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A Constituição Federal de 1988 estabelece a Saúde 
como 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 e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. (Art 196)

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

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e  as sem fins lucrativos.
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Brasil, 31 de Agosto de 2020: o que 

acontece, o que está pegando?

A PANDEMIA ESCANCAROU TODAS AS 
FRAGILIDADES DO NOSSO SUS...

AO MESMO TEMPO, AFIRMAMOS QUE SE 
NÃO FOSSE O SUS, TUDO SERIA BEM PIOR!

 Pergunta: O QUE É POSSÍVEL FAZER, HOJE,
PARA NÃO FICARMOS SÓ “ASSISTINDO” A 
TRAGÉDIA EM CURSO?

Como a cidadania deve encarar as 
ELEIÇÕES de novembro próximo?



https://www.seade.gov.br/coronavirus/ 29 de agosto de 2020

Precisamos lembrar e falar dos mais de 120 mil brasileiros que partiram, 

mesmo sendo mortes evitáveis... um quarto dos quais são paulistas. 

“Se pararmos de gritar de horror, passamos a aceitar tudo!”

PARA 

REFLETIR:     

O Brasil tem 

2,7% da 

população 

mundial, 

mas 

responde por 

14,3% de 

todas as 

mortes por 

Covid-19!

https://www.seade.gov.br/coronavirus/




A cruel expressão do racismo estrutural, 

traduzida em mortes por Covid-19

Taxas de mortalidade por Covid-19 no município de São Paulo, 

Brutas (não padronizadas) e Padronizadas – por cor da pele e sexo

Informações consolidadas até 30 de julho de 2020 – Fonte: SMS

TAXAS DE MORTALIDADE A CADA 100 MIL HABITANTES

Taxa Bruta            Taxas Padronizadas

MUNIC. SÃO PAULO   – 133

Masc => 157

Munic SP, cor Branca     - 134 => 115

Fem.   =>  85

Masc => 250

Munic SP, cor Negra       - 121 => 172

Fem.    => 140



A triste sobremortalidade (ou “excesso de 

mortes”) nos diferentes bairros de SP

Como resultado da Padronização da mortalidade nos 96 Distritos da 

cidade de São Paulo, observamos as gritantes disparidades 

territoriais, que confirmam o ditado: o CEP (endereço) define as 

mortes por Covid-19 em SP

Distritos onde o númeo de mortes         Distritos onde o num. de

é MAIOR do que seria esperado mortes é MENOR do que

se a distribuição da população por         seria o esperado

idade e condições gerais de vida 

fossem iguais à da Cidade: Num. Mortes a menos - %

Num. Mortes a mais - %

- Sapopemba - 84       ->   25,5 - Perdizes    - 127   ->    54,2

- Lajeado - 82 -> 55,2 - Jd Paulista - 120  ->     57,9

- Brasilândia  - 80       ->   30,6 - V Mariana  - 111  ->    42,8

- Cachoeirinha - 62       ->   43,0 - Saúde     - 110  ->    46,2

- Jardim Helena - 60 -> 52,5 - Moema    - 95  ->     51,4



As enormes desigualdades de padrões 

de vida e acesso a serviços estão 

ficando a cada dia ESQUECIDAS, como 

parte “do novo normal”... Até quando?
Hoje no UOL: O home office é “novo” indicador 

da desigualdade econômica no Brasil

... Enquanto isso, não se fala NADA sobre o 

estrangulamento e a FALTA DE MEDIDAS 

CONCRETAS NO COMBATE EFETIVO E 

CONTROLE DA PANDEMIA, SEM ESPERAR AS 

VACINAS OU... ALGUM MILAGRE! 



Testar, rastrear, isolar...

OU seja: desenvolver aquilo que sempre foi uma capacidade da 

saúde pública, do SUS Paulista (e nacional) - a Vigilância 

Epidemiológica ativa!

Sugestão para todas/os presentes: entrar de forma decidida neste 

debate, de alcance nacional, cobrando dos gestores públicos as 

ações voltadas para o combate efetivo à pandemia, visando contê-

la: a única forma de o retorno às aulas não virar mais um fator 

agravante, com mais vítimas – entre professores, demais 

trabalhadores das escolas, as próprias crianças e seus parentes - e 

mais sofrimentos e mortes evitáveis...

A exemplo de outros países, também em São 

Paulo (e no país) é possível conter a pandemia!





A nossa constituição amplia o conceito de saúde, 
considerando-a resultado de vários fatores determinantes e 
condicionantes, como alimentação, moradia, saneamento 
básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, 
transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. 

Por isso, as gestões municipais do SUS – em articulação com 
as demais esferas de governo (Estado e União) – devem 
desenvolver ações conjuntas com outros setores 
governamentais, como meio ambiente, educação, 
urbanismo, dentre outros, que possam contribuir, direta ou 
indiretamente, para a promoção de melhores condições de 
vida – e assim, de saúde para a população.

SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA; QUALIDADE DE 
VIDA É SAÚDE



Precisa ser ressaltado: o modelo de desenvolvimento 
determina as condições de vida e saúde da população!

• O Brasil é signatário da Agenda 2030 dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, na qual a saúde é vista enquanto 

pré-condição, resultado e indicador do desenvolvimento.

• As transições epidemiológica e demográfica que vivemos 
caracterizam-se pelo predomínio dos agravos não transmissíveis 
tais como as doenças crônicas degenerativas, as violências e as 
doenças associadas ao trabalho, num contexto de 
envelhecimento progressivo da população.

“Não há doenças da pobreza. Há doenças da riqueza com 
desigualdade. É necessário mudar o ponto de vista, porque, caso 
contrário, os pobres serão apontados como os responsáveis pelas 

enfermidades. 
O que o modelo de saúde pública dominante chama de ‘enfermidades da 
pobreza’ deveria se chamar ‘doenças geradas por um sistema social que 

necessita da desigualdade’  
Jaime Breilh, epidemiologista equatoriano



A garantia de saúde para todos na Constituição

Jairnilson Paim - A conquista do direito à saúde e do SUS 

não veio dos políticos eleitos para elaborar a Constituição. 

Ela vem da sociedade civil, dos movimentos sociais que 

combateram a ditadura, defenderam o direito à saúde 

como um direito vinculado à cidadania, que propunham um 

sistema de saúde de caráter público, sob a 

responsabilidade do Estado. Daí a ideia de que “saúde é 

um direito de todos e um dever do Estado”. 

“Nenhum país do mundo tem um sistema de saúde 

decente se as forças da sociedade não lutarem por 

ele.”





E para completar, a Emenda Constitucional 95 de 2016, a emenda assassina 







Público – Privado: Conflitos e Contradições cotidianas 

• Afirmação do direito à saúde, mas o esforço de manter o seu plano (privado)

• Movimento sindical em geral: a incorporação nas pautas de negociações da 

assistência privada, e não a luta pela melhora do SUS; um dos sonhos do Lula

• Movimento sindical do setor público: SUS é para os outros – para a minha 

base, planos privados ou sistema fechado (IAMSPE, HSPM)

A Relação Privado e Público: quando o privado 

cavalga o público e depende dele para crescer e 

lucrar:
- Quanto pior o SUS, melhor para o privado! O SUS 

deve sempre ser apontado como o “fundo do poço”, 

só para aqueles desalmados, incapazes de prover a 

sua família com um plano “decente”... 

- Ao mesmo tempo, o SUS não pode acabar de vez: deve 

continuar atendendo o que não interessa para o privado!





(RESISTE)



Mensagens principais
• Desde 1988, o Brasil tem estabelecido um sistema de saúde 

dinâmico e complexo (o Sistema Único de Saúde – SUS), 

baseado nos principios da saúde como um direito do cidadão e 
um dever do Estado. 

• O SUS tem o objetivo de prover uma atenção abrangente e 

universal, preventiva e curativa, por meio da gestão e 

prestação descentralizadas de serviços de saude, 

promovendo a participação da comunidade em todos os 
niveis de governo.

• A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma 

simultanea ao processo de democratização, tendo sido 

liderada por profissionais da saúde e pessoas de movimentos 
e organizações da sociedade civil.

• A implementação do SUS foi complicada pelo apoio estatal ao 

setor privado, pela concentração de serviços de saúde nas 
regiões mais desenvolvidas e pelo subfinanciamento cronico.



• Apesar dessas limitações, o SUS conseguiu melhorar 

amplamente o acesso a atenção básica e de emergência, 

atingir uma cobertura universal de vacinação e assistência 

pre-natal e investir fortemente na expansão dos recursos 

humanos e de tecnologia, incluindo grandes esforços para 
fabricar os produtos farmaceuticos mais essenciais ao pais.

• Alguns dos desafios futuros do SUS são a reforma de sua 

estrutura de financiamento, com vistas a assegurar a 

universalidade, igualdade e sustentabilidade no longo prazo, a 

renegociação dos papeis publico e privado, a adequação do 

modelo de atenção para atender as rapidas mudancas

demograficas e epidemiologicas do pais e a promoção da 
qualidade do cuidado e da segurança dos pacientes.

• Em última análise, os desafios enfrentados pelo SUS são 

politicos, pois não podem ser resolvidos na esfera 

tecnica; só poderão ser solucionados com os esforços 
conjuntos dos individuos e da sociedade.





Óbitos por Covid-19 em municípios do Estado de SPaulo com mais de 100 mil habit. 

Taxa de mortalidade, Óbitos Esperados segundo a popul. do Estado de Spaulo,

RMP - Razão de Mortalidade Padronizada e % popul com mais de 60 anos - 2020

Fonte: FSeade - Data do levantamento: 08 de agosto de 2020

(*) RMP = Razão de mortalidade padronizada (Óbitos registrados dividido pelos Esperados)

Localidade
Total de 

Óbitos até 

08 de ago

Taxa de 

Mortalidade

/100 mil h 

TOTAL 

Óbitos 

Esperado

RMP*

% 60 anos 

e mais/ 

Pop Total

Barueri 288 108,9 110 2,616 11,1%

Santos 504 117,6 342 1,473 22,3%

São Caetano do Sul 147 97,2 125 1,176 23,1%

Osasco 640 94,0 344 1,862 13,7%

São Paulo 10.085 85,0 6.787 1,486 15,6%

São Bernardo do C. 660 81,3 444 1,485 15,1%

Jundiaí 319 78,4 254 1,254 17,2%

Campinas 797 67,8 702 1,136 16,4%

Diadema 265 65,5 179 1,483 11,8%

Mogi das Cruzes 264 61,0 223 1,183 14,0%

Santo André 420 60,5 445 0,945 17,8%

Mauá 233 50,6 215 1,086 12,6%

Bauru 92 25,3 227 0,406 17,1%

Marília 22 9,5 148 0,148 17,6%

Araraquara 18 7,9 146 0,124 17,7%

Interpretação: Diadema tem 

48,3% de óbitos por Covid19 

além daqueles que seriam 

esperados caso tivesse as 

mesmas condições do Estado 

de São Paulo (pirâmide etária 

e condições de vida) - ou seja: 

um excesso de mortes, quando 

comparado com o Estado- SP

Observar que São Caetano do 

Sul, com 151 mil hab, tem o 

número esperado de óbitos  

maior do que Barueri que tem 

264 mil hab, por ter uma 

população com perfil etário 

mais envelhecido. 

No ESP são 79 os munic. com 

mais de 100 mil hab, e São

Caetano tem o maior % de 

popul com mais de 60 anos, e 

Itapevi o menor % = 9,7



O IPVS dos municípios da Região Metropolitana de 

São Paulo - 2010



Tendência das causas de morte no Brasil



Mais Saúde – Direito de todos
documento do Ministério da Saúde – 3ª. Edição revista, 2010

A saúde constitui um direito social básico para as condições de 
cidadania da população brasileira. Um país somente pode ser 
denominado “desenvolvido” se seus cidadãos forem saudáveis, o 
que depende tanto da organização e do funcionamento do sistema 
de saúde quanto das condições gerais de vida associadas ao modelo 
de desenvolvimento vigente.

Não basta ter uma economia dinâmica, com elevadas taxas de 

crescimento e participação crescente no comércio 

internacional, se o modelo de desenvolvimento não 

contemplar a inclusão social, a reversão das iniqüidades entre 

as pessoas e as regiões, o combate à pobreza e a 

participação e organização da sociedade na definição dos 
rumos da expansão pretendida.





Público  X Privado na saúde

 Receita das operadoras de planos privados em 

2015 =     R$ 158 bilhões (atende 48 milhões, 23,% da 

população do país)

 Renúncia de receitas referentes a despesas médicas 

em 2014 (pessoas e empresas) =  R$ 14,7 bilhões

- Subsídios aos planos privados!!!

O lucro líquido dos planos de saúde em 2011 foi de            

R$ 5 bilhões 

 Gasto do governo federal com assistência médica a 

seus servidores foi de R$ 2 bilhões (em 2010) –

planos próprios e/ou privados


