
O Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser valorizado 
e fortalecido, pois representa uma verdadeira 
democratização do acesso à saúde pública, realizada 
com uma abrangência jamais vista na história do país. 
Esse sistema, porém, não se constituiem uma conquista 
pronta e acabada. Ao contrário, ele é, acima de tudo, 
uma obra em construção, a qual requer muito trabalho 
e estudo para que alcance os seus objetivos. Este livro 
visa dar a sua contribuição, lançando luzes sobre o tema, 
ainda pouco explorado, do complexo financiamento do 
SUS.
A saúde está intimamente relacionada ao desenvol 
vimento humano e à qualidade de vida das pessoas e, em 
última análise, à sua própria felicidade. Para enfrentar 
os problemas da saúde pública brasileira, é necessário 
conhecer o seu financiamento de forma detalhada e 
as consequências do seu modelo atual, sendo esse o 
principal objetivo desta obra.
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