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Esta cartilha foi desenvolvida pelo Instituto Latino-americano 
de Estudos Socioeconômicos (ILAESE) em parceria com a Associação 
Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba 
(ADMAP).

Nós compreendemos o papel essencial que o Sistema Único de 
Saúde (SUS) cumpriu no decorrer do período da pandemia de Covid-19 
e nesta cartilha resgatamos o processo histórico que deu origem ao SUS, 
fruto das mobilizações da classe trabalhadora em defesa da Reforma 
Sanitária, até sua aprovação em 1988, com a nova Constituição.

Como veremos, o Brasil é o único país no mundo com mais de 
100 milhões de habitantes que possui um sistema de saúde público 
que presta assistência integral à população, que abrange não apenas o 
atendimento médico-hospitalar às pessoas, mas também contempla uma 
série de serviços, como a Vigilância Sanitária e de Zoonoses, oferece o 
maior número de doses de vacinas no mundo, que atende a população de 
diferentes faixas etárias. 

Embora o SUS compreenda uma série de benefícios à população, 
o abismo no acesso aos serviços de saúde ainda é imenso e vem sendo 
cada vez mais sucateado, com a série de repasses de verbas públicas às 
empresas privadas de saúde. A classe trabalhadora segue com a tarefa 
fundamental de lutar por um sistema universal de saúde, sob o controle 
dos explorados e oprimidos.

Introdução
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da classe trabalhadora e 
do povo brasileiro. 

É um sistema de saúde universal, público e gratuito, que surgiu a partir da 
luta das brasileiras e dos brasileiros pelo direito à saúde. 

O Brasil é um país enorme. Tem mais de 212 milhões de habitantes; desses, 
mais de 150 milhões (71,5%) dependem exclusivamente do SUS para qualquer 
atendimento de saúde.*

Como era a saúde antes do SUS?

Você sabe o que é o SUS?

 Até a criação do SUS, a assistência à saúde dividia a população em 3 categorias:

O SUS existe desde a 
Constituição de 1988, 
onde se estabeleceu 

garantias sociais a todos os 
cidadãos brasileiros, como 
o direito à educação, saúde, 
trabalho, moradia, lazer, 
segurança, previdência social 
e proteção à maternidade, à 
infância e aos desamparados.  
É na Constituição que se 
encontra a base do SUS, 
referência mundial em 
programas de saúde.

* Segundo dados do IBGE referente ao ano de 2019

 Os que tinham dinheiro e podiam 
pagar por serviços particulares;

 Os trabalhadores com carteira de 
trabalho assinada que contribuíam para 
a Previdência Social e que recebiam 
atendimento pelo Instituto Nacional de 
Assistência Médica e Previdência Social 
(Inamps);

 Os que não tinham nenhum direito 
garantido e dependiam da filantropia, 
como a assistência das Santas Casas e 
Hospitais Universitários e outros serviços 
de caridade.

1
!

3

2
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O movimento pela Reforma Sanitária
O SUS foi uma conquista políti-

ca dos trabalhadores, dos sindicatos, 
das associações comunitárias, das 
igrejas, das universidades e de várias 
organizações civis.

Sua criação foi inspirada nas 
propostas de  um grande movimento 
político-social, chamado Movimento 
pela Reforma Sanitária. Os trabalha-
dores e a sociedade organizada exi-
giram a democratização e a garantia 
da saúde e de outras políticas sociais.

A 8ª Conferência Nacional da 

Saúde, realizada em 1986, contou 
com a presença massiva de profis-
sionais de saúde e dos vários mo-
vimentos sociais que atuavam na 
defesa da Reforma Sanitária. O 
evento avançou na elaboração de 
uma proposta que culminou, em 
1987, no Programa de Desenvol-
vimento de Sistemas Unificados e 
Descentralizados de Saúde (SUDS). 

Foi o primeiro passo na criação 
e na universalização do atendimento 
do SUS.
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Uma enorme 
conquista popular

Em 1988, com o movimento pela elaboração de 
uma nova Constituição Federal, a bandeira do SUS 
ganhou espaço junto à população. 

Após a aprovação da nova Constituição, o 
movimento prosseguiu na luta pela regulamentação 
do SUS. Em 1990, aprova-se a lei 8.080, que especifica 
as atribuições e a organização do sistema, definindo o 
papel de cada esfera governamental (União, Estados e 
Municípios). 

Em 1992, é aprovada a lei 8.142, que define os 
critérios de participação da comunidade na gestão do 
SUS, a transferência dos recursos financeiros entre os 
poderes e a instituição dos Conselhos de Saúde.
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Princípios e diretrizes do SUS
Constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema,  

incluindo o formato democrático, humanista e federalista do SUS.

Universalização
A saúde é um direito de todos, 
independentemente de sexo, 
raça, ocupação ou outras ca-
racterísticas sociais ou pesso-
ais, sendo que cabe ao Estado 
assegurar este direito.

1

Integralidade
Pressupõe a articulação da 
saúde com outras políticas 
públicas, a fim de assegurar a 
promoção da saúde, a preven-
ção de doenças, o tratamento 
e a reabilitação. 

2
Equidade
Apesar de todas as pessoas 
possuírem direito aos serviços, 
elas não são iguais e, por isso, 
têm necessidades distintas. 
Equidade significa tratar desi-
gualmente os desiguais, inves-
tindo mais onde a carência é 
maior.

3

Gratuidade
Trata-se de uma consequência 
lógica dos princípios da uni-
versalidade, equidade e inte-
gralidade. Para que o acesso às 
ações e serviços de saúde seja 
universal, integral e equitati-
vo, é necessário que ele seja 
gratuito. Assim, nenhum valor 
deve ser cobrado do paciente 
que utilizar os serviços do SUS.

4
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Estes princípios tratam de formas para concretizar o SUS na prática:

Regionalização
Significa distribuir espacialmen-
te as ações e serviços de saúde, 
organizando-os de modo efi-
ciente, evitando o desperdício 
de recursos humanos, materiais, 
técnicos e financeiros.

1

Hierarquização
As ações e os serviços devem ser 
organizados em níveis de com-
plexidade crescente (primário, 
secundário, terciário e quaterná-
rio). O paciente deve entrar no 
sistema por meio de um posto de 
saúde (atenção primária) ou de 
um pronto-socorro (urgência ou 
emergência) e, se houver neces-
sidade, ser encaminhado a um 
centro de maior complexidade.

2

Descentralização
Distribuição de poderes e res-
ponsabilidades entre os três ní-
veis de governo (Federal, Esta-
dual e Municipal). Cada esfera de 
governo é autônoma e soberana 
nas suas decisões e atividades 
(Comando Único), respeitando 
os princípios gerais e a partici-
pação da sociedade.

3

Participação da sociedade na 
elaboração e execução das polí-
ticas públicas de saúde, sua ges-
tão, controle administrativo-fi-
nanceiro e monitoramento dos 
planos e programas de saúde. 
Ocorre por meio dos Conselhos 
de Saúde (Nacional, Estaduais, 
Municipais, Locais e das Comu-
nidades Indígenas); e das Con-
ferências de Saúde (Nacionais, 
Estaduais e Municipais), dentre 
outras modalidades. O controle 
social se associa ao processo de 
redemocratização do país.

Controle social4
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Instrumentos funda-
mentais para exercer o con-
trole social sobre o SUS, os 
Conselhos de Saúde foram 
criados pela  lei 8.142/1990, 
que também estabeleceu 
que os órgãos precisam ter 
composição paritária. Isso 
significa que a soma dos re-
presentantes dos usuários de 
saúde deve ser igual à soma 
dos representantes dos tra-
balhadores de saúde e dos 
representantes dos gestores 
e prestadores de serviços ao 
SUS (confira ao lado).

Conselhos de Saúde

C
O

N
SE

LH
O

 D
E

 S
A

Ú
D

E
25% de profissionais de saúde

(médicos, enfermeiros, sindicatos
 e conselhos profissionais) 

25% de prestadores de 
serviços ao SUS e gestores

(instituições filantrópicas ou conveniadas
e representantes do governo) 

50% dos usuários de saúde
(sindicatos, associações, 
movimentos sociais etc) 

 

Um dos limites do controle so-
cial é que as ações dos Conselhos 
nem sempre privilegiam as necessi-
dades dos trabalhadores e dos usuá-
rios, mas acabam servindo aos inte-
resses das gestões municipais e do 
setor privado.

Isso ocorre tanto pela compo-
sição muitas vezes desigual dos con-
selhos, com representantes dos tra-
balhadores ou usuários ligados aos 
prestadores de serviço ou à gestão, 
mas também pelo controle da agen-
da de debates pelos gestores. Outra 

dificuldade é a cultura política domi-
nante de cooptação de conselheiros 
e o predomínio de interesses indivi-
duais sobre os interesses coletivos 
nas deliberações.

Por isso, há entidades que aca-
bam se posicionando em não parti-
cipar dos conselhos como forma de 
evitar legitimar essas práticas. É im-
portante compreender que a parti-
cipação nesses organismos somente  
deve acontecer se apoiada na orga-
nização e na mobilização por baixo, 
para fazer a contrapressão. Qualquer 
participação deve estar a serviço das 
bandeiras de lutas da classe trabalha-
dora e contra os ataques ao SUS.
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De onde vem o 
dinheiro para 
o SUS?

Como se 
dividem as  
responsabilidades 
no SUS?

O governo federal, através do 
Ministério da Saúde, faz o planeja-
mento, cria normas e avalia as políti-
cas de saúde de todo o país.

Os governos estaduais e muni-
cipais planejam, executam e avaliam 
suas políticas de saúde, seguindo as 
normas do Ministério da Saúde.

O SUS é financiado por im-
postos, como Cofins, CPMF, IPI, 
ICMS, ISS, IRPF, IPTU, IPVA etc.  
Estes impostos são divididos entre 
os governos federal, estaduais e mu-
nicipais.

As prefeituras devem destinar 
15% do que arrecadam em saúde; os 
governos estaduais, 12%. O governo 
federal contabiliza o que foi gasto no 
ano anterior mais a variação nominal 
do Produto Interno Bruto (PIB).

Fique de olho
As isenções fiscais e desonerações 
concedidas às empresas impactam 
diretamente o SUS. Como a Saúde 
é financiada por impostos, quanto 
menor é a arrecadação, menos 
dinheiro se tem para investir.

Você sabia?
?

?
Desde que a Emenda Constitucional 
95 (teto dos gastos) foi aprovada, 
em 2016, o orçamento da saúde 
tem diminuído. Somente em 2019, a 
saúde perdeu R$ 20 bilhões. Com o 
orçamento congelado por 20 anos, o 
prejuízo ao SUS pode ultrapassar R$ 
400 bilhões.
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Como o SUS atua na saúde 
da população?

O SUS atua com base na aten-
ção integral, que contempla ações de 
promoção da saúde, prevenção de 
doenças e fatores de risco, e, depois 
de instalada a doença, a recuperação, 
por meio de tratamento adequado e 
reabilitação.

Toda a população tem direi-
to a um tratamento eficiente para 
os seus problemas de saúde. O SUS 
deve garantir que sejamos atendidos 
no tempo adequado e com qualidade. 
Também deve prestar atendimento 
digno e respeitar seus valores e direi-
tos, por meio de atendimento huma-
nizado, acolhedor e livre de qualquer 
preconceito.

 Você pode saber mais na Car-
ta dos Direitos dos Usuários do 
SUS. Ela reúne os seis princípios 
básicos que asseguram às brasi-
leiras e aos brasileiros o atendi-
mento digno no sistema de saúde.   
Acesse o link https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/cartas_direi-
tos_usuarios_saude_3ed.pdf ou apon-
te a câmera do seu celular para o QR 
Code abaixo:

Você sabe o que é saúde?
Durante muito tempo, saúde 

era entendida simplesmente como 
“ausência de doença”. Mas, para que 
uma pessoa tenha saúde, é necessá-
rio ter boas condições de vida.

Precisamos ter uma alimenta-
ção saudável e praticar atividade fí-
sica e também ter emprego ou um 
benefício previdenciário digno, mo-
radia, saneamento básico, educação, 

descanso e lazer.
Ou seja, é preciso levar em con-

ta o corpo, a mente e o contexto so-
cial no qual estamos inseridos.

Por isso, em 1946 a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) definiu 
saúde como um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social, e 
não apenas como a ausência de do-
ença ou enfermidade.
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O SUS compreende uma série 
de serviços, incluindo as ações da 
Vigilância Sanitária e de Zoonoses 
(como controle de qualidade da água, 
fiscalização de alimentos nos super-
mercados, lanchonetes e restauran-
tes), fiscalização de espaços públi-
cos (como aeroportos e rodoviárias), 
imunização de animais, castração, 
controle de pragas, prevenção e con-
trole de doenças de animais urbanos 
e rurais, entre outras. 

Também são de responsabili-
dade do SUS as campanhas de vaci-

nação, doação de sangue e de 
leite materno, prevenção, con-
trole e tratamento de doenças 
crônicas, tratamento oncoló-
gico (de câncer) em seus mais 
diversos níveis.

O SUS também determi-
na as regras de vendas de medi-
camentos genéricos e procedi-
mentos médicos, como doação 
de sangue, doação de leite 
humano (por meio de bancos 
de leite), a quimioterapia e os 
transplantes de órgãos. 

Internacionalmente, o 
SUS é exemplo de excelência 
na assistência e tratamento de 

pessoas com HIV/aids.

É atender as pessoas em todas as 
suas necessidades, desde a gestação 
até o final da vida. É realizar a promo-
ção da saúde para melhorar a qualida-
de de vida. A assistência integral exige 
o trabalho conjunto de vários profis-
sionais, desde o posto de saúde no seu 
bairro até hospitais bem equipados.

Também precisa atuar na pre-
venção, para evitar que a pessoa fique 
doente, como, por exemplo, por meio 
da vacinação ou de campanhas como 
a da dengue; além do tratamento e a 
reabilitação das pessoas que ficaram 
comprometidas em razão de alguma 
enfermidade.

O que é assistência 
integral à saúde? Você usa o SUS 

o tempo todo
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É o SUS que leva atendimento
para o campo e floresta

Acesso a 
medicamentos 
gratuitos

O Sistema Único de Saúde tam-
bém é responsável por atender a po-
pulação do campo, dos rios e das flo-
restas, por meio de serviços como as 
Equipes de Saúde Fluvial, as Unida-
des Básicas de Saúde Fluviais, o Sub-
sistema de Atenção à Saúde Indígena 
e as Unidades Básicas de Saúde In-
dígena, que atendem populações ri-

Criado em 2004, o programa 
Farmácia Popular oferece à população 
acesso a medicamentos considerados 
essenciais. São oferecidos gratuita-
mente medicamentos para hiperten-
são (pressão alta), diabetes, asma, aids 
e Alzheimer; outros remédios contam 
com até 90% de desconto, como os in-
dicados para dislipidemia (colesterol 
alto), rinite, parkinson, osteoporose e 
glaucoma, além de anticoncepcionais 
e fraldas geriátricas. Atualmente, o 
número de remédios oferecidos é de 
aproximadamente 900.

beirinhas e indígenas em regiões de 
difícil acesso.

Outro exemplo são as UBS’s nas 
zonas rurais, com a Estratégia de Saúde 
da Família Rural. Esses serviços ainda 
não cobrem a totalidade da popula-
ção à qual são destinados; por isso, há 
a necessidade de mais investimentos 
para a expansão dos serviços.
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Entre cada 4 brasileiros, 3 de-
pendem exclusivamente do SUS para 
tratamento médico.

As mulheres são as principais 
usuárias: 70% dos usuários são mu-
lheres; 61% são mulheres pretas ou 
pardas. 

O SUS é essencial para a saúde 
da população idosa. Para se ter uma 
ideia, 83% dos idosos realizaram ao 
menos uma consulta médica pelo SUS 
em 2018.

O Brasil é um dos países que ofe-
rece o maior número de vacinas em 
sua rede pública, através do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), um 
dos maiores do mundo.

São mais de 300 milhões de do-
ses de 45 tipos diferentes de imuno-
biológicos e vacinas disponibilizadas 
todos os anos de forma gratuita, aten-
dendo toda a população nas diferen-
tes faixas etárias: crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos.

Sem o SUS, a 
maioria não 
teria acesso a um 
sistema de saúde

Programa de 
vacinação

?Você sabia
?

?
Cerca de 140 milhões de pessoas 
estavam cadastradas nos serviços 
de atenção primária do SUS em 
2020. São mais de 45 mil equipes 
de Saúde da Família, formadas por 
médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e agentes comunitários 
de saúde, prestando atendimento à 
população na atenção primária em 
todo o país.
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Programa Saúde da Família

O SUS e a saúde 
da pessoa idosa

Saúde da Família é o programa 
que busca promover a qualidade de 
vida da população e intervir nos fato-
res que colocam a saúde em risco.

A equipe está ligada à UBS local. 
A proximidade com o usuário permite 
que se conheça a pessoa, a família e a 
vizinhança, o que garante uma maior 
adesão aos tratamentos e às interven-
ções propostas pelas equipes.

Esse nível de atenção resolve 
80% dos problemas de saúde, mas, se 

a pessoa precisar de um cuidado mais 
avançado, a equipe faz o encaminha-
mento.

Além disso, as equipes de Saúde 
da Família recebem apoio dos profis-
sionais de saúde bucal e assistência 
social e dos profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF): 
farmacêuticos, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, psicólogos, nu-
tricionistas, fonoaudiólogos, assisten-
tes sociais e educadores físicos.

O Brasil tem 37,7 milhões de ido-
sos (60 anos ou mais)*. São quase um 
quinto da população. Estima-se que 
em 2050 o país terá mais idosos do 
que crianças de até 14 anos de idade.

85% dos idosos moram com al-
guém e 21% com ao menos um estu-
dante. 18,5% ainda trabalham, sendo 
que 67% dos idosos ocupados come-
çaram a trabalhar antes dos 14 anos.

Cada vez mais idosos têm se 
tornado a pessoa de referência da fa-
mília, ou seja, aquela responsável pe-
las despesas.

As equipes de Saúde da Família 
são constituídas por:
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Política nacional 
de saúde da 
pessoa idosa

Visando garantir a atenção ade-
quada e digna para a população com 
60 anos ou mais, o SUS instituiu a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, que direciona aos idosos medi-
das individuais e coletivas em todos 
os níveis de atenção à saúde.

Essa política prevê a Atenção 
Integral à Saúde das pessoas idosas, 
promovendo a manutenção da ca-
pacidade funcional e da autonomia, 
contribuindo assim para um envelhe-
cimento ativo e saudável. Há também 
o atendimento às necessidades dos 
idosos frágeis, que apresentam prejuí-
zo funcional, seja por incapacidade ou 
perda de autonomia.

75% dos idosos contribuem com 
pelo menos metade da renda familiar. 

Em 2020, 69% dos idosos* vi-
viam com renda mensal de até 2 sa-
lários mínimos. A pobreza nessa faixa 
é um enorme desafio, pois, em geral, 
com o avanço da idade, aumentam os 
gastos com saúde, como tratamentos, 
remédios e cuidados especiais.

* Estimativa do Dieese, com base 
em dados do IBGE

Diretrizes da 
política nacional 
de saúde da 
pessoa idosa

• Promoção do envelhecimento 
ativo e saudável;

• Atenção integral e integrada à 
saúde da pessoa idosa;

• Estímulo às ações intersetoriais 
visando à integralidade da 
atenção;

• Implantação de serviços de 
atenção domiciliar;

• Acolhimento preferencial em 
unidades de saúde, respeitando o 
critério de risco;

• Recursos a fim de assegurar 
qualidade no atendimento;

• Fortalecimento da participação 
social;

• Capacitação dos profissionais 
de saúde do SUS na atenção ao 
idoso;

• Divulgação e informação sobre a 
Política Nacional aos profissionais, 
gestores e usuários do SUS;

• Promoção de cooperação nacional 
e internacional das experiências 
em saúde da pessoa idosa;

• Apoio ao desenvolvimento de 
estudos e pesquisas.
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Estratégias 
da política 

nacional de 
saúde da 

pessoa idosa

• Implantação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa;

• Educação e distribuição do Caderno de Atenção Básica nº 19 – 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa;

• Realização do Curso de Educação à Distância em Envelhecimento e 
Saúde da Pessoa Idosa;

• Elaboração do Plano Integrado de Ações de Proteção à Pessoa Idosa 
SUAS-SUS;

• Edição e distribuição gratuita do Guia Prático do Cuidador;

• Criação e implantação do Programa Nacional de Formação de 
Cuidadores de Idosos Dependentes na Rede de Escolas Técnicas do 
SUS (RET-SUS);

• Prevenção e cuidados à osteoporose e quedas (Portaria 3.212 de 2007);

• Ampliação do acesso à consulta no Programa Olhar Brasil;

• Fomento à pesquisa na área de envelhecimento e saúde da pessoa 
idosa;

• Implementação do Programa de Internação Domiciliar (Portaria GM nº 
2.529 de 19/10/06);

• Fomento ao acesso e uso racional de medicamentos.
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tamente esse serviço através do SUS.
Sem o SUS, milhares de pesso-

as teriam ficado sem atendimento. O 
caos social teria se instalado e muito 
mais vidas teriam sido perdidas.

A vacinação também ficaria com-
prometida, sem toda a rede.

Apesar da campanha do governo 
Jair Bolsonaro contra o isolamento so-
cial e o uso de máscara, da defesa do 
uso de medicamentos sem eficácia e 
do atraso na compra de vacinas, sem o 
SUS a pandemia teria sido muito pior 
(mesmo com as já terríveis cerca de 700 
mil mortes ocasionadas pela doença).

É mais um motivo para defen-
dermos, com unhas e dentes, o Siste-
ma Único de Saúde.

Imagine como teria sido a pan-
demia do coronavírus no Brasil se a 
gente não tivesse o SUS?

Até o ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta, defensor do des-
monte do SUS e da venda sem regula-
mentação dos planos de saúde priva-
dos, teve de ir à imprensa reconhecer: 
“Ainda bem que temos o SUS!”.

Para termos uma ideia da nossa 
expertise, tão logo o vírus chegou ao 
Brasil, pesquisadoras brasileiras se-
quenciaram o seu genoma. Isso ocor-
reu em apenas 48 horas, quando, no 
resto do mundo, a média era de 15 dias.

Enquanto em outros países os 
exames de diagnóstico do coronavírus 
foram pagos, o Brasil ofereceu gratui-

A importância do SUS na pandemia
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Você sabia?
?

?

Saúde pública x Saúde privada
De acordo com a Agência Nacio-

nal de Saúde Suplementar (ANS), cer-
ca de 49 milhões de brasileiros (25% da 
população) possuem plano de saúde. 

Em 2019, enquanto as operado-
ras gastaram, em média, R$ 4.649,56 
por pessoa/ano*, o gasto médio dos 
SUS foi de R$ 1.398,53 (o equivalente 
a R$ 3,83 por dia por pessoa).

Mas os planos privados estão 
longe de representar a solução para 
a saúde no Brasil. É ilusão achar que 
eles prestam serviços de qualidade. 

Além de custar caro, muitas vezes 
negam o atendimento quando a pes- * considera custos assistências, 

administrativos, comerciais e 
outros custos operacionais

Toda a população brasileira tem direito 
a um tratamento eficiente para os seus 
problemas de saúde. 
O SUS deve garantir que sejamos aten-
didos no tempo adequado e com qua-
lidade. Também deve prestar atendi-
mento digno e respeitar os seus valores 
e direitos.  O atendimento deve ser hu-
manizado, acolhedor e livre de qual-
quer preconceito.

Em 2020, cerca de 140 milhões de pes-
soas estavam cadastradas nos serviços 
da atenção primária do SUS.

soa mais precisa: deixam de fora me-
dicamentos, exames e cirurgias. Além 
disso, frequentemente dificultam o 
atendimento dos que mais precisam 
de atenção médica, como os idosos, 
pacientes crônicos e portadores de 
necessidades especiais. 

 Alguns donos de planos de saú-
de já compararam os doentes e idosos 
a “carros batidos”. Como só visam lu-
cro, eles preferem ter como “clientes” 
apenas os mais jovens e saudáveis.
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Só tem direito quem adere ao plano Todos têm direito, desde o 
nascimento 

Os serviços são gratuitos 

A finalidade é a promoção, a 
prevenção e a recuperação da saúde 

Só tem direito quem pode pagar 

A finalidade é o lucro 

Quem paga mais, recebe mais e 
melhores serviços 

Não há discriminação. Todos têm 
direito a todos os serviços

Idosos pagam mais caro O serviço é gratuito para todos

Não há discriminação

Portadores de doenças pré-
existentes sofrem restrições e 

precisam pagar mais caro para ter 
atendimento

Há carências de até 2 anos Não existem carências 

Oferece atendimento integral 

Oferece atendimento integral

Só realiza atendimento médico-
hospitalar 

Há planos que não cobrem 
internação e parto 

Há planos que não cobrem exames 
e procedimentos complexos Oferece atendimento integral
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Não há restrições 
Em geral, os planos não cobrem 

doenças profissionais e acidentes 
de trabalho 

(continuação)

Não têm compromisso com a 
prevenção de doenças 

Atua na prevenção de doenças e 
promove campanhas educativas 

em saúde 

Aposentados, ex-funcionários, 
ex-sindicalizados e ex-associados 
perdem direitos do plano coletivo 

com o tempo 

Pode ser utilizado 
independentemente da situação ou 

vínculo empregatício 

Medicamentos são fornecidos 
somente durante a internação

Medicamentos são fornecidos 
sempre que necessário

?Você sabia
?

?
Segundo pesquisa Datafolha realizada a pedido do Conselho Federal de 
Medicina em 2018, 77% dos brasileiros aprovam o atendimento do SUS. Além 
disso, 97% dos entrevistados revelaram ter procurado a rede pública nos 
últimos dois anos, principalmente as Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde 
são oferecidas vacinas e consultas médicas, odontológicas e de enfermagem. 
Embora não haja pesquisa recente, é bem possível que, com a pandemia, o 
percentual de brasileiros que aprovam o SUS tenha aumentado.
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Veja algumas conquistas da
população através do SUS
• Redução da mortalidade (infantil, materna e geral) e aumento da 

expectativa de vida da população*;

• Implantação da rede de Atenção Primária de Saúde e da Estratégia 
Saúde da Família cobrindo todo o território nacional;

• Criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e das 
Academias da Saúde;

• Fornecimento de medicamentos gratuitos ou com descontos, incluindo 
fornecimento de medicamentos de alto custo e para doenças raras;

• Oferta de tratamentos que são exclusivos do SUS: aids, tuberculose e 
hanseníase;

• Procedimentos de alta complexidade: quase todas as diálises, 
tratamento de cânceres, cirurgias cardíacas e transplantes;

• Vacinação completa: o Brasil é um dos 5 países que fornece todas as 
vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

* Infelizmente a política negacionista e genocida do governo 
Bolsonaro durante a pandemia reverteu essa conquista; devido às 
mortes pela covid, a expectativa de vida dos brasileiros caiu 4,4 anos
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Mas... tudo isso está ameaçado!

A aprovação do SUS não garan-
tiu que se eliminassem as desigualda-
des no acesso aos serviços de saúde. 
Desde o início, a implementação do 
Sistema Único de Saúde foi atraves-
sada pelas contradições entre os inte-
resses público e privado.

A legislação estabeleceu, por 
exemplo, o repasse de verbas pú-
blicas para empresas privadas, uma 
prática comum entre todos os go-
vernos que passaram pelo Planalto, 
prejudicando as políticas públicas. 
Governos após governos têm atuado 
para o desmonte dessas conquistas.

O governo Collor tirou quase 
a metade dos recursos para a saúde, 
produzindo o “caos do SUS” desde o 
seu nascimento. 

Itamar Franco aprofundou o ata-
que, retirando do SUS recursos do 
Fundo de Previdência e Assistência 
Social (FPAS).

A reforma administrativa do 
Estado e a transferência de ações do 
SUS para Organizações Sociais (OS), 
durante o governo Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB), representou 
mais um duro golpe.

Assim como a instituição das 
Fundações Estatais de Direito Priva-
do (FEDP’s) e a criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares  
(EBSERH), pelo governo Lula (PT), o 
que significou a entrega da adminis-
tração de hospitais e outros equipa-
mentos para a iniciativa privada.

Durante o primeiro mandato de 
Dilma (PT), o SUS fechou 23 mil lei-
tos de internação, ou seja, 13 leitos por 
dia. Nos cinco anos seguintes, mais 18 
mil leitos foram perdidos.

Em 2016, o governo Temer 
(MDB) congelou os gastos sociais em 
saúde, educação, assistência social, 
habitação, segurança etc. por 20 anos 
(e ficarão assim até 2036). Ocorre que 
a população continuará aumentan-
do e envelhecendo, precisando ainda 
mais do SUS, que terá cada vez menos 
recursos para atender a população.
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O governo Bolsonaro (PL) tam-
bém agiu para atacar o SUS, mas de 
uma forma ainda mais agressiva.

Ele mudou regras para o repasse 
de verbas da União aos Estados e Mu-
nicípios, restringindo a universalidade 
do SUS aos cadastrados, abolindo a 
prioridade para a Estratégia de Saúde 
da Família e acabando com os incenti-
vos ao NASF.

Estados e Municípios passaram 
a receber os recursos do Ministério da 
Saúde baseados no número de pessoas 
cadastradas no sistema e não mais no 
número de habitantes, como era ante-
riormente. A medida ocasionará redu-
ção nas receitas e, no fim da linha, re-
presentará piora no atendimento.

E o desmonte do SUS não acon-
tece apenas do ponto de vista eco-

nômico e estrutural, mas também do 
ponto de vista das políticas públicas. 
Confira mais exemplos:

- Destruição da Política Nacional 
de Saúde Mental;

- Desmonte do Programa de 
combate à aids;

- Esvaziamento do Programa 
Farmácia Popular;

- Restrição do Programa Mais 
Médicos;

- Revogação de políticas de 
planejamento familiar e acesso ao 
aborto legal;

- Desmonte do subsistema de saúde 
indígena;

- Fim da obrigatoriedade das 
equipes multidisciplinares estarem 
vinculadas ao modelo do NASF.
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É preciso defender o SUS

Os consecutivos ataques perpetrados pelos governos que se reve-
zaram no poder não diminuem a importância do SUS. Pelo contrário: evi-
dencia ainda mais a necessidade de intensificar a luta em defesa dessa 
grande conquista.

A classe trabalhadora tem o desafio de seguir lutando para consti-
tuir um sistema universal de saúde pública, controlado pelos explorados 
e oprimidos, se apoiando no sentimento de solidariedade global entre os 
que produzem a riqueza no país e no mundo.

Você - aposentado, pensionista ou trabalhador da ativa - pode e 
deve ser parte dessa luta. Veja, a seguir, algumas sugestões de como forta-
lecer a luta em defesa do SUS:
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• Divulgue essa cartilha para seus familiares, amigos 
e conhecidos; assim, mais pessoas saberão a 
importância do SUS e se engajarão nessa luta;

• Forme comitês em defesa do SUS no seu bairro, 
organize reuniões de leitura da cartilha e chame seus 
vizinhos;

• Cobre do seu sindicato ou associação uma posição 
ativa em defesa do SUS e de apoio à luta dos 
trabalhadores da saúde;

• Organize manifestações em defesa do SUS, mesmo 
que pequenas; isso é importante para dar visibilidade 
a essa luta;

• Chame uma assembleia no bairro para discutir 
os problemas da saúde, produza uma carta de 
reivindicações ou uma moção em defesa do SUS e 
eleja uma comissão para levá-la ao prefeito e aos 
vereadores. Ah! E não esqueça de avisar a imprensa;

• Procure a Unidade Básica de Saúde e informe-se 
sobre como participar do Conselho de Saúde Local e 
das Conferências Municipais.
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Conheça a Admap

História
Representante dos aposentados e pensionistas, a Admap tem uma 

história construída por grandes lutadores e lutadoras, lideranças forma-
das nos movimentos sindical e popular da região.

Em 23 de agosto de 1999, nascia a Associação Democrática dos 
Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos (SP). 
A iniciativa, que visava fortalecer a luta dos metalúrgicos aposentados, 
foi aprovada durante o 5º Congresso do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos, realizado em julho de 1999.

Desde a sua fundação, a Admap buscou organizar e mobilizar apo-
sentados, pensionistas e idosos em busca de suas reivindicações. O pa-
pel da associação, neste sentido, nunca se resumiu apenas à promoção 
de atividades recreativas ou de serviços assistenciais aos seus sócios 
(atividades, vale dizer, que também desempenha), mas, sobretudo, ao 
fortalecimento da conscientização política de seus representados.
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Apesar de nascer como uma 
associação representativa dos me-
talúrgicos, a atuação da Admap não 
se limitava a organizar apenas ex- 
trabalhadores da categoria, mas os 
aposentados de maneira geral. Por 
isso, foi aprovada uma mudança no 
estatuto da entidade para se adequar 
a esta realidade.

Assim, em 2007, a Admap pas-
sou a ser registrada como “Associa-
ção Democrática dos Metalúrgicos e 
das Demais Categorias de Aposen-
tados e Pensionistas”. 

Sua base territorial também 
foi ampliada, passando a ser repre-
sentativa no Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana.

Filiada à Fapesp (Federação dos 
Aposentados do Estado de São Pau-
lo), à Cobap (Confederação Brasilei-
ra dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos) e à CSP-Conlutas (Central 
Sindical e Popular), a Admap man-
tém sua atuação focada na busca in-
cessante por uma melhor qualidade 
de vida, com bem-estar e remunera-
ção digna, para aposentados, pensio-
nistas e idosos.
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Atual diretoria - gestão 2019-2022

Diretoria geral
Josias de Oliveira Melo - Presidente
Lauro da Silva - Vice-presidente
Ernesto Gradella Neto - Secretário-geral
Zélia Alcântara Amaro Antônio - 1ª secretária
Adilson dos Santos (Índio) - Tesoureiro
José Benedicto Rodrigues (Tio Zé) - 1º tesoureiro
Renato Bento Luiz - Diretor social
José Nunes - Diretor de base
Antônio Carlos Magalhães - Diretor de base

Conselho fiscal
João Roberto Faria - titular
José Gonçalves Mendonça - titular
Sebastião Francisco Ribeiro - titular
João Batista Arruda - suplente
Maria Terezinha Hilário Graciano - suplente
Isnardi Rodolfo - suplente
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Diretoria anterior - gestão 2019-2022

Fale com a Admap

Diretoria geral
Lauro da Silva - Presidente
Josias de Oliveira Melo - Vice-presidente
Zélia Alcântara Amaro Antônio - Secretária-geral
Homero Paula da Silva - 1º secretário
Adilson dos Santos (Índio) - Tesoureiro
José Benedicto Rodrigues (Tio Zé) - 1º tesoureiro
Joaquim Aristeu Benedito da Silva - Diretor social
José Carlos de Faria - Diretor de base
Antônio Carlos Magalhães - Diretor de base

Conselho fiscal
João Roberto Faria - titular
Merenice Maria das Dores Souza - titular
Sebastião Francisco Ribeiro - titular
José Carlos Ribeiro - suplente
João Batista de Arruda - suplente
José Nunes - suplente

Sede S. José dos Campos
Praça Carlos Maldonado 
Campoy, 8, Centro,
São José dos Campos - SP
Fone: (12) 3922-1341

Subsede Jacareí
Rua José de Medeiros, 
80, Centro, 
Jacareí – SP
Fone: (12) 3951-9768

Site: www.vozdoaposentado.org.br
E-mail: contato@admap.org.br

Subsede Caçapava
Avenida Cel. Alcântara, 
500, Centro,
Caçapava – SP
Fone: (12) 3652-6001
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