
GEOGRAFIA DA SAÚDE

NOVE AÇÕES  DO SUS QUE TALVEZ VOCÊ NÃO SAIBA QUE FAZ
PARTE DESSE SISTEMA

VOCÊ CONHECE BEM O SUS?

Resultados

O SUS desde o princípio tem enfrentado
muitos desafios que visam sucatear e
desmontar as políticas públicas, enfatizando
que apenas os serviços privados são eficazes
e promovendo na população o fetiche, que
beneficia aos ideais neoliberais.

Nesse contexto o trabalho do geógrafo
(articulado ou não à outros profissionais)
torna-se importante na promoção e
manutenção desses direitos, desenvolvendo
trabalhos e pesquisas que favorecem tanto
ao discurso acadêmico, bem como beneficia
a população num todo.

Portando, o projeto desenvolveu a
capacidade de reflexão e pertencimento do
SUS à população brasileira, despertando o
interesse de lutar cada vez mais para que
esse sistema de saúde continue sendo
público e cada vez mais de qualidade para
todos os cidadãos.
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INTRODUÇÃO

Em meio ao atual cenário mundial com à
COVID-19, é de extrema importância
compreendermos o impacto da pandemia
no contexto brasileiro. Apesar de todos os
desafios apresentados desde a
implementação e que afetam a qualidade do
serviço, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem
sido importante no enfrentamento à doença,
ao mesmo tempo em que é atacado,
desvalorizado e ameaçado por setores como
a mídia, governantes e outros membros da
sociedade.

Diante disso, buscamos estudar sobre a
política de saúde no Brasil contextualizando
brevemente o modelo de saúde que
antecedeu o SUS, além de enfatizar a
importância de implementação desse
sistema para a população brasileira,
destacando informações em forma de
cartilha a serem distribuídas em busca da
conscientização e valorização por parte da
população em geral para entender a
importância de lutar em defesa ao SUS
sempre que ele for ameaçado pela
conjuntura vigente.

Dessa forma, nós da Geografia, mais
especificamente da Geografia da Saúde,
podemos desenvolver trabalhos como este
para a promoção da saúde coletiva e,
principalmente, participar da luta em defesa
da saúde pública e de qualidade para todos.

Fiscalização em restaurantes,
lanchonetes e supermercados; 

MATERIAL E MÉTODOS

Trabalho com a utilização de cartilha, sendo
necessário para a produção da mesma:
computador com acesso a internet, tanto
para a elaboração, quanto para a divulgação
da mesma.

O método utilizado para a elaboração do
recurso didático iniciou-se a partir de leituras
e pesquisas bibliográficas para conhecer o
SUS e em seguida elaborar uma cartilha
educativa destacando o que é esse sistema,
alguns de seus serviços e sua importância na
sociedade brasileira. Na cartilha, elaborada
aproximadamente em uma semana
(considerando as dificuldades em utilizar as
ferramentas, entre outras) destacaremos
também os seis princípios básicos contidos
na “Carta dos direitos dos usuários da
saúde” que garantem a todos e todas
atendimento digno nos sistemas de saúde,
público ou privado. Destacar ainda na
cartilha os seguintes pontos, explicando a
importância de cada um deles:

  O SUS vai além de atendimentos
hospitalares 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante
amplo e vai além dos hospitais, atuando
também na prevenção de doenças, com: 

Controle da qualidade da água potável;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU); 

Doação de sangue e leite materno;

Medicamentos gratuitos; 

Distribuição de preservativos masculinos e
femininos ;

Campanhas de vacinação;

Regulação de planos de saúde;

Programa Farmácia Viva (plantas
medicinais).
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