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Interprofissionalidade  e  o
Sistema  Único  de  Saúde  - um
caminho  para  atenção  à
saúde  da  pessoa  com
deficiência



LEI  8080

Como  vimos  na  edição  XX  do  Comunica ,  a
Constituição  Federal  de  1988  instituiu  a  criação
do  Sistema  Único  de  Saúde .  Dois  anos  depois ,  é
publicada  a  Lei  8 .080 ,  que  regulamenta  as  ações  e
serviços  de  saúde .

O  DIA  19/09  MARCA  A  COMEMORAÇÃO  DOS  30
ANOS  DA  LEI  8080 ,  QUE  REGULAMENTA  O

FUNCIONAMENTO  DO  SUS .  VAMOS
APROFUNDAR  NOSSOS  CONHECIMENTOS  SOBRE

ISTO?

Art .  2º :  "A  saúde  é  um  direito
fundamental  do  ser  humano ,
devendo  o  Estado  prover  as

condições  indispensáveis  ao  seu
pleno  exercício ."



Universalização :  a  saúde  é  um  direito  de  cidadania
de  todas  as  pessoas  e  cabe  ao  Estado  assegurar
este  direito ,  sendo  que  o  acesso  às  ações  e  serviços
deve  ser  garantido  a  todas  as  pessoas ,

independentemente  de  sexo ,  raça ,  ocupação ,  ou
outras  características  sociais  ou  pessoais .

PRINCÍPIOS

Equidade :  o  objetivo  desse  princípio  é  diminuir
desigualdades .  Apesar  de  todas  as  pessoas  possuírem
direito  aos  serviços ,  as  pessoas  não  são  iguais  e ,  por
isso ,  têm  necessidades  distintas .  Em  outras  palavras ,

equidade  significa  adaptar  a  situação  de  acordo  com
a  necessidade  da  pessoa ,  diferente  de  igualdade ,  que
assume  que  todos  deverão  ser  tratados  iguais ,

desconsiderando  as  especificidades .



integralidade :  este  princípio  considera  as
pessoas  como  um  todo ,  atendendo  a  todas  as
suas  necessidades .  Para  isso ,  é  importante  a
integração  de  ações ,  incluindo  a  promoção  da
saúde ,  a  prevenção  de  doenças ,  o  tratamento  e  a
reabilitação .  Juntamente ,  o  princípio  de
integralidade  pressupõe  a  articulação  da  saúde
com  outras  políticas  públicas ,  para  assegurar
uma  atuação  intersetorial  entre  as  diferentes
áreas  que  tenham  repercussão  na  saúde  e
qualidade  de  vida  dos  indivíduos .

PRINCÍPIOS



Regionalização  e  Hierarquização :  os  serviços  devem  ser
organizados  em  níveis  crescentes  de  complexidade ,

circunscritos  a  uma  determinada  área  geográfica ,

planejados  a  partir  de  critérios  epidemiológicos ,  e  com
definição  e  conhecimento  da  população  a  ser  atendida .

A  regionalização  é  um  processo  de  articulação  entre  os
serviços  que  já  existem ,  visando  o  comando  unificado
dos  mesmos .  Já  a  hierarquização  deve  proceder  à
divisão  de  níveis  de  atenção  e  garantir  formas  de  acesso
a  serviços  que  façam  parte  da  complexidade  requerida
pelo  caso ,  nos  limites  dos  recursos  disponíveis  numa
dada  região .

Descentralização  e  Comando  Único :  descentralizar  é
redistribuir  poder  e  responsabilidade  entre  os  três
níveis  de  governo .  Com  relação  à  saúde ,

descentralização  objetiva  prestar  serviços  com  maior
qualidade  e  garantir  o  controle  e  a  fiscalização  por
parte  dos  cidadãos .  No  SUS ,  a  responsabilidade  pela
saúde  deve  ser  descentralizada  até  o  município ,  ou  seja ,

devem  ser  fornecidas  ao  município  condições
gerenciais ,  técnicas ,  administrativas  e  financeiras  para
exercer  esta  função .  Para  que  valha  o  princípio  da
descentralização ,  existe  a  concepção  constitucional  do
mando  único ,  onde  cada  esfera  de  governo  é  autônoma
e  soberana  nas  suas  decisões  e  atividades ,  respeitando
os  princípios  gerais  e  a  participação  da  sociedade .

         PRINCÍPIOS  ORGANIZATIVOS



Participação  Popular :  a  sociedade  deve
participar  no  dia-a-dia  do  SUS .  Para  isto ,  devem
ser  criados  os  Conselhos  e  as  Conferências  de
Saúde ,  que  visam  formular  estratégias ,

controlar  e  avaliar  a  execução  da  política  de
saúde .

         PRINCÍPIOS  ORGANIZATIVOS

As  Conferências  de  Saúde  são  fóruns  públicos
realizados  a  cada  4  anos ,  participam  do  evento
entidades  ligadas  à  saúde ,  prestadores  de
serviços ,  sociedade  civil  organizada  e  usuários
do  sistema  público  de  saúde ,  com  o  objetivo  de
formular  diretrizes  para  políticas  de  saúde  e
definir  proprostas  para  melhorar  a  qualidade
dos  serviços  públicos  ofertados  à  população .

Já  os  conselhos  de  saúde  formam  estratégias
para  as  políticas  públicas  de  saúde  e  realizam  o
controle  e  fiscalização  do  sistema  de  saúde  nas
três  esferas  de  governo .



DIRETRIZES

As  diretrizes  do  SUS  são ,  portanto ,  o  conjunto  de
recomendações  técnicas  e  organizacionais
voltadas  para  problemas  específicos ,  produzidas
pelo  Ministério  da  Saúde ,  com  o  concurso  de
especialistas  de  reconhecido  saber  na  área  de
atuação ,  de  abrangência  nacional ,  e  que
funcionam  como  orientadores  da  configuração
geral  do  sistema  em  todo  o  território  nacional ,
respeitadas  as  especificidades  de  cada  unidade
federativa  e  de  cada  município .

As  diretrizes ,  apesar  da  forma  técnica ,  acabam
tendo  bastante  influência  no  modo  como  os
sistemas  municipais  de  saúde  são  organizados ,  até
mesmo  porque ,  de  uma  maneira  geral ,  elas  são
acompanhadas  de  recursos  financeiros  para  a  sua
execução .



Ações  de  vigilância  sanitária ,  epidemiológica ,

saúde  do  trabalhador ,  assistência  terapêutica
integral  (inclusive  farmacêutica);

Participação  na  formulação  da  política  e  na
execução  de  ações  de  saneamento  básico ;  

Vigilância  nutricional  e  a  orientação  alimentar ;

Colaboração  na  proteção  do  meio  ambiente ;

Regulamentação  e  produção  de  medicamentos ,

equipamentos ,  imunobiológicos  e  outros
insumos  de  interesse  para  a  saúde ;

Fiscalização  e  inspeção  de  alimentos ,  água  e
bebidas  para  consumo  humano ;

Desenvolvimento  científico  e  tecnológico .

COMPETÊNCIAS

Além  de  garantir  acesso  e  atendimento  a  saúde
nas  Unidades  de  Saúde ,  Unidades  de  Pronto
Atendimento  e  hospitais ,  o  SUS  tem  outras
competências ,  entre  elas :



 CAMPANHAS DO MÊS

O  dia  10  deste  mês  é ,  oficialmente ,  o  Dia  Mundial  de
Prevenção  ao  Suicídio ,  mas  a  campanha  acontece
durante  todo  o  ano .  

São  registrados  cerca  de  12  mil  suicídios  todos  os
anos  no  Brasil  e  mais  de  01  milhão  no  mundo .  Trata-

se  de  uma  triste  realidade ,  que  registra  cada  vez
mais  casos ,  principalmente  entre  os  jovens .  Cerca
de  96 ,8% dos  casos  de  suicídio  estavam
relacionados  a  transtornos  mentais .  Em  primeiro
lugar  está  a  depressão ,  seguida  do  transtorno
bipolar  e  abuso  de  substâncias .  

Para  mais  informações  sobre  o  tema ,  acesse  nosso
canal  no  Youtube ,  PISC  TV ,  e  veja  o  vídeo  com  a
Psicóloga  Ruthieli  Farias .

O  objetivo  dessa  campanha  é  alertar  as  pessoas
sobre  a   necessidade  da  prevenção  do  câncer  de
intestino ,  que  hoje  já  é  considerado  o  segundo  tipo
de  tumor  mais  comum  entre  mulheres  e  o  terceiro
entre  homens  no  Brasil ,  segundo  dados  do
Instituto  Nacional  do  Câncer  – INCA .  

Mês de prevenção e combate ao
câncer de intestino

Mês de prevenção ao suícidio



 CAMPANHAS DO MÊS

A  campanha  tem  como  objetivo  gerar  visibilidade
para  a  causa  da  inclusão  da  pessoa  com  deficiência ,
além  de  promover  ações  voltadas  à  temática .  Ainda
que  tenhamos  avançado ,  quando  se  trata  de
legislações ,  tal  avanço  não  tem  se  refletido  como
deveria  em  relação  à  inclusão  social  da  pessoa  com
deficiência .  A  maioria  ainda  enfrenta  imensa
dificuldade  no  acesso  a  direitos  básicos ,  como  saúde ,
educação ,  habitação  e  trabalho .

MÊS DA INCLUSÃO SOCIAL DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Tem  como  objetivo  sensibilizar  a  população  quanto
a  doação  de  órgãos ,  além  de  conscientizar  a
população  sobre  a  doação .  É  extremamente
importante  falar  abertamente  sobre  o  tema  e  alertar
sua  família  sobre  o  desejo  de  ser  doador  de  órgãos ,
pois  são  eles  que  irão  autorizar  a  doação  após  a
morte .  No  Brasil ,  um  doador  pode  salvar  até  8  vidas .
Na  edição  XV  do  Comunica  abordamos  sobre  doação
de  órgãos  e  tecidos .

MÊS DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS



Fernanda Sarturi

Professora, Enfermeira, Doutora em Educação,

docente da Universidade Federal de Santa
Maria – Campus Palmeira das Missões/RS, Curso
de Enfermagem. fesarturi@gmail.com

Como vimos nesta edição, setembro é o mês da
inclusão social das pessoas com deficiência e
mês de aniversário do SUS, pensando nisto, o

editorial deste mês aborda a
interprofissionalidade e o SUS, na atenção à

pessoa com deficiência 



No transcorrer de mais de trinta anos a implementação e o
amadurecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos aspectos
profissionais, de formação e nos serviços de saúde nos diferentes
cenários levaram a repercussões potentes na produção em saúde.

A formação na área imersa por novas políticas e diretrizes tem se
voltado para planejar pedagogicamente currículos que se
debrucem cada vez mais para as necessidades da comunidade e,

portanto, do território de saúde. Por sua vez, os serviços e os
profissionais de saúde também passam por mudanças e
adaptações que emanam a premente necessidade de ações de
educação permanente, visto que são desafiados em uma constante
por novos conhecimentos, posturas e atitudes.

A exemplo disso em 2015 instituiu-se a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência nº 13.146 (BRASIL, 2015) que oficializa ainda
mais a atenção a este grupo de cidadãos e, por sua vez de usuários
do SUS. Nesse momento e sobe este movimento torna-se inevitável
discorrer sobre alguns termos frequentemente utilizados pelos
profissionais de saúde e educação como a integralidade e o acesso.

No mês de setembro se comemora a inclusão da pessoa com
deficiência em nome de todas as desacomodações iniciadas e que
precisam ser mantidas e trazidas para a roda de conversa em prol
da qualidade de vida desses indivíduos e suas famílias, bem como
claro da manutenção de seus direitos garantidos por lei.
Pessoa com deficiência é a aquela que com impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015). Tendo
compreendido isso te desafio a pensar sobre como integrar estes
usuários pensando na formação e no serviço? Mas, porque falar
sobre este tema? Vou tentar responder, vamos lá!

INTERPROFISSIONALIDADE  E  O  SISTEMA  ÚNICO  DE
SAÚDE  – UM  CAMINHO  PARA  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DA

PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA



Umas das possíveis respostas encontra-se na integralidade, conceito
trazido pelo SUS e em muitas ações posteriores e atuais pensadas na
produção de saúde. A integralidade da assistência de acordo com a
Lei Orgânica de Saúde (BRASIL, 1990) consiste em um conjunto de
ações de caráter preventivo e curativo exigido para cada caso em
todos os níveis de complexidade; e a igualdade da assistência, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Para tanto, a integralidade respeita o todo, olhando para cada micro
espaço de saúde. É neste ponto que interprofissionalidade, conceito
amplamente divulgado e trabalhado em políticas públicas de
formação e trabalho em saúde ganha espaço em prol do trabalho
colaborativo em saúde que olhe para integralidade do sujeito.

Reeves et al (2013) dizem que a educação interprofissional é a
ocasião em que membros de duas ou mais profissões aprendem em
conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar
a colaboração e a qualidade dos cuidados e o bem-estar de
paciente/usuários, famílias e comunidades. Veja, portanto, que bela
oportunidade temos para pensar nas diferenças e nas peculiaridades
de cada indivíduo, profissão e espaço de produção de saúde.

O Comunica PISC deste mês gostaria de levar até você a
possibilidade de se informar mais e pensar sobre estes temas de
forma dinâmica que te permita refletir sobre tua prática e de como
podemos juntos de forma colaborativa e interprofissional contribuir
com a qualidade em saúde.

Vale dizer que falar da pessoa com deficiência e o SUS é pensar no
conceito de acessibilidade disposto na Lei 13.146 (BRASIL, 2015) na
qual é reconhecida como a possibilidade e as condições de alcance
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,

equipamentos, transporte, informações e comunicação de serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo na zona urbana por pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida. 



Destarte que acessibilidade é mais que estrutura, é atitude, é
postura junto ao serviço pelos profissionais de saúde para com
os usuários e, acima de tudo compreendida como capacidade
técnica. A acessibilidade é um conjunto de características de
oferta do serviço e se relaciona a fatores sociais, culturais,

geográficos, estruturais e econômicos. Exatamente neste nó que
a acessibilidade não é acesso! Acesso é consumo, é
resolutividade, é credibilidade, é uma construção de confiança
entre usuário, serviço e equipe de saúde. Apresentar condições e
respeitar a acessibilidade não significa que o indivíduo terá
acesso. Nessa construção coletiva a interprofissionalidade ganha
espaço no cenário ampliado do território. Suas premissas
entrelaçadas as prerrogativas do SUS são potentes na produção
da atenção à saúde da pessoa com deficiência.

Considerando essa abordagem formar na área de saúde
profissionais humanos e capazes de atuar de forma integrada
torna-se um constante desafio na atualidade. Desenvolver
capacidade criativa, crítica e reflexiva nos sujeitos tornou-se uma
necessidade ainda na formação profissional, a qual precisa ser
mantida durante todo o exercício da profissão, sobe este aspecto
a educação permanente é tão importante.

Um serviço para promover saúde precisa do coletivo, do trabalho
em equipe, de integralidade, da acessibilidade e de acesso para
promover qualidade. Articular essa diversidade de indivíduos,

em especial as pessoas com deficiência, políticas e territórios faz
da formação no e para o SUS um caminho de lutas, de altos e
baixos e, de muito significado. Dito isso, desejo ter trazido
argumentos significantes e reflexivos para que você e sua equipe
se motivem a refletir sobre estes temas e debater de forma
construtiva e colaborativa em prol da qualidade da atenção à
saúde.
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