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Saúde 

 A “ Organização Mundial de Saúde “ (OMS) define a saúde como “ um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afecções e enfermidades “. 
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Soberania 

 A soberania de um país, em linhas gerais, diz respeito à sua autonomia, ao poder 

político e de decisão dentro de seu respectivo território nacional, principalmente 

no tocante à defesa dos interesses nacionais. Nesse sentido, cabe ao Estado 

nacional (ao governo, propriamente dito) o direito de sua autodeterminação em 

nome de uma nação, de um povo. Por outro lado, o conceito de ordem mundial 

remete à ideia de uma organização ou hierarquia dada pelas relações de poder 

entre atores internacionais, isto é, os próprios países ou Estados. 
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Soberania 

Saúde 

Educação 

Economia  

Defesa e 
Segurança 

Saúde 
(Art. 196) 

 

A saúde é 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 

Educação  
(Art. 205) 

 

A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada 
com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Economia  
(Art. 170) 

 

A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os 

ditames da justiça social. 

Defesa e Segurança 
(Art. 142) 

 

As Forças Armadas, constituídas 
pela Marinha, pelo Exército e 

pela Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e 

regulares, organizadas com base 
na hierarquia e na disciplina, sob 

a autoridade suprema do 
Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da 

ordem. 

Soberania 
 

A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 
 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
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Saúde  ou  Soberania 
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Acesso a Saúde 
  

 - Disponibilidade 

 - Aceitabilidade 

 - Capacidade financeira 

 - Informação 

  

 Fonte: UNIFESP 
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Disponibilidade 

Relação geográfica entre os serviços e o indivíduo, como distância e opções de 

transporte; relação entre tipo, abrangência, qualidade e quantidade dos serviços de 

saúde  prestados.  

Indicadores: tipo de serviço utilizado (hospitalar, médico, odontológico, emergencial, 

assistência domiciliar), local no qual o cuidado foi dispensado (residência, consultório, 

clínica, hospital), propósito do cuidado (preventivo, curativo), % da população em risco 

que visitou ou não um médico em um dado intervalo, número de leitos, equipamentos. 
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Poder de pagamento 

  Relação entre custo de utilização dos serviços de saúde e capacidade de 

pagamento dos indivíduos. 

  

 Indicadores: renda, fontes de renda, cobertura por seguro saúde, 

características da fonte regular de cuidado, custos diretos e indiretos com a 

saúde 
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Informação 
 

 

Grau de assimetria entre o conhecimento do paciente e do profissional de 

saúde. 

  

Indicadores: escolaridade, conhecimento e fonte de informação. 
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Aceitabilidade 

Natureza dos serviços prestados e percepção dos serviços pelos indivíduos e  

comunidades, influenciada por aspectos culturais e educacionais. 

  

 Indicadores:   crença e atitudes com relação à saúde, conhecimento e fonte de 

informação sobre o cuidado com a saúde, ansiedade relacionada à saúde, 

confiança no sistema de saúde. 
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“- O estudo demonstra que a escolha, há 40 

anos atrás, dos programas de 

desenvolvimento para a região não foi capaz 

de gerar o progresso que se esperava — 

resume Paulo Moutinho, diretor executivo do 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

(Ipam). — Houve um crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) amazônico, mas, ao 

mesmo tempo, com o processo de ocupação 

da fronteira, desmatamento e concentração 

de renda e terra, isso não representou um 

bem-estar para a população.” 

 
(Flávia Milhorance) 

Fonte: Jornal O Globo 
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Desafios para a Produção Pública de 
Medicamentos 

  

  

 Em que pese as contribuições dos laboratórios oficiais para o acesso a medicamentos no 

Brasil,  a inserção da produção pública de medicamentos como componente da política de 

saúde também apresenta fragilidades e desafios. (Antunes et al.,2013) 
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Distribuição geográfica dos laboratórios oficiais no Brasil por região do pais 
(Adaptado – Fonte: SCTIE/MS, 2014) 

25 Laboratórios oficiais 

8 Laboratórios oficiais inativos 

17 Laboratórios oficiais ativos 
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Laboratórios Públicos Oficiais 

 Este subsistema do Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS), responsável pela produção de medicamentos, 

fármacos, vacinas, hemoderivados, soros e reagentes para diagnóstico, em seu estágio de desenvolvimento impacta 

substancialmente na prestação universal de serviços de saúde. Assim, programas de saúde estratégicos, intensivos 

em conhecimento e tecnologia (a exemplo da imunização, do tratamento do câncer, AIDS, cardiologia, entre outros), 

ficam ameaçados pela fragilidade da capacidade nacional de inovação em saúde (Gadelha et al., 2012). A previsão de 

investimento do MS na REDE de produtores oficiais segundo PPA-2012-2015 (Lei 12.593/2012) mediante medidas 

voltadas a qualificação da gestão, estruturação e modernização produtiva tem dotação orçamentária de cerca de 1 

bilhão de reais a serem investidos de 2012 a 2015, com expectativa de chegar a mais 1 bilhão em contrapartidas, 

totalizando 2 bilhões de reais em investimento (ALFOB,2014). 
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“ Atualmente, o Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM) de 

Farmanguinhos, localizado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, produz outros 

antirretrovirais, anti-hipertensivos, anti-helmínticos, anti-anêmicos, antibióticos, 

antimaláricos, antiparasitários, antidiabéticos, anti-infecciosos tópicos, anti-

virótico, anti-convulsivantes, anti-ulcerosos, anti-parksoniano, antineoplásico, 

betobloqueadores, diuréticos, hanseolíticos, hanseonostáticos, hormônios 

corticosteroides, imunossupressor, neurolépticos, tuberculostáticos, vitaminas e 

suplementos. ” 

 

Leia mais: www.abmm.org.br 
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Ministério da Saúde 
 

Secretaria de Gestão Estratégica Participativa 
 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
 
 

 
- DENASUS - 

CNS - TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, CONTROLE SOCIAL, 
CONTROLE INTERNO  



www.abmm.org.br 

Recurso Financeiro 
Orçamento anual do MS (2012) 

 
R$ 95.903.835.927,00 

 
 
- mais de R$ 50 bilhões são transferidos 
fundo a fundo para 27 UF´s e 5.570 municípios 
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Produção do SUS (2012) 
 

• Nº de hospitais:  5.858 

• Nº de Unidades Básicas de Saúde: 71.320 

• Nº de Equipe de Saúde da Família: em torno de 35.000 

• Nº de internações em 2012: 11.439.889 

• Nº de procedimentos ambulatoriais em 2012: 3.709.084.001 
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“Atualmente, não vemos as fronteiras como 

riscos; vemos as fronteiras muito mais como 

possibilidades de integração, como fatores de 

integração e de cooperação.”  
(General Mattioli) 
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Operação Ágata 

 Em quase quatro anos, o Ministério da Defesa, por meio do EMCFA, já realizou oito 
edições da Operação Ágata. A faixa de fronteira situa-se 150 quilômetros a partir da 
divisa. Esse território compreende 27% do território nacional onde estão 710 
municípios, sendo 122 cidades limítrofes e 588 não limítrofes.  

  

 Além do combate a atos ilícitos, a Ágata contempla também Ações Cívico-Sociais 
(Acisos), que consistem em atividades como atendimento médico, odontológico e 
hospitalar aos locais onde concentram famílias em situação de pobreza. De acordo 
com o balanço integrado, as seis edições da Ágata resultaram em 59.717 
procedimentos, 18.304 atendimentos médicos e 29.482 odontológicos. Cerca de 9 
mil pessoas foram vacinadas e distribuídos 195.241 medicamentos. 
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Operação Ágata 8 - Produção 

  DESCRIÇÃO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL 

Clinica Geral 247 100 135 215 141 203 90 196 238 69 114 255 2003 

Dermatologia 42 5 26 57 20 36 19 44 46 26 32 15 368 

Ginecologia 30 12 19 59 14 31 17 36 37 11 9 11 286 

Oftalmologia 2 0 1 5 3 0 7 5 6 1 5 1 36 

Pediatria 119 38 49 227 131 96 76 279 184 61 96 34 1390 

Procedimentos 3 2 0 4 1 1 3 3 3 0 5 2 27 

TOTAL 443 157 230 567 310 367 212 563 514 168 261 318 4110 

DESCRIÇÃO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL 

Exames Clínicos 
Odontológicos 

149 81 76 172 114 128 80 125 158 53 116 89 1341 

Consultas 
Odontológicas 

149 81 76 141 91 128 60 115 161 53 100 89 1244 

TOTAL 298 162 152 313 205 256 140 240 319 106 216 178 2585 
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 Fonte: Revista da APM, Julho de 2014 
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Mais médicos, 
não resolve o problema das populações locais 
  Por conta da inexistência de uma Carreira de Estado para os médicos, 
semelhante à do Poder Judiciários, o que faz parte das lutas das entidades 
medicas há anos, a ausência ou insuficiência de médicos e outros profissionais 
de Saúde nas periferias dos grandes municípios e em cidades do interior é uma 
dura realidade enfrentada por essas populações tão carentes. 

 Segundo a propaganda governamental, foi justamente para tentar levar 
médicos aos locais de difícil acesso que se criou o programa Mais Médicos. No 
entanto, não considerou a qualidade de formação duvidosa dos profissionais 
(já ́que não se pode atestar a qualificação dos mesmos, pois não passaram por 
um exame que comprove a capacitação ao exercício da Medicina) e está 
trazendo outros problemas para a graduação em Medicina e residência 
medica, sistematicamente denunciados pela Revista da APM.  

 Fonte: Revista da APM, Julho de 2014 
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“Quem cuida da Amazônia brasileira, a 

serviço da humanidade e de si 

mesmo, é o Brasil.” 
 

(Decreto 6.703 – Estrategia nacional de defesa) 
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CONCLUSÃO 
 
Fatores importantes como a condição social e  cultural, condições de habitação e transporte, emprego 
e renda podem ser fonte da desigualdade no sistema de saúde, continuamente retroalimentado. 
A equidade em saúde necessita de ações  inter-setoriais,  transversais e interministeriais com políticas 
sociais e econômicas que fortaleçam a cidadania e os fatores alencados. 
 
O SUS precisa superar alguns desafios, o sub-financiamento da assistência farmacêutica e a 
incorporação tecnológica de novas drogas e equipamentos, e principalmente na gestão competente de 
recursos humanos. A produção pública de medicamentos pelos Laboratórios Oficiais, contribuem na 
construção da soberania em saúde do país  pelas atividades norteadas para promover o acesso aos 
medicamentos prioritários para suas populações. 
 
Precisamos urgentemente, instituir política pública de Carreira de Estado para os médicos garantindo 
atendimento de qualidade à população, inclusive a menos assistida,com satisfação profissional, 
 
A soberania do Brasil, diz respeito a organização da sua autonomia, ao poder político e de decisão 
dentro de seu respectivo território nacional, principalmente no tocante à defesa dos interesses 
nacionais. 
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“um poder militar capaz de prover a ação 

necessária à tranquilidade e segurança.” 

  
(Almirante Mario Cesar Flores) 
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