
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRA – POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2012 



EQUIPE TÉCNICA: 

Prof. Dr. Christian Luiz da Silva (coordenador) – Tutor Bolsista PET/ MEC 

 

Bolsistas PET/ MEC: 

Gabriela Pelissari Machado 

Juliana Nami Fugii 

Letícia Sayuri Kumegawa 

Marta Chaves Vasconcelos 

Lucas Eduardo Mathias 

Letícia Duwe 

 

Integrantes Voluntários: 

Leila Aparecida Szychta 

Heloísa Sbrissia Selzler 

 

FINANCIAMENTO: 

Programa de Educação Tutorial (PET) – Ministério da Educação 

Proext 2010 – Programa de Extensão: projeto “Observatório Socioeconômico de 

Políticas Públicas e Inclusão Produtiva” 

 

APOIO: 

Programa de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP – 

UTFPR) 

Programa de Pós-graduação em Tecnologia (PPGTE – UTFPR) 

Departamento de Gestão e Economia (DAGEE – UTFPR) 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................. 4 

SÍNTESE DA DISCUSSÃO .................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

A palestra de Políticas Públicas de saúde juntamente com o ciclo de leitura e 

com o ciclo de cinema, compõem a semana de políticas públicas que tem por 

objetivo o debate sobre temas pertinentes a políticas públicas a partir de produções 

com finalidades não acadêmicas, mas que permeiam o discurso acadêmico sobre o 

tema. 

Dia 25 de maio de 2012, às 09h, na sala A302 – sede central do Câmpus 

Curitiba da UTFPR – Foi realizado uma Palestra sobre “Políticas Públicas de 

Saúde”, ministrada pelo Prof. Dr. Dennys Girardi. Houve destaque para a 

implementação de políticas públicas de saúde no Brasil. Envolvendo temas como a 

criação do SUS (Sistema Único de Saúde) a sua importância para a população 

brasileira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNTESE DA DISCUSSÃO 

 

Iniciando o tema, comentou-se sobre a crise do sistema de saúde presente no 

nosso dia-a-dia. Esta crise decorre devido ao acesso a saúde socializada, algo que 

pode ser considerado relativamente novo no Brasil, uma vez que este modelo de 

saúde é baseado na constituição de 1988. 

Antes disto, o que era muito comum, era a saúde baseada em métodos 

campanhistas de acesso, em palavras aplicadas ao histórico do país, vacinação. 

Mesmo havendo essa forte visão campanhitas, surgia uma dicotômia: médicos 

liberais versus saúde pública com a visão campanhista. 

Assim, na 8ª convenção de saúde (1986), surgiu a idéia: “Saúde: direito 

público dever do estado”. A partir disto, e da constituição de 1988, no início dos anos 

1990 foi criado o Sitema Único de Saúde (SUS). 

O SUS, é um modelo baseado em três princípios doutrinários. O primeiro é 

que este – o SUS – seria universal e não contributiva. Ou seja, haveria integralidade 

neste novo sistema. O qual difere do anterior, o  Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS). Para ter acesso a este, contribuía-se com a 

previdência através de boletos. 

É necessario entender que o SUS não é voltado a classes de baixa renda. 

Todos, sem exceção, tem direito a atendimento integral. Atendimento integral vai 

desde a atenção básica (vacinação, etc) até o último nível de complexidade. Isso 

caracteriza o segundo princípio doutrinário. 

O terceiro princípio por sua vez, seria o da equânimidade. Este nada mais é 

do que a questão de priorizar algumas situções em virtude de outras, mas dando a 

todas a mesma qualidade e eficiência de atendimento. 

Após esta introdução ao tema e ao atual sistema utilizado no país, discorreu 

um breve discussão sobre o conceito de saúdo. Pelo conceito clássico, saúde nada 

mais seria do que a ausência de doenças. Mas isso implicaria que doença seria 

apenas a ausência de saúde. Daí vem a definição da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). A OMS define saúde como o mais completo bem estar físico, mental 

e social, e não somente focado nas enfemeridades. 

 

 

 



 

O SUS têm três nichos de atuação: promoção da saúde, a qual pode ser 

obsrvada por meio das políticas tabagistas e outras; divisão em grupos, no sentido 

de grupos de doenças. Em que a lógica é manter uma doença para que ela não se 

desenvolva e traga consequências piores; e a divisão em faixas (etárias), as quais 

recebem uma „maior‟ atenção. Para os homens: 0 – 5 (vacinas), após os 60; Já para 

as mulheres: 0 – 5 (vacinas), 12 – gravidez e etc („papa nicolau‟, pré-natal e parto), 

3ª idade.  

O SUS foi moldado com base em dois viés epistemológicos: modelo 

socializado cubano e modelo territorial canadense. Ou seja, um modelo que atenda 

a todos pela subdivisão em diversas unidades.  

Tratando do assunto aqui em Curitiba, comentou-se sobre um novo método 

que está sendo implantado nas Unidades de Saúde (US): Protocolo de manchester 

(avaliação de urgência e emergência e classificação por pulseiras). 

Entrou também na roda de sicussão, o modelo neoliberal que está sendo 

adotado em Curitiba, mas que não combina com o SUS. Esse modelo é 

caracterizado pela tercerização de serviços, o que para o SUS não é algo viável. 

Pois por mais que cortes gastos, derruba a qualidade significativamente. Um 

exemplo disso foi o Plano de Antendimento à Saude (PAS) de São Paulo. 

Finalizando, discutiu-se sobre como está a implementação do SUS. Pelo 

IDISUS, Curitiba é cosiderado o 2º melhor município no processo de implementação 

deste sistema. Em uma escala de 0 a 10, Curitiba pontua 6.7. Por ser um sistema 

muito caro, a implementação está intimamente ligada a arrecadação do município. 

Pode-se concluir que o SUS é um modelo que “cuida da saúde públicas” 

muito bem planejado, mas que infelizmente no Brasil não funciona muito bem, pois a 

demanda da população é muito grande comparada com quantidade de funcionários 

do sistema. 

 


