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O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por um conjunto de atos e serviços de saúde prestados por órgãos 
públicos e instituições federais. Preconiza a atenção integral ao sujeito, visualizando-o como um ser biopsicosocial. Tem 
como princípios éticos - doutrinários a universalidade, equidade e integralidade. Partindo desses princípios, torna-se de 
grande importância verificar se são entendidos e praticados na vivência dos profissionais atuantes na saúde pública, 
visto que a limitação dos recursos e a gestão são citadas na bibliografia atual como fatores de atraso do 
desenvolvimento do nosso sistema de saúde frente ás necessidades atuais. O presente estudo apresentou como 
objetivo avaliar a percepção, o nível de entendimento e a aplicação dos princípios do SUS em um grupo de profissionais 
atuantes em uma equipe multidisciplinar de um Hospital Escola da região sul do país. Apresenta abordagem quanti-
qualitativa, observacional de caráter descritivo. Participaram do estudo doze diferentes profissionais atuantes em uma 
equipe multidisciplinar de um determinado setor. Cada participante aceitou responder ao questionário semi-estruturado 
que continha questões com relação aos princípios do SUS e a sua visão sobre o funcionamento e aplicação destes no 
dia a dia da equipe. Para a organização da base de dados e análise dos resultados foi utilizado o Microsoft Office Excel 
2007. Para a questão aberta utilizou-se análise de conteúdo. O nível de conhecimento quanto aos princípios ético - 
doutrinários do SUS foi considerado bom. Apesar de nem todos os profissionais estarem cientes dos princípios do SUS, 
foi possível observar que os julgam importantes e aplicam no mínimo um deles em sua rotina de trabalho. Os 
profissionais entrevistados relataram problemas com relação as questões técnico-administrativas, justificando que estas 
acabam impedindo-os de aplicarem seu conhecimento e desta forma prejudicam o atendimento ao usuário. A partir 
destes resultados observamos que é extremamente importante que todos os profissionais tenham maior conhecimento 
sobre o SUS, suas diretrizes e princípios. Para desta forma, apresentar melhores condições de desenvolver seu 
conhecimento e manejar situações comuns na equipe ocasionando em maiores benefícios aos usuários. Essa filosofia 
atualmente está vindo mais reforçada na formação profissional, dentro das universidades, onde a questão humanística 
vem sendo bastante discutida. Palavras-chave: Sistema único de saúde; percepção; saúde pública. 
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