
A saúde
do tamanho

do Brasil



1988
•  O SUS é criado e aprovado pela Constituição Federal, 

que reconhece o direito de acesso universal à saúde 

para toda a população.

1989
• Registro do último caso de poliomielite no Brasil.

• Criação do Programa de Saúde do Adolescente.

BREVE HISTÓRIA DE UMA LONGA CAMINHADA

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Essa conquista social, incorporada à Constituição 

Federal de 1988 e construída a partir das proposições apresentadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

é um marco na história do Brasil. É também o caminho rumo à democratização do acesso à saúde, por 

meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, que expressa uma política de inclusão social ao longo destes 

20 anos. Conheça um pouco dessa história.



1990
• Regulamentação da organização e funcionamento dos serviços do SUS.

• Regulamentação da participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências 

intergovernamentais de recursos fi nanceiros na área de Saúde.

• Implantação do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA).

1991
• Implantação do Programa Agentes Comunitários de Saúde. 

• Realização da primeira campanha de mídia da hanseníase, quebrando o preconceito ao redor da doença. 

1992
• Realização da 9ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema “Municipalização é o Caminho”.

1993
• Regulamentação do processo de descentralização da gestão dos serviços e das ações do SUS, por meio 

da Norma Operacional Básica (NOB 93).

• Extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).

1994
• A organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) concede ao Brasil o certifi cado de 

erradicação da poliomielite.
• Criação do Programa Saúde da Família.

1996
• Implantação da distribuição gratuita de 

medicamentos aos portadores de HIV/Aids.

• Redefi nição do modelo de gestão do SUS que 

disciplina as relações entre União, estados, 

municípios e Distrito Federal, por meio 

da Norma Operacional Básica (NOB 96).

• Realização da 10ª Conferência Nacional de Saúde, 

com o tema “SUS: Construindo um Novo Modelo 

de Atenção à Saúde para a Qualidade de Vida”.

1995
• Publicação da Portaria Interministerial n.º 

477, entre os Ministérios da Saúde, da Justiça 
e das Comunicações, que apresenta o teor 
das advertências sobre os males provocados 
pelo consumo do tabaco; recomenda que as 
emissoras de televisão evitem a transmissão 
de imagens em que personalidades aparecem 
fumando; e que os órgãos do SUS recusem 
qualquer colaboração das companhias 
produtoras de tabaco e derivados.



1997
• Instituição do Piso de Atenção Básica (PAB) – Recursos 

fi nanceiros destinados a investimentos e ações de assistência  

básica, repassados diretamente para os municípios, com uma 

melhoria signifi cativa na distribuição do valor por habitante.

•  Implantação do serviço de Assistência Domiciliar Terapêutica 

(ADT) para o atendimento aos portadores de HIV/Aids.

•  Criação do Disque Saúde.

1998
•  Criação do Sistema Nacional de Transplantes.

• Reconhecimento da violência como um problema de Saúde 

Pública no Brasil.

1999
• Criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

• O medicamento genérico é estabelecido no País, assim como 

a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos.

• Início da Campanha Nacional de Vacinação para a Terceira 

Idade contra gripe, tétano e difteria.

2000
• Criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

para a regulação dos planos de saúde.

• Realização da 11ª Conferência Nacional de Saúde, com o 

tema “Efetivando o SUS: Acesso, Qualidade e Humanização 

na Atenção à Saúde com Controle Social”.

• Registro do último surto de sarampo no Brasil.

• São defi nidos os recursos mínimos para o fi nanciamento 

das ações e serviços públicos de saúde com a aprovação da 

Emenda Constitucional nº 29.

2001
• O Brasil alcança a marca de 150 mil Agentes Comunitários de 

Saúde, antecipando a meta prevista para o fi m de 2002.

• A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o Brasil 

como o País com a maior e mais complexa Rede de Bancos de 

Leite Humano do mundo.

• Aprovação da Lei nº 10.216, que dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo de atenção em Saúde Mental.

2002
• Aprovação da Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), que defi ne a regionalização e a descentralização da 

assistência à saúde.

• Instituição do Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue.

• Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 

Defi ciência. 

• Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

• Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências.

2003
• Criação da nova estrutura do Ministério da Saúde com as 

secretarias: Atenção à Saúde; Vigilância em Saúde; Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos; Gestão Participativa; e 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

• Realização da 12ª Conferência Nacional de Saúde, com o 

tema “Saúde: um Direito de todos e um Dever do Estado – a 

saúde que temos, o SUS que queremos. ”

• Criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU).

• Criação do Programa De Volta para Casa, que contribui com o 

processo de reinserção social de pessoas com longa história 

de internação psiquiátrica. 

• Criação do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário.

• Implantação do tratamento para fumantes na rede de 

atenção básica.

2004
• Política Nacional de Humanização no Sistema Único de 

Saúde (HumanizaSUS).

• Lançamento do Programa Brasil Sorridente. Um conjunto de 

ações do Ministério da Saúde para melhorar as condições de 



saúde bucal da população brasileira.

• Lançamento do Programa Farmácia Popular do Brasil.

• Criação da Empresa Brasileira de Hemoderivados e 

Biotecnologia (Hemobras).

• Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher.

• O Brasil ganha medalha do Programa Conjunto das 

Nações Unidas Sobre HIV/Aids (Unaids) pela liderança no 

enfrentamento da epidemia no plano internacional.

2005 
• Publicação do Plano Nacional de Saúde. 

• Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos.

• Inauguração do Banco Nacional de Tumores (BNT), do 

Instituto Nacional do Câncer (Inca).

2006
•  Aprovação do Pacto pela Saúde em três dimensões: 

pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.

• Instituição da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

•  Incorporação da vacinação contra o rotavírus no 

Calendário Básico de Vacinação da Criança, tornando-se 

o primeiro país do mundo a oferecer essa vacina na rede 

pública de saúde.

• Política de Saúde da Pessoa Idosa.

• A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o 

Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

como Modelo de Mobilização e Diálogo Social para 

Promoção dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. 

Vinte anos bem vividos, 
pela vida e pela saúde 
dos brasileiros.

2007
• Realização da 13ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema “Saúde 

e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento”.

• Lançamento do Programa Mais Saúde: direito de todos – PAC  

Saúde, em quatro vertentes: 

1. Promoção e atenção; 2. Gestão, trabalho e controle social; 

3. Ampliação do acesso com qualidade; 4. Desenvolvimento e inovação 

em saúde e o PAC do saneamento, para ampliar o acesso e a qualidade 

dos serviços prestados pelo SUS à população brasileira. 

• Lançamento do Programa Nacional de Telessaúde.

• Licenciamento compulsório do anti-retroviral Efavirenz,

remédio usado no tratamento da Aids.

• Aprovação da Política Nacional sobre o Álcool e veiculação de 

campanhas sobre o uso abusivo.

2008
• O governo estimula mudanças estruturais nas unidades de saúde para 

incentivar o parto normal humanizado, controlar riscos e reduzir a 

mortalidade materna e neonatal.

• Lançamento da Campanha Nacional contra Rubéola, a maior 

campanha de vacinação do mundo.

• Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) número 1.300 e 

alcance de 3.000 benefi ciários no Programa De Volta para Casa.

• Inclusão no Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

2008–2011 dos temas: saúde mental e gênero; reprodução humana 

assistida; mulheres em situação de prisão, mulheres negras, índias; na 

terceira idade; lésbicas e bissexuais em situação de violência; mulheres 

que vivenciam a transexualidade.



A VIDA E A SAÚDE DO BRASILEIRO ANTES E DEPOIS DO SUS

Há 20 anos o Brasil começava a consolidar sua democracia. O País promulgava uma nova 

Constituição e lutava pela afi rmação de direitos e pela consolidação de instituições. 

O nascimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, foi o início de uma nova página da história. 

Um sistema que integrava os esforços das administrações estaduais, municipais e federal, 

para o efetivo acesso de todos à saúde. Hoje, temos muitos motivos para comemorar os 

20 anos do SUS, nessa trajetória que tem como destaque a participação social. Precisamos 

ainda encarar os desafi os e superar os obstáculos, mas também celebrar as conquistas, que

foram extremamente signifi cativas para a população brasileira.

Desafi os
Regulamentar os recursos da saúde para garantir o subfi nanciamento do setor;• 

Promover maior participação e controle social e fi scalização dos recursos públicos;• 

Fazer com que as políticas públicas atuem integradas e com enfoque de promoção da • 

saúde nas áreas de seguridade, educação, trabalho, habitação, transporte, dentre outras;

Valorizar os trabalhadores e criar uma carreira de Saúde;• 

Reduzir a violência e os acidentes de trânsito e ampliar os serviços de atendimento de • 

urgência e emergência;

Garantir que os gestores proporcionem total atenção à saúde por meio da • 

responsabilidade sanitária;

Reduzir a mortalidade materna e atuar na educação em saúde nas escolas;• 

Diminuir a dependência externa para aquisição de insumos estratégicos e medicamentos;• 

Promover um acolhimento humanizado, um atendimento de qualidade e preparar os • 

serviços para melhor atender os idosos;

Alcançar maior efi cácia na prevenção e controle de doenças transmissíveis e crônicas.• 



* Dados de 2006.

**Até dezembro de 2007.

***40 medicamentos destinados exclusivamente à atenção básica. 400 medicamentos nos três níveis de atenção à saúde.

São distribuídas 130 milhões de doses de vacina anualmente. Foram realizados 2 milhões de partos, 2,3 bilhões de procedimentos 

ambulatoriais, 132 milhões de atendimentos de alta complexidade. São 374 mil leitos próprios e conveniados, 63 mil unidades 

ambulatoriais e 6 mil unidades hospitalares. 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS.

Avanços 2008

Número de pessoas benefi ciadas 1988: 30 milhões 190 milhões

Redução da mortalidade infantil
1990: 53,7 por mil 
nascidos vivos

21,2* 
por mil nascidos vivos

Aumento da expectativa de vida 1998: 69,7 anos 72,3 anos

População assistida pelo SAMU 2003: 10 milhões 101 milhões *

Consultas médicas 1994: 344,9 milhões 475,3 milhões*

Internações 1995: 12,6 milhões 11,3 milhões

Maior cobertura do Progama Saúde da Família 1994: 1,1 milhão 90 milhões

Equipes de Saúde da Família 1994: 300 equipes 28.100 equipes

Agentes Comunitários de Saúde 1994: 29.000 218.300

Equipes de Saúde Bucal 2001: 2.248 16.552

Cobertura de Saúde Bucal 2002: 26 milhões 81 milhões

Transplantes – expansão do atendimento 1997: 3.765 15.855**

Centrais de Transplantes Estaduais
1996: em 5 estados
(SP, RS, PR, RJ, PE)

25 centrais estaduais de 
transplantes organizadas

Pacientes em terapia anti-retroviral 1997: 35.900 185.000

Produção de medicamentos 

anti-retrovirais
1996: 36 milhões de unidades 163 milhões de unidades

Fornecimento de medicamentos essenciais*** 1988: 40 medicamentos 400 medicamentos

Registro de medicamentos genéricos 1999: nenhum 2.260 medicamentos 
registrados pela Anvisa



Disque Saúde
0800 61 1997

Portal da Saúde
http://portal.saude.gov.br/saude

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

http://sus20anos.saude.gov.br
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