindo a ética, os profissionais liga-

dos à área da saúde estão dizendo, acima de tudo, que o mais importante 

de seu trabalho é o bem-estar da população,considerando a humanização 

dos serviços e o respeito ao paciente, ao cidadão. 

Vamos pensar num exemplo para podermos entender melhor: você é um 

funcionário da Vigilância, e o seu vizinho, o Sr. José, tem um açougue. Você 

descobre que a carne vendida lá é abatida no quintal dele ou em um terreno 

longe da cidade, sem as menores condições sanitárias, ou seja, a carne não 

é adequada para consumo. O que você faria?
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Fonte:http://www.pma.es.gov.br/arquivos/684/g_carneclandestina_jacupemba.jpg

Figura 6.2: Carne como a que o Sr. José vende é chamada pela Vigilância Sanitária de 
“clandestina”.

Já que você é funcionário do município e deve zelar pelo bem da popula-

ção, deve ser ético. Assim, irá fiscalizar o estabelecimento e, se for o caso, 

até mesmo fechar o açougue. Como profissional da saúde, você não deve 

considerar a amizade, mas sim os riscos que a população corre, consumindo 

algum produto de má qualidade. Com essa atitude, você contribui com a 

promoção da saúde, eliminando um fator de risco, evitando doenças e até 

a morte. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/967211
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Figura 6.3: Um fiscal da Vigilância deve estar atento a todos os detalhes, para que 
nada lhe escape!

A relação entre saúde e ética tratada nesta aula faz surgir em nosso debate 

outro conceito, a bioética. Vamos descobrir um pouco mais sobre ela?
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Bioética: o que é isto?

Analisando o significado da palavra e sua origem, dizemos que a bioética 

trata da ética da vida. Ela tem como objetivo fazer com que os profissionais 

de saúde administrem a vida humana de forma responsável.

Temos sempre muita curiosidade em descobrir coisas novas, não é? E quan-

do descobrimos, não ficamos mais desenvolvidos? Foi isso que aconteceu 

com a humanidade. Com sua sede por descobertas, querendo sempre expli-

car a origem das coisas e a razão de sua existência, acabou desenvolvendo 

a ciência que continua evoluindo constantemente. Nesse sentido, pergunta-

mos: há um limite para a produção do saber? E quando a ciência vai contra 

regras, normas morais? A bioética é um instrumento possível de limite a esse 

desenvolvimento da ciência. 

 

 

Vai um filminho?

Esta é uma dica divertida que tem tudo a ver com 

o nosso assunto. O filme é Mar adentro (Espa-

nha, 2004) e relata a história de um momento 

importante da vida de Ramón Sampedro, um ma-

rinheiro que ficou tetraplégico após um acidente 

de mergulho, mostrando sua luta pelo direito à 

eutanásia.

 

A bioética, como já falamos, é parte da ética, estuda fatos ligados à vida 

humana, à saúde, à doença e à morte. Para auxiliar ainda mais no entendi-

mento do que trata a bioética, utilizamos a análise do autor José N. Heck, na 

qual ele lista os objetivos da ética:

Fonte:http://ccaufpb.files.
wordpress.com/2010/10/
mar-adentro.jpg Eutanásia

Ato de proporcionar a morte 
sem sofrimento a um doente 
que sofra de um problema 
incurável. É permitida apenas 
em alguns países.

Glossário
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A disciplina trata de temas específicos, como:

•	 nascer/não	nascer	(aborto),	

•	 morrer/não	morrer	(eutanásia),	

•	 saúde/doença	(ética	biomédica),	

•	 bem-estar/mal-estar	(ética	biopsicológica)	

e ocupa-se de novos campos de atuação do conhecimento, 

como:

•	 clonagem	(ética	genética),	

•	 irresponsabilidade	perante	os	pósteros	(ética	de	gerações),	

•	 depredação	da	natureza	extra-humana	circundante	e	

•	 agressões	ao	equilíbrio	sistêmico	das	espécies	(ecoética),	

e assim por diante (HECK, 2005, p. 124). 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/786038
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Figura 6.4: A clonagem humana é um problema bioético.

Póstero
Geração (ou gerações) que 
vem depois da de quem se 
refere.

Glossário
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Você já assistiu a Gattaca?

Um bom filme sobre tecnologias de reprodução 

e as possíveis consequências desses desenvolvi-

mentos para a sociedade. 

Num futuro no qual os seres humanos são cria-

dos geneticamente em laboratórios, as pessoas 

concebidas biologicamente são consideradas 

“inválidas”. O personagem principal do filme, 

Vincent Freeman, um “inválido”, consegue um 

lugar de destaque na corporação, escondendo sua verdadeira ori-

gem. No entanto, um misterioso assassinato pode expor seu pas-

sado e comprometer sua carreira.

 

A questão a se pensar é: o homem, na luta por descobertas que trazem 

grandes confortos para a humanidade, pode invadir e ultrapassar o limite da 

vida e da morte? 

A bioética é carregada de temas conflituosos que causam grandes debates, 

sendo um deles a sacralidade da vida. Desde que o mundo é mundo, a reli-

gião e a ciência sempre foram de encontro um ao outro. A clonagem huma-

na, por exemplo, é um dos temas mais polêmicos entre eles, pois a Igreja diz 

que a vida é sagrada e que o homem “não pode brincar de Deus”.

O fato é que em nossas ações, seja na vida, no trabalho, no desenvolvimento 

de atividades da vigilância em saúde ou em suas casas, seguimos regras, va-

lores, princípios, que demonstram respeito à saúde e à vida coletiva, à saúde 

e à vida humana. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Analise as notícias a seguir e identifique se são casos relacionados à ética no 

trabalho, marcando um E, ou à bioética, marcando um B:

Fonte:http://www.john-
popes.com/wp-content/
uploads/2009/08/gattaca-
inspirational-movie.jpg
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Ao finalizar nossos trabalhos com esta disciplina, fica o desejo que você 

trabalhe seguindo princípios éticos. É importante compreender o valor de 

construir, com nosso trabalho, um sistema de saúde cada vez melhor, pois 

o trabalho que desenvolvemos tem valor social e coletivo, por isto deve ser 

seguido com ética e responsabilidade!

Resumo

Ética é uma maneira de agir, é um comportamento, uma postura que •	
seguem certos valores morais.

Ética e moral não são a mesma coisa, mas estão totalmente ligadas em •	
seus significados.

A moral são valores, costumes que aprendemos na família, na religião, na •	
escola; são aprendidos historicamente.

A ética nos permite analisar o bem comum. •	

A bioética é parte da ética e estuda fatos ligados à vida humana, à saúde, •	
à doença e à morte. 
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Resposta da atividade

Atividade 1

B – E – E – B. 
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