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RESUMO 
O presente artigo propõe-se a construir uma abordagem em debate 
sobre os trajetos da saúde no Brasil nos anos 90. Inclui, inicialmente, os 
rumos da saúde e de programas públicos no período de 1930 a 1964. Em 
seguida, é feita uma articulação da saúde com a dinâmica de mudanças 
conjunturais do Estado no período da ditatura militar (1964 – 1985). 
Destaca, por fim, uma abordagem primeira sobre a saúde no período da 
Nova República (1986 – 1988). Trata-se de uma pesquisa exploratória, a 
partir de estudos bibliográficos. O texto anuncia um reconhecimento da 
construção histórica, social, política e econômica (envolvendo conflitos 
de interesses) da saúde para alcançar um patamar mais aproximado da 
noção que prevalece nos dias atuais, mais orientada para a 
democratização do seu acesso. Deixa, também, uma abertura para 
estudos posteriores, embasados numa análise pós-Constituinte. 
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ABSTRACT 
The present article proposes to construct an approach in debate about 
the trajectories of health care in Brazil in the 1990s. It includes, initially, 
the directions of health and public programs in the period from 1930 to 
1964. Then, an articulation is made of health with the dynamics of 
conjunctural changes of the State in the period of military dictatorship 
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(1964-1985). Finally, it highlights a first approach to health in the period 
of the New Republic (1986 - 1988). This is an exploratory research, based 
on bibliographic studies. The text announces a recognition of the 
historical, social, political, and economic construction (involving 
conflicts of interest) of health to reach a level closer to the notion that 
prevails nowadays, more oriented to the democratization of its access. 
It also leaves an opening for further studies, based on a post-
constitutional analysis. 

 
Keywords: Health; Social Security; Health Policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva construir uma abordagem em debate sobre os trajetos da 

saúde no Brasil nos anos 90. Embora seja possível reconhecer que a Constituição Brasileira de 

1988 marca uma conquista de extremo significado no que diz respeito aos direitos sociais, tal 

qual a saúde, considera-se relevante colocar o passado em debate para instigar reflexões de 

um presente que toma decisões para o futuro. 

Para tanto, o texto inclui, inicialmente, os rumos da saúde e de programas públicos no 

período de 1930 a 1964. Em seguida, é feita uma articulação da saúde com a dinâmica de 

mudanças conjunturais do Estado no período de ditatura militar (1964 – 1985). Destaca, ainda, 

uma abordagem primeira sobre a saúde no período da Nova República (1986 – 1988). 

Este levantamento centrado no campo da saúde, no período de 1930 a 1988, trata de 

uma primeira aproximação. Deste modo, não há o objetivo de esgotar os fatos do lapso 

temporal selecionado, mas sim, pretende facilitar um aprimoramento desta delimitação para 

estudos posteriores. O estudo, contudo, revela características da prática de pesquisa que vêm 

sendo levantadas na área da saúde (marcos, trajetórias políticas e institucionais, entre outras).  

Os direitos sociais não foram conquistados pela boa vontade do Estado, mas sim como 

resultado de muita luta e reivindicação do poder popular, aqui manifestado pelos trabalhadores 

brasileiros (POLIGNANO, 2001). Ainda para o autor, é importante pontuar que, em decorrência 

da frágil definição em relação à política de saúde, o início da história da saúde está presente na 

história da previdência social no Brasil em determinados períodos, por essa razão, também será 

um regime mencionado aqui. 

A partir da década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, ocorreu uma 

intensificação de transformações com novos estágios de desenvolvimento no país, sobretudo 
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no setor econômico, por meio da industrialização, que refletiu no avanço de outros setores, 

como o da saúde (BRUM, 1991; IANNI, 1977). Neste período, que o foco estava no 

desenvolvimento industrial, as políticas de saúde eram incipientes e focadas no ideal de manter 

os trabalhadores saudáveis como sinônimo de produtividade, mantendo a realização das obras 

de seus governantes e patrões. 

A partir da década 1964, registra-se um outro período marcante, que prevaleceu até o 

ano 1985. Durante a supra época, o Brasil passou por um período de ditadura militar que 

bloqueou direitos políticos e restringiu direitos civis, impedindo a expansão da cidadania 

brasileira. Não obstante, notou-se um incipiente avanço dos direitos sociais, consagrando a 

criação do Instituto Nacional do Seguro Social (INPS) em 1966 e do Ministério da Previdência e 

Assistência Social em 1974 (POLIGNANO, 2001). 

No Brasil, uma grande transformação social ocorreu em 1988 diante da promulgação da 

Constituição Federal (CF/88), que, ao afirmar diversos direitos sociais, passou a inserir as ações 

de saúde em um patamar concreto de evidência, trazendo novos rumos para a saúde pública 

brasileira, com destaque para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Logo, este estudo está composto por 5 sessões, iniciando por esta com as primeiras 

considerações. Na segunda sessão foi discutido o intervencionismo do Estado, considerando o 

período de 1930 a 1964 (Era Vargas), com atenção especial para as primeiras proposições do 

período. A terceira sessão traz a discussão relacionada à atuação do Estado e os rumos da saúde 

durante o período de 1964 a 1985 (autoritarismo). A quarta sessão destaca o período da história 

brasileira após o fim da ditatura militar, focalizando os anos de 1985 a 1988 (Nova República). 

Por fim, a última seção assinala as reflexões finais do estudo. 

Por ora, este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, de cunho teórico, a 

partir da então necessidade da proposta de ser construída a partir de um estudo bibliográfico. 

Trata-se, ainda, de uma produção instigada e ampliada pela experiência dos (as) autores (as) no 

Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

 

2 MUDANÇAS E IMPLICAÇÕES NO CAMPO DA SAÚDE ENTRE 1930 – 1964 

 

A representatividade do Governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930 trouxe, com efeito, 

para a sociedade da época, marcos orientados para um desenvolvimento nacional e autônomo, 
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incluindo-se: o processo de industrialização, a redefinição do papel do Estado e a materialização 

de conquistas para os trabalhadores (IANNI, 1977). Em detrimento de uma nova conjuntura, as 

características econômicas e políticas do então governo contribuíram para o surgimento de 

políticas sociais, conforme as principais necessidades dos assalariados urbanos, agora 

evidenciados pela importante dinâmica da industrialização. 

Segundo Brum (1991) e Ianni (1977), após a ruptura da política do café com leite, diante 

da Revolução dirigida por Vargas, em 1930, o desenvolvimento industrial entra em evidência, 

mesmo que a custa de precárias condições de trabalho. Nesse quadro de inserção acelerada (e 

ainda não regulamentada) do processo produtivo industrial, nota-se um aumento dos riscos e 

problemas de saúde para os trabalhadores urbanos (das indústrias), gerando novos agravantes 

à saúde da população, assim como: acidentes de trabalho, estresse, fome, entre outros. 

Assim, no tocante das ações de saúde durante o Estado-Novo, destaca-se a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), em 1930, tendo sido um investimento recebido 

como uma vitória pelo movimento sanitarista, que já reivindicava um ministério para a saúde 

desde o início do século XX (HOCHMAN, 2001). Apesar disso, Hochman (2001) considera ter 

representado uma vitória parcial, tendo em vista que a saúde seria vinculada à educação e à 

cultura, onde a separação institucional dessas políticas só ocorreria em 1953, no segundo 

mandato de Vargas.  

Criado em 1942, sob a estrutura do então MESP do Brasil, a atuação do Sesp (Serviço 

Especial de Saúde Pública) tinha como foco os vales do Amazonas e do Rio Doce, nos quais os 

trabalhadores eram acometidos pelas epidemias rurais (CAMPOS, 2007). Ainda segundo o 

autor, o Sesp combateu a malária e a febre amarela, que prejudicavam a saúde dos 

trabalhadores envolvidos no desenvolvimento da via Transamazônica. Aparentemente, o 

Governo da época relacionou saúde e produtividade, de modo a evitar atrasos em suas obras e 

investimentos.  

Segundo Polignano (2001), no início da previdência no Brasil, os serviços de saúde eram 

limitados somente ao operariado urbano, sendo o seu primeiro marco legal a Lei Eloi Chaves, 

em 1923. Por meio da referida Lei, foram instituídas as Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPs). Tais Caixas eram organizadas por empresas e não por categorias profissionais e, 

inicialmente, foram notadas em organizações do setor ferroviário, categoria em destaque da 

economia brasileira da época (BERTUSSI; TEJADA, 2003). 
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Em seguida, a política do Estado entendeu ser necessária a expansão dos grupos 

beneficiados pela previdência. Desse modo, em 1933, conforme aponta Polignano (2001), as 

antigas CAPs foram substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), quando os 

trabalhadores deixam de ser administrados pelas empresas, e passam a ser organizados pelo 

governo através de categorias. Nessa nova organização, os Institutos passaram a ser criados a 

partir da importância que um determinado segmento tinha para a economia, havendo 

diferenças na questão orçamentária (BERTUSSI; TEJADA, 2003). Então, os segmentos que mais 

agregassem valor ao Estado, captariam mais recursos e disponibilizariam mais direitos (ou seja, 

tornavam-se mais fortes).  

Posteriormente, a Constituição de 1937 representou uma proposta importante para o 

regime ditatorial e centralizador de Vargas, em nome da política do Estado Novo. Com o poder 

fortalecido, Vargas tomou algumas medidas sociais importantes para a população. Segundo 

Brum (1991), torna-se válido lembrar que a dominação de classe do governo varguista 

manifestava-se não apenas pelo poder opressivo, mas também, pelo interesse de Vargas em 

conquistar a população (estratégia de domínio popular). Assim, é inegável que tal 

entendimento sustenta a adoção de muitas das propostas sociais do governo varguista.  

 Antes da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o presidente Getúlio Vargas, também 

em 1930, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que se destinou, entre outros 

fins, a atender as demandas do proletariado urbano originadas do investimento nas indústrias 

(IANNI, 1977). Desde então, como citado pelo autor, muitos direitos foram formulados, 

constituindo garantias que possibilitaram melhores condições de saúde, diante da assistência 

médica ao trabalhador e à gestante, delimitação de jornada máxima de 8 horas de trabalho, 

salário mínimo, direito de férias anuais remuneradas, dentre outros. Em 1943, os direitos 

trabalhistas que já vinham acontecendo foram reformulados, expandidos e arranjados na CLT, 

durante a reta final do segundo mandato do governo varguista.  

Em seguida, Bertussi e Tejada (2003) apontam para a unificação dos IAPs, em 1960, por 

meio da promulgação da lei n. 3.807/1960, chamada Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS). 

Segundo Carvalho (2002), com a sanção da LOPS, foi estabelecido um sistema unificado de 

previdência social que se aplicava aos trabalhadores sujeitos ao regime CLT, deixando de fora: 

autônomos, trabalhadoras domésticas, trabalhadores rurais. Para Júnior e Júnior (2006), a ideia 

de unificação proposta pela LOPS ganhou ainda mais consistência a partir do ano de 1967, 
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diante da fusão dos IAPs. Nesse parâmetro, a previdência social foi estendida aos trabalhadores 

rurais a partir de 1971 (DE OLIVEIRA; GAMBA, 2015). 

 

3 A CONJUNTURA DO ESTADO E AS AÇÕES DE SAÚDE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO 

MILITAR (1964 – 1885) 

 

A fase do autoritarismo possui o período compreendido entre 1964 e 1985, época da 

ditadura militar no Brasil. Neste período, o aumento das tensões sociais passa a exigir reformas 

de base, tais como agrária, educacional, bancária, urbana, eleitoral, dentre outras importantes 

para a sociedade, que dividiam a opinião pública (BRUM, 1993). Além disso, as correntes do 

socialismo e comunismo estavam em evidência, gerando uma tensão de que tais regimes 

fossem instituídos, também, no território brasileiro.  

Segundo Brum (1993), o argumento para derrubar o governo Goulart era que o 

presidente e seu governo se desviaram de dispositivos constitucionais. Tal pretexto foi usado 

como desculpa para que as Forças Armadas interviessem para defender uma democracia 

ameaçada. Brum (1993) assinala, ainda, que os preparativos para o golpe de 1964 começaram 

pelo menos 10 anos antes, das mesmas forças que se opuseram a Vargas e atuaram 

favoravelmente nos eventos que levaram ao seu suicídio. 

É então deflagrado o Golpe de 64, com forte apoio político, afirmando um regime 

ditatorial e repressivo, através da imposição da força policial e militar. Durante o período 

ditatorial, o desenvolvimento interno da vertente econômica foi favorável, e contou com o 

apoio da burguesia (IANNI, 1977). O foco estava na ampliação das organizações estatais e da 

economia mista ainda submetidas, à época, ao governo de João Goulart.   

Brum (1991) assinala que no âmbito das políticas econômicas, a fase de 1969 – 1973 foi 

marcada por um grande crescimento econômico, tendo ocorrido o episódio conhecido por 

Milagre Econômico, onde o Produto Interno Bruto (PIB) do país vai crescer, trazendo esperanças 

para o cenário brasileiro. Porém, cresce, também, a inflação, e consequentemente, as 

desigualdades sociais. Agora, os trabalhadores enfrentam uma luta por melhores condições de 

vida, melhoria salarial e outros agravantes afins (DE OLIVEIRA; GAMBA, 2015). Assim, tendo em 

vista as dificuldades resultantes da exploração trabalhista, destaca-se uma grande necessidade 

de saúde para as pessoas.  
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Deste modo, na questão da previdência, visando a expansão dos serviços de saúde para 

os trabalhadores, em 1966, é feita a unificação dos IAPS a partir do Instituto Nacional de 

Previdência Social – INPS (SANTOS; BATISTON, 2010). De acordo com Bravo (2006), a unificação 

dos IAPS para o INPS incentivou o domínio financeiro das instituições previdenciárias e a 

prioridade dada à mercantilização no sistema de saúde pelas instituições tecnocráticas. 

Em concordância com o pensamento de Bravo (2006), as autoras Santos e Batiston 

(2010) também apontam que, no quadro da ditadura brasileira, o INPS consolida um mercado 

para ações em ações voltadas para a venda de serviços médicos, incentivando o movimento de 

privatização do setor. Por consequência, verifica-se o aprofundamento de uma crise no modelo 

previdenciário, no final da década de 1970. A crise no orçamento do INPS foi produto do desvio 

de recursos e da crescente necessidade de obtenção do lucro pelo setor privado (SANTOS; 

BATISTON, 2010).   

Em 1974, o sistema previdenciário foi transferido do Ministério do Trabalho para o 

âmbito do Ministérios da Previdência e Assistência Social. Juntamente com esse Ministério, foi 

criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) que culminou na expansão dos 

hospitais da rede privada, através de empréstimos com juros subsidiados, como escolha para 

ampliação do sistema de saúde (POLIGNANO, 2001). Em seguida, ainda com base no autor, no 

ano de 1975, o sistema econômico da ditadura militar entrou em crise ao priorizar a medicina 

curativa, não conseguindo abordar grandes problemas de saúde pública, como endemias e 

epidemias, nem pôde melhorar efetivamente os indicadores de saúde. 

Em detrimento do sistema de saúde vigente da época, cada vez mais complexo e 

insustentável, em 1977, o governo militar criou o Sistema Nacional de Previdência e Assistência 

Social (SINPAS), com base na Lei 6.439/77, sob coordenação e controle do Ministério da 

Previdência e Assistência Social – MPAS (JÚNIOR; JÚNIOR, 2006). O SINPAS ficou responsável 

por algumas instituição e iniciativas na área da saúde, tais como: o Instituto Nacional de 

Previdência Social - INPS; o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - 

INAMPS; e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS;  

Para Reis, Araújo e Cecílio (2012), o SINPAS foi criado seguindo a lógica da privatização 

e da cobertura de saúde ampliada, com foco na doença (e doente), uma cópia do modelo norte-

americano, de foco hospitalar. E as medidas preventivas, por sua vez, estavam sob a 

responsabilidade do Ministério da Saúde, criado na década de 50, estabelecendo ações 
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coletivas, de caráter universal, e cunho preventivo, das endemias e epidemias (POLIGNANO, 

2001). 

Na perspectiva das ações e serviços de saúde durante a ditadura, o Ministério da Saúde 

(voltado para saúde preventiva e coletiva) adotou ações ao reconhecer a necessidade de 

medidas de saúde preventiva para a população. Para auxiliar nesse objetivo, uma das ideias foi 

a criação da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), que deu início a 

diversas campanhas no meio rural e urbano, na tentativa de prevenir epidemias e endemias (DE 

CARVALHO, 2021).  

Em 1974, outra medida importante foi a criação do Plano de Pronta Ação (PPA), visando 

a expansão da cobertura dos atendimentos de urgência. Afinal, conforme situado 

anteriormente, havia um cenário de urbanização e de aumento de acidentes de trabalho, 

provocando a necessidade de expansão dos serviços de urgência. Ainda segundo os autores, a 

partir do PPA, os serviços contratados pelo INAMPS, os laboratórios e os hospital podiam 

atender também a população que não era assegurada. 

Faz-se necessário destacar, também, a criação do Piass (Programa de Interiorização das 

Ações e Serviços de Saúde), em 1976, como uma tentativa de impulsionar os serviços de 

atenção básica à saúde para a população do Nordeste do país, configurando-se como a primeira 

medida de universalização do acesso à saúde (POLIGNANO, 2001). No entanto, de acordo com 

Carvalho (2013, p. 8): “O Piass não se implantou por falta de vontade política dos governos à 

época. Apesar de haver mais virtudes que defeitos, faltou interesse público para levá-lo à 

frente”. 

Deste modo, no início dos anos 80 surgiram as Ações Integradas à Saúde (AIS), que 

focalizaram a expansão da cobertura de Atenção Primária, com prioridade para a rede pública 

e para a população não coberta pela Previdência. A proposta era pautada através do repasse 

de recursos do INAMPS para as secretarias estaduais de saúde, visando um regime unificado e 

descentralizado de saúde, objetivando à atenção integral e universal dos cidadãos (MATTA; 

MOROSINI, 2009).  

Nota-se, então, que, apesar da rigidez do aparelho de Estado durante o período da 

ditadura militar, os idealizadores do movimento da Reforma Sanitária conseguiram introduzir 

mudanças iniciais que ampliaram a cobertura de uma perspectiva simplificada de Atenção 

Primária para a população não assistida pela Previdência. Mesmo que ainda incipientes e 
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incapazes de manifestar uma transformação concreta no setor de saúde, as mudanças 

(resultado de ações) adotadas ao longo dos períodos culminaram numa base forte para buscar 

novos rumos e sentidos da democratização da assistência à saúde. 

 

4. RUMOS DE TRANSFORMAÇÃO RADICAL DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO A PARTIR DE 

1985 – 1988 

 

Para o estudo das políticas de saúde, a Nova República tem o período compreendido 

entre 1985 a 1988, incluindo, portanto, o grande marco do nascimento da Constituição Federal 

de 1988. Antes disso, a Nova República evidenciou a tentativa dos movimentos sociais de se 

abrirem à democracia, onde o fim do regime ditatorial teve como principal marco o movimento 

das Diretas Já e a eleição de Tancredo Neves como novo presidente. 

De acordo com Rosário, Baptista e Matta (2020), no período da Nova República, merece 

destaque a VIII Conferência Nacional de Saúde – VIII CNS –, que, em 1986, resultou das lutas do 

movimento da Reforma Sanitária, onde a questão da saúde entrou em evidência na agenda 

política, buscando mitigar a dívida social acumulada do período anterior. Vale ressaltar que tal 

conquista (um modo democrático de discutir a saúde) foi resultado da pressão de movimentos 

sociais, e não um presente do Estado/governo (GUIZARDI et al. 2004). 

Em termos de ações se serviços de saúde, destaca-se a difusão dos ideais que tratavam 

do conceito ampliado de saúde. Conforme Cohn (1989), na visão defendida e expressada pelo 

projeto de Reforma Sanitária, a saúde não seria apenas a ausência de doença, mas o resultado 

do acesso da população a diversas políticas assistenciais, tais como: habitação, econômica, 

emprego. Isto é, a saúde como um direito de cidadania. 

No âmbito da VIII CNS, além da questão orçamentária (financiamento), o 

reconhecimento da agenda para tratar de um sistema único de saúde ganhou uma atenção 

maior, tendo em vista a preocupação com o amplo acesso à saúde e a participação da população 

nos processos decisórios. (GUIZARDI et al., 2014). Portanto, neste contexto, a VIII CNS é 

considerada, de acordo com Rosário, Baptista e Matta (2020), uma pré-Constituinte da saúde, 

que trazia temas importantes para discussão, e uma inovação concreta com a inclusão da 

participação dos usuários nos debates. 
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As lutas sociais e discussões da VIII CNS levaram ao lançamento do SUDS (Sistema Único 

Descentralizado de Saúde), em 1987 (POLIGNANO, 2001). Assim como aparente sugestão, o 

SUDS foi uma ação estratégica que serviu de ponte para que o SUS passasse a existir. Com o 

SUDS, uma medida importante foi a descentralização de atribuições, responsabilidades e da 

gestão de vários serviços que se concentravam no Governo Federal, transferindo tais atividades 

para as secretarias estaduais de saúde, com isso, aumentando os seus orçamentos de gestão 

em saúde (REIS, ARAÚJO E CECÍLIO, 2012).  

Antes da CF/88, a saúde era excludente e contributiva, ou seja, só tinha acesso à saúde 

quem tinha condições de pagar assistência médica privada. Finalmente, em 1988, houve a 

promulgação da Constituição Federal, sendo aprovado o Sistema Único de Saúde (SUS), 

representando uma grande vitória da sociedade, com a ampliação dos direitos sociais. 

A constituinte de 1988 em seu artigo 196 afirma que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado”. Neste momento, o Estado determina, por lei, que a saúde será um direito social, 

não mais limitada à contribuintes da previdência. Agora, “a saúde é um direito e não um serviço 

a que se tem acesso por meio de uma contribuição ou pagamento de qualquer espécie. Todos 

os cidadãos brasileiros têm direito à atenção à saúde” (MATTA, 2010, p. 248). 

O SUS foi indicado pela Constituição de 1988, que o regulamentou em 1990, através da 

Lei 8.080/1990. Desse modo, a Constituição afirmou o SUS como “um conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990). 

Os princípios que do SUS para a sua concretização incluem: universalidade, integralidade 

e equidade. Tais princípios orientam o sistema de saúde brasileiro, ao passo em que 

representam os novos valores e formulações cruciais de como a saúde deve ser vista, tratada, 

idealizada e realizada. Representam, com efeito, o reflexo de uma luta histórica, o novo lugar 

da saúde no Brasil, sobretudo com aporte da Constituição de 1988 e das leis orgânicas (MATTA, 

2010). 

O histórico do surgimento do SUS representa um momento político extraordinário da 

sociedade brasileira, após um longo período de ditadura militar, cujo interesse nunca foi o de 

atender as demandas da população. Nesta fase, impulsionada pelo movimento Diretas Já, a 
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sociedade procurava garantir na nova constituição os direitos e os valores da democracia e da 

cidadania (MATTA, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desta maneira, através deste resgate, o estudo esperar ter contribuído para um 

reconhecimento dos desafios em saúde que foram superados. Afinal, na maioria das vezes, a 

saúde é um direito que precisa estar em constância vigilância e cobrança, para que as marcas 

das dificuldades históricas não sejam, nem de longe, uma possibilidade remetida. O estudo 

caminhou por propostas de superação e o avanço das estratégias de saúde adotadas ao passar 

do tempo (e dos governos), que afetaram as ações de formulação e reformulação na área pelo 

Estado e setor privado.  

Observou-se, também, que, antes da regulamentação do SUS, houve uma construção 

histórica (envolvendo conflitos de interesses) da saúde para alcançar um reconhecimento mais 

aproximado da noção de saúde que prevalece nos dias atuais, mais orientada para a 

democratização do acesso. Assim, retomando o objetivo do trabalho, acredita-se que este 

tenha sido alcançado. A história da saúde foi apresentada, mostrando seu propósito como 

primeira abordagem para uma compreensão das ações de saúde no Brasil.  

Entende-se que outros estudos precisam ser realizados para aprofundamento de análise 

de algumas das ações aqui mencionadas e também para levantamento de informações (e 

ações) que possam não ter sido reconhecidas neste recorte. O estudo deixa, ainda, uma 

abertura para uma análise pós-Constituinte. Assim, o prosseguimento será dado a outro 

momento da pesquisa que por ora se inicia com o apoio do trajeto das ações em saúde, baseado 

nas práticas em saúde e no papel de ação (ou omissão) do Estado ao longo dos anos 90. 
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