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         No momento em que vivenciamos a pandemia da COVID-19
        é importante conhecermos o sistema público de saúde

brasileiro.

         Você sabe o que é e como funciona o SUS?
             Sistema Único de Saúde (SUS) é o nome do sistema de saúde público

          brasileiro. Universal e gratuito ele engloba a saúde básica (realizada
            através dos postos e unidades básicas de saúde) e os atendimentos de

         alta e média complexidade (como aqueles realizados nos grandes
      hospitais). Por isso, dizemos que o SUS       realiza as ações mais básicas em

        saúde (como campanhas de esclarecimento e informação sobre
         prevenção de doenças e também o mais complexo procedimento

         médico, como por exemplo, um transplante de órgão).
          No SUS encontramos ações de promoção, prevenção e recuperação da

   saúde da população brasileira.

         O SUS possui a importante tarefa de promover a
       equidade com o reconhecimento do direito a

        saúde de cada cidadão e com diminuição da
      desigualdade. Destaca-se a importância de se

    considerar as especificidades/necessidades de
        cada indivíduo. Bem como as questões sociais e

      de saúde de cada região do país.

     E como o SUS se organiza?

            O SUS se organiza com base na partilha de responsabilidades entre o
           Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias
             Municipais de Saúde em todo o território Nacional (de acordo com o nível

    de responsabilidade de cada segmento).
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   SÃO PRINCÍPIOS DOS SUS:

UNIVERSALIZAÇÃO:         saúde como um direito acessível a todos os
brasileiros.

INTEGRALIDADE:         compreensão do indivíduo como um todo, com a
      devida atenção as necessidades de cada um.

      PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA E DIREITO A INFORMAÇÃO: 
            defesa da integridade física e moral das pessoas e direito a informação

     das pessoas assistidas sobre sua saúde.

    IGUALDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE:    sem preconceitos ou
   privilégios de qualquer espécie.

  UTILIZAÇÃO DAS EPIDEMIOLOGIA:     estabelecimento de prioridades e
  alocação de recursos.

  PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE:    valorização da participação
            popular das diferentes instâncias de gestão do SUS e nas unidades de

saúde.

  DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA:  descentralização
         das decisões com comando único em cada esfera de governo.

✔       O SUS foi estabelecido pela Constituição
       Federal de 1988 e foi regulamentado pela

   Lei Federal nº 8.080/1990;

✔        O Brasil possui um dos maiores sistemas
      de vacinação do mundo! Através do

     Programa Nacional de Imunização nas
       Unidades Básicas de Saúde ou nos Postos

       de Saúde, o SUS disponibiliza vacinas para
    bebês, crianças, adolescentes, adultos,
    idosos entre outros segmentos

   populacionais, com calendários
      específicos. O SUS promove saúde e

     qualidade de vida para os brasileiros.
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         Saiba onde encontrar os serviços de saúde disponíveis em
 seu estado/município:

 Para lista   de Hospitais  CLIQUE AQUI!

      Para lista de Postos de Saúde  CLIQUE AQUI!

        Para Laboratórios públicos de referência de testagem para
 COVID-19  CLIQUE AQUI! 

       No período de pandemia o SUS auxilia
     a população com campanhas educativas

      de prevenção à COVID-19, constrói as
     diretrizes para o enfrentamento da

      doença e realiza pesquisa científica. O
     SUS trata, cuida e cura milhões  de

brasileiros!

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/Hospitais-estaduais-CORONAV--RUS.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/postos-de-sa--de-com-endere--o.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/lista-de-laboratorio.pdf
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       Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
   Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

     Setor de Gestão de Benefícios Estudantis

 Assistentes Sociais:

    Izanusys da Costa Gama Coutinho

  Roberta Oliveira Ferreira

    Wailene Rejan de Sá Carvalho

 Contato: servicosocial.prae@unirio.br
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