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Sistema Único de Saúde é, sem dúvida, o maior ativo da democracia 

brasileira. Não por acaso foi estruturado a partir da Constituição de 1988. A série, adjetivada de A 

GEOGRAFIA DO SUS – Uma homenagem ao geógrafo e médico Josué de Castro, é 

composta por vídeos introdutórios de divulgação científica sobre o Sistema Único de Saúde. Esse é 

roteiro da pesquisa que deu origem ao conjunto de vídeos divulgado no Canal Porque o Estado Importa. 

 

 

 

O sistema Público  
É manhã de sábado. A tarefa de Helena é levar Douglas ao posto de saúde em Manacapuru, no Amazonas. 

É o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo. Em 2019 foram 

aplicadas 12 milhões de doses de poliomielite e 1 milhão doses de tetra viral.  

À 4.260 quilômetros dali, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Hospital Universitário, a guria Ana 

veio ao mundo pelas mãos de médicos e enfermeiras. Entre janeiro de 2010 e outubro de 2020, foram 

realizados, em ambulatórios e hospitais públicos, mais de 12,3 milhões partos. 

Em Goiânia, Geralda, professora aposentada, repete a rotina de retirar medicamentos na Central Estadual 

de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa. Como ela, milhares de brasileiros acometidos por 

doenças como esclerose múltipla, HIV, alzheimer, epilepsia, esquizofrenia, hepatite viral B e C, entre 

outras doenças, são beneficiados com a retirada de medicamentos gratuitos. 

Em Porto Franco, no Maranhão, o SAMU é acionado, diariamente, para atendimentos de urgência no 

corredor da BR-010. Nas ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estão, 

entre outras, traumas decorrentes de acidentes, problemas cardiorrespiratórios, queimaduras, crises 

hipertensivas. As unidades móveis de atendimento, terrestres, aquáticas ou aéreas, estão presentes em 

1.668 municípios brasileiros.   
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Figura 1. Mapa das Unidades Móveis, por municípios - 2020  

Fonte DATASUS, 2020. 

 

No Itaim Paulista, em São Paulo, Pedro retira medicamentos para hipertensão e diabetes em farmácias 

vinculadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A qualidade de vida de milhões de brasileiros de 

baixa renda, como Pedro, é garantida por esse programa de acesso a medicamentos. 
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Helena, Douglas, Ana, Geralda e Pedro pertencem a grupos sociais distintos e residem em lugares com 

realidades sociais diferentes. O que os une não é, apenas, o fato de serem brasileiros. Todos eles, assim 

como os outros 212 milhões de brasileiros, de algum modo, foram ou estão protegidos por um sistema 

público de saúde conhecido como SUS.  

 

O SUS surgiu com a Constituição de 1988. A democratização seria 

incompleta sem o SUS. Foi isso que o constituinte imaginou quando, 

no Artigo 196 da Constituição Federal, estabeleceu a saúde como 

direito de todos e dever do Estado. A lei, abstrata, foi tomando corpo, 

domando a geografia desse país continental e formando um dos mais 

complexos sistemas de saúde pública do planeta. 

  

O tripé desse sistema poder ser resumido por três princípios:  

• A Integralidade, que pressupõe a garantia de políticas de assistência a saúde 

articuladas com ações e serviços preventivos e curativos, no campo individual e coletivo.   

 

• A Universalidade, que pressupõe o acesso a saúde em todos os níveis de assistência, 

seja nos programas de saúde da família, seja na prevenção ou mesmo nos atendimentos 

médicos-ambulatoriais. 

 

• A Gratuidade, que pressupõe que todos, independentemente do local de nascimento, 

sem preconceitos e privilégios de classe, estarão protegidos pelo sistema. 

 

Só é possível compreender esse tripé quando consideramos que vivemos em um país extenso, populoso 

e desigual. A desigualdade social amplia, sobremaneira, a diversidade de situações de risco à saúde. 

Segundo o IBGE, em 2019, 8,9 milhões de pessoas ficaram internadas em hospitais, por intermédio do 

SUS, por 24 horas ou mais. Isso equivale a 64,6% do total das internações registradas no Brasil. Esse 

percentual na região nordeste foi de 77,8% e na região Norte 76,2%.  

A mesma pesquisa aponta que apenas 28,5% da população do país possuía, em 2019, algum plano de 

saúde médico ou odontológico. As diferenças regionais também saltam os olhos, uma vez que a região 

Norte apresentou 14,7% e a região Nordeste 16,6% de pessoas com plano de saúde. O fato de possuir 

plano de saúde, no entanto, não significa que esse indivíduo não tenha demandado os serviços do SUS, 



 

#PORQUEOESTADOIMPORTA                                                                   obsestadosocial.com.br 

bastando para isso recordar da distribuição de medicamentos de alto custo, das campanhas de vacinação, 

dos atendimentos de urgência nas rodovias brasileiras ou mesmo os serviços da vigilância sanitária. 

Todos estamos, de alguma forma, cobertos pelo guarda-chuva do SUS.  

 

 

Figura 2. Percentual de pessoas que tinham algum plano de saúde, por unidade federativa - 2019  

Fonte IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. 
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O Brasil de 2021, no entanto, é muito diferente do Brasil de 2019. A redução da renda, o aumento da 

pobreza e a pandemia da COVID-19 aumentaram as demandas pelos serviços do Sistema Único de Saúde. 

No início de janeiro de 2021 haviam 7,9 milhões de casos registrados e mais de 200 mil óbitos acumulados. 

O combate a Pandemia, em várias frentes, tem sido protagonizado pelo SUS. O financiamento das 

pesquisas, a ampliação da rede de atendimento, a aquisição de insumos e equipamento e, principalmente, 

a dedicação dos servidores públicos, especialmente da área da saúde, a despeito do obscurantismo que 

ronda o país, tem feito a diferença.  

Mas reconhecer a importância do SUS, nesse momento sensível de nossa história política e sanitária, não 

basta. É preciso dizer que o SUS é o maior ativo da democracia brasileira. Representa a 

democracia porque está presente nos lugares de mais difícil acesso, gerando expectativa de cidadania 

para a gente que vive nas periferias das metrópoles, nos barrancos dos rios da Amazônia, nas áreas rurais 

do Maranhão, nas Aldeias indígenas do Pará, nos pequenos povoados da Campanha Gaúcha, entre tantos 

outros espaços marcados, historicamente, pela negligência política dos governantes.  

 

A defesa do SUS simboliza o desejo por justiça social do geógrafo e 

médico Josué de Castro, silenciado pela ditadura militar e a quem 

dedicamos essa série adjetivada de Geografia do SUS. Lembrem-se. Se 

o Estado Social Importa é, também, porque o SUS existe!  

 

 

A vacinação Pública  
Um vídeo registrando a reação de pesquisadores do Instituto Butantan, ao divulgar os dados sobre a 

eficácia de uma vacina contra a COVID-19, circulou na internet no início de janeiro. As máscaras não 

esconderam o clima de comoção. Esse foi mais um exitoso capítulo na história das vacinas. História do 

encontro de pesquisadores em instituições públicas de pesquisa e ensino. História do encontro de 

expectativas de gente doente em hospitais e de gente sadia em quarentena. Foram encontros como esses 

que tornaram possível a redução, no planeta, dos casos de caxumba, sarampo e rubéola.  
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A trajetória da vacinação pública brasileira é marcada por êxitos. A vacinação contra doenças como a 

paralisia infantil, a varíola, a catapora, o sarampo, a rubéola, a meningite, a coqueluche, a difteria, a febre 

amarela, atesta a eficiência das políticas do Sistema Único de Saúde. Apenas entre 1994 e 2020 foram 

aplicadas mais de 3,4 bilhões de doses de vacinas que salvaram incontáveis vidas.  

As vacinas nos acompanham desde o primeiro dia de nascimento. A Caderneta de 

Vacinação é o nosso primeiro documento de identificação. Recebemos mais de 25 doses de vacina 

durante a infância. Até a velhice receberemos pelo menos outras duas dezenas de doses para doenças 

como Hepatite B, Febre Amarela, HPV e Gripe. 

O Programa Nacional de Imunização, que surgiu em 1973, antecipou os princípios da universalidade, 

integralidade e gratuidade do SUS. A Lei 6.259, de 1975, estabeleceu não apenas a obrigatoriedade, como 

também punições como a retenção do Salário-Família para quem não comprovasse a vacinação. E não 

era para menos, já que entre 1971 e 1988 foram notificados 1.169.076 casos de tuberculose, 22.411 casos 

de poliomielite e 1.058.497 casos de sarampo. A obrigatoriedade da vacinação celebrou o compromisso 

geracional com a saúde pública.  

 

Figura 3. Total de doses aplicadas da vacina para Poliomielite (todas variações) e Tetraviral (sarampo, 

rubéola, caxumba e varicela), por unidade federativa - 2010 a 2020  

Fonte DATASUS, 2020. 

 

O esforço do sistema público foi excepcional. É que no Brasil sempre precisamos considerar a 

geografia. As diferenças ecológicas e os níveis de desenvolvimento regional tornam extraordinário o 

desafio de universalizar o acesso às vacinas. Lembre-se disso. O SUS mobiliza 

diariamente milhares de postos de vacinação e dezenas de milhares de 

profissionais de saúde para atender as demandas do calendário de vacinação.  
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Recorde a história da poliomielite e da influenza.  

• A paralisia infantil nos assombrou até a década de 1980. Entre 1973 e 

1976 foram aplicadas 42 milhões de doses de vacina para a pólio. Ainda 

em 1979 foram registrados 2.569 casos de poliomielite. A imagem de 

crianças com membros inferiores paralisados causou comoção 

nacional. Segundo a FIOCRUZ, em 1986, ocorreu uma epidemia de 

pólio no Nordeste. Em 40 dias a Bio-Manguinhos disponibilizou a 

vacina para a variação Tipo 3 da doença. A campanha nacional de 

vacinação ocorreu em 1980 e em 1994 o Brasil recebeu o certificado de 

eliminação da pólio.  

 

• A eficiência das campanhas de vacinação contra a influenza, infecção 

viral que prejudica o sistema respiratório, pode ser atestada pelo fato 

de que apenas 6 estados brasileiros apresentaram cobertura vacinal, 

em 2019, abaixo da meta de 90%. No grupo prioritário de idosos, todos 

os estados atingiriam a meta de vacinação. A estratégia foi 

determinante para a redução das internações, complicações e mortes 

da população alvo da campanha.  

 

 

A democratização das vacinas depende da gratuidade, da acessibilidade e da 

informação. Não basta que a vacina seja gratuita. A logística deve fazer com que ela chegue aos lugares 

de mais difícil acesso e as campanhas de informação devem estimular a confiança da população. Em 

consulta informal realizada no varejo, em São Paulo, em janeiro de 2020, 9 doses de vacinas selecionadas 

presentes na rede pública alcançaram o preço total de R$ 1.979,00. Pense nisso! O monopólio 

privado da vacina não significaria outra coisa senão a sentença de morte para 

milhões de brasileiros.  

 

Os desafios do passado, ilustrados pela Lei 1.261, de 31 de outubro de 1904, que tornava obrigatória a 

vacinação contra a varíola, no contexto do que foi conhecido como Revolta da Vacina, parecem se repetir. 

Naquele tempo, Oswaldo Cruz, em colaboração com outros cientistas, protagonizou mudanças 

indispensáveis para nossa saúde pública. Os desafios de hoje são maiores. O Brasil acumulou, até o final 

de janeiro de 2021, mais de 220 mil mortes em decorrência da COVID-19. É como se a população de 

mais de 137 municípios brasileiros simplesmente deixasse de existir.  
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A comunidade científica e os profissionais da saúde, como em uma guerra, batalham em diferentes 

fronts:  

• No primeiro front, a partir do esforço colaborativo com centros de 

pesquisa e instituições internacionais, lutam contra o tempo para produzir 

vacinas.  

• No segundo front se ocupam em cuidar de milhões de pessoas doentes 

nos hospitais, ambulatórios e clínicas da rede pública e privada.  

• No terceiro front se esforçam para conter o avanço das teorias 

conspiratórias que colocam em dúvida da eficácia das vacinas.  

 

A dedicação dos pesquisadores do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz honra a tradição de 

Josué de Castro. Apesar da alegria diante dos resultados, sabem que a batalha apenas começou. 

Acompanhá-los nessas trincheiras, defendendo a ciência, a vacina e o SUS, é o mínimo que devemos 

fazer para honrar as vítimas da doença e da negligência da fração mais mesquinha e obtusa da classe 

política brasileira.  

 

Lembre-se. Se a vacinação pública importa é porque o SUS se 

importa com você. 

 

 

Os servidores da Saúde  
A enfermeira, diante de uma nação apreensiva, alertou: “Acreditem na vacina, não tenham medo”. É com 

pessoas como Monica Calazans, pertencente ao grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19, 

que milhões de brasileiros se encontram, todos os dias, nos hospitais, nos postos de saúde e nas clínicas 

públicas espalhadas pelo país. Esse encontro é marcado, sempre, por algum grau tensão, expectativa, mas 

também pela gratidão de gente humilde.  
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A história desses encontros pode ser contada por alguns números. 

Apenas entre janeiro e novembro de 2020 foram realizados, pelo SUS, 

2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais e outros 9,6 milhões 

procedimentos hospitalares. Nos procedimentos de baixa 

complexidade como curativos, tratamento de pequenas lesões, 

administração de medicamentos, passando por aqueles mais 

complexos, como cirurgias, tratamentos oncológicos e transplantes, 

encontramos as mãos de profissionais de diversas especialidades.  

 

Havia, em 2020, 2,6 milhões de profissionais atendendo no SUS. Um exército de servidores vinculados 

administrativamente aos governos municipais, estaduais e ao governo federal. Gente trabalhando na 

gestão, na manutenção, na limpeza e na segurança dos estabelecimentos de saúde. Enfermeiras, médicos, 

fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, odontólogos, bioquímicos, farmacêuticos, psiquiatras, 

atendendo, em níveis hierarquizados pela situação clínica, toda e qualquer pessoa que bater à porta de um 

estabelecimento público de saúde. Apenas no campo da enfermagem, em que se inclui enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem, são mais de 922 mil profissionais.  

Mas o SUS também promove a mobilidade inversa, preventiva, evitando que muitos problemas cheguem 

às unidades de saúde. Mais de 280 mil agentes comunitários de saúde, em conjunto com outros 

profissionais, batem à porta, diariamente, dos brasileiros mais humildes, disseminando informações e 

colaborando com os diagnósticos precoces. Trabalho silencioso que melhora a vida de mães, de crianças 

e de idosos.  

O desafio de universalizar o acesso à saúde pública exige esforço logístico 

colossal. O IBGE constatou que, em Roraima, a média de quilometragem para o acesso aos serviços 

de alta complexidade é de 471 quilômetros e no Amazonas 462 quilômetros. A média de deslocamentos 

para atendimento de alta complexidade em Manaus é de 418 quilômetros que são vencidos em meio à 

floresta úmida e aos rios da bacia Amazônica.  

As dificuldades dos profissionais de saúde ficam mais evidentes quando contatamos que, em dezembro 

de 2020, segundo o DATASUS, em 847 municípios havia o registro de presença de apenas um médico. 



 

#PORQUEOESTADOIMPORTA                                                                   obsestadosocial.com.br 

Nos 2.452 municípios de até 10 mil habitantes havia, segundo o Conselho Federal de Medicina, em 2020, 

um total de 4.826 médicos para uma população total que ultrapassava 12,7 milhões de pessoas. 

Nos 847 municípios em que ocorreu registro de apenas um médico existia mais de 17 mil profissionais 

da enfermagem. São profissionais como esses que atendem, no dia a dia, brasileiros que residem na faixa 

de fronteira seca que se estende do Rio Grande do Sul ao Amapá. São profissionais como esses que 

passam dias navegando, em hospitais flutuantes, nos infinitos rios e igarapés da Amazônia. São 

profissionais como esses que, cotidianamente, lidam com os desafios de atender a gente carente que reside 

no semiárido nordestino ou mesmo nas comunidades rurais espalhadas por todas as latitudes do Brasil.   

Mas o que dá identidade aos profissionais da saúde não é, apenas, a dedicação para vencer os obstáculos 

da distância. Infelizmente, do Oiapoque ao Chuí, assistimos um intenso processo de precarização do 

trabalho agravado pela crise sanitária decorrente da Covid-19.  

 

Essa precarização manifesta-se de duas formas:  

 

• A primeira forma refere-se às dificuldades relacionadas a infraestrutura 

nas diferentes rotinas de trabalho. O ambiente arquitetônico, a 

insuficiência equipamentos de proteção individual e até mesmo a 

escassez de insumos para os pacientes são ingredientes de uma 

exaustiva rotina de trabalho. Os atuais protocolos de segurança, além 

de tornar mais complexa a rotina diária nos serviços, transferem os 

riscos do trabalho para os ambientes domiciliares. O ápice dessa 

situação foi demonstrado pela falta de oxigênio nos hospitais de 

Manaus.  

 

• A segunda forma de precarização manifesta-se pela fatigante jornada 

de trabalho, muitas vezes realizada em dois estabelecimentos de saúde. 

A baixa remuneração exige a complementação de jornada de trabalho, 

privando os profissionais da saúde do convívio familiar e pavimentando 

o caminho para o adoecimento. Em 2019, a remuneração média dos 

enfermeiros em regime estatutário atingiu 5,6 salários-mínimos, a de 
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uma auxiliar de enfermagem 2,9 salários-mínimos e a de uma agente 

de saúde 1,7 salários-mínimos. A remuneração para essas funções, em 

regime CLT, são ainda menores.  

 

A pergunta necessária, diante da crise sanitária e política, é: quem cuidará daqueles que cuidam da 

saúde pública? Até dezembro de 2020, o Observatório da Enfermagem registrou 525 óbitos entre os 

profissionais da enfermagem e o Conselho Federal de Medicina registrou 465 óbitos de médicos. Além desses 

profissionais, fisioterapeutas, biomédicos, psicólogos, assim como aqueles que zelam pela limpeza dos 

estabelecimentos de saúde, também tombaram nessa batalha. No front, invisibilizados por 

máscaras, aventais, luvas, protetores faciais, esses profissionais têm colocado 

em risco, diariamente, a sua saúde e o futuro de seus familiares.  

 

As sequelas dessa guerra, para os profissionais da saúde, serão inevitáveis. Seus 

nomes, no entanto, não serão eternizados em algum memorial da Pátria Amada Brasil. O slogan ufanista 

tem o propósito de camuflar a histórica negligência política denunciada, ainda na década de 1940, por 

Josué de Castro. A Pátria Amada Brasil, preocupada com a espetacularização, parece regozijar-se diante 

do estado de calamidade pública que assola o país. A despeito da indiferença de parcela da classe política, 

os profissionais de saúde têm honrado, cotidianamente, a sina de cuidar dos outros.  

 

A gratidão do Observatório do Estado Social Brasileiro aos 

profissionais da saúde soma-se ao carinho e reconhecimento da 

população brasileira que deposita, em cada um desses profissionais, 

a esperança por dias melhores.  
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