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CAPÍ T UL O 1
HISTÓRIA
DAS POLÍTICAS
DE SAÚDE
NO BRASIL

N

esse período histórico não havia um
modelo de atenção à saúde organiDica para
zado, conjuntura decorrente do nosso
processo de colonização. A população utilizava
dos saberes indígenas (plantas, ervas, chás...)
e dos curandeiros. Pela característica dos que
Associar esse período à:
vieram para o Brasil, o nosso colonizador – Portugal, não tinha interesse em ofertar assistência
 Chegada da Família Real no
à saúde à população. Os poucos médicos, atenBrasil, em 1808.
diam as famílias ricas e, os boticários – espaços
 Mudança da capital de Salvador
que produziam “medicamentos”, se multiplicapara o Rio de Janeiro;
ram.
 Modelo de produção: agrário
As ações passam a existir após a vinda da
exportador;
família Real para o Brasil. Esse evento desenca Início das ações “higienistas”,
deou, no Rio de Janeiro, a “higienização” da nova
configurando
um
marco
inicial do Modelo Sanitarista/
capital. Essas, não tinham intuito de melhorar
Campanhista.
a saúde da população e sim diminuir as perdas
econômicas decorrente da “fama” que o país
passa a ter no cenário mundial. O modelo agrário exportador dependia da salubridade dos portos e melhorias das condições de
saúde dos trabalhadores – com intuito de manter a exportação.

PROVA

FIQUE ATENTO
As ações realizadas nesse período não tinham
como objetivo principal, a melhoria da saúde da população,
e sim a melhoria da salubridade dos portos e retenção de
mão de obra com foco na economia do país.
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A

partir da Proclamação da República
em 1889, o Estado brasileiro é conDica para
solidado. O cenário sanitário é caótico e os estudiosos associam as “doenças” como
principais responsáveis pelo “não desenvolvimento” da nação.
 A República Velha acontece
O modelo de produção ainda é agrário exentre 1889 e 1930;
 O modelo sanitarista/campaportador, com foco na lavoura do café, onde as
nhista começa a ganhar força,
oligarquias mineiras e paulistas detinham o popor conta das ações desencader político, por força da influência econômica.
deadas por Oswaldo Cruz;
Como resultado da concentração da econo
A Revolta da Vacina foi desenmia na região Sudeste, a imigração, migração,
cadeada pela obrigatoriedade
formação de aglomerados urbanos e ausência
da vacinação contra varíola, imde saneamento básico, surge o panorama ideal
posta pela Lei 1.261 de 31 de
para epidemias e endemias. As perdas “humaoutubro de 1904.
nas” afetavam a perda de capital financeiro.
As ações de saúde eram direcionadas para
garantir a exportação e retenção de mão de obra e o cenário saúde era caracterizado pela alta incidência de doenças transmissíveis e endemias.

PROVA

FIQUE ATENTO
Em 1904, Oswaldo Cruz assume o desafio de erradicar
a epidemia de febre amarela na capital da república,
propõe uma reforma na organização sanitária. Uma das
ações mais marcantes e cobrada nos certames é a
Revolta da Vacina, desencadeada pela obrigatoriedade
da vacina contra varíola – ação arbitrária, moldes de
poder de polícia sanitária e alinhada ao modelo
sanitarista/campanhista.

Mesmo com o uso do “poder de polícia” e medidas drásticas, Oswaldo Cruz
consegue erradicar, tanto a epidemia de febre amarela, quanto a epidemia de
varíola, na capital da República.
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U

m dos marcos mais importantes na
história das políticas de saúde no BraDica para
sil é datado no ano de 1923, mas farei
uma contextualização até chegar lá.
As condições de saúde de uma dada popula A primeira CAP foi a dos ferção, são a nítida expressão das suas condições
roviários, seguida pela dos
reais de existência e resultante, dentre outros,
marítimos;
da forma como é estabelecida a relação entre o
 A Lei só abrangia os trabalhaEstado e a sociedade.
dores urbanos;
A ação do Estado deve ser no sentido de pro Possuíam administração próporcionar qualidade de vida aos cidadãos atrapria, fazendo a gestão dos recursos;
vés das Políticas Públicas e, dentre as políticas
 Gestão e financiamento BIPARvoltadas para a proteção social, estão as PolítiTITE: o governo publica a Lei,
cas de Saúde.
mas não atua como gestor;
As primeiras preocupações do Estado bra
Só tinham acesso aos serviços
sileiro, diante do modo de produção agroexde saúde ofertados, aqueles
portador era com os “espaços de circulação de
que faziam parte das grandes
mercadorias” e diante desse cenário e o risco
empresas da época, configurande perda econômica, tem-se ações dirigidas ao
do um sistema excludente (não
saneamento dos portos, particularmente o de
era para todos);
Santos e o do Rio de Janeiro.
 Atentar para finalidade econôO embrião das ações de saúde no país, surge
mica das ações.
em decorrência de duas grandes greves gerais,
em 1917 e 1919, onde os trabalhadores exigiram melhores condições de trabalho. Com intuito de não perder e reter a mão
de obra, em 1923 é publicada a Lei Elói Chaves, sendo o “ponto de partida” da
Previdência Social no Brasil.

PROVA

FIQUE ATENTO
A Lei Elói Chaves é considerada a primeira intervenção
do Estado no que se refere à oferta de ações e serviços
de saúde, mesmo de forma excludente. A citada lei cria
as Caixas de Aposentadorias e Pensões CAP – marco
inicial da Previdência Social no Brasil.
As CAP’s ofertavam assistência médica e “previdenciária” aos trabalhadores
das grandes empresas e seus familiares. A gestão dos recursos era feita pelos
empregados e empregadores, onde o funcionário tinha direito, dentre outros:
medicamentos com menor custo, socorro médico em caso de doença, aposentadoria e pensões.
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