
O SUS salva vidas! 

Agora é hora de dar vida plena ao SUS! 

Desde a sua criação, o SUS nunca viveu um momento de tal legitimidade 

na consciência dos brasileiros. Como fruto desta consciência, formou-se 

desde 2021 a mais ampla e representativa convergência das entidades 

democráticas brasileiras em torno da defesa de uma saúde pública, 

universal e de qualidade. A Frente pela Vida que convoca a Conferência 

Livre, Democrática e Popular da Saúde é expressão desta nova 

consciência e desta unidade ampla. Ela vem reivindicar dos candidatos à 

presidência da República, que defendem a saúde pública, um firme 

compromisso no sentido de garantir a construção 100 % do SUS como 

prioridade na nova fase de reconstrução da democracia brasileira. 

Este compromisso público de construção plena do SUS é, em primeiro 

lugar, o da efetivação do princípio firmado na Constituição de 1988, de 

que a saúde é um direito universal e o Estado tem o dever de garantir 

assistência com igualdade e integralidade.  

Em segundo lugar, a prioridade da construção do SUS 100% público é 

incontornável como expressão imediata do direito à vida dos brasileiros. 

Neste tempo de devastadora expansão do desemprego, da fome e da 

pandemia, as políticas para superar a fome e as ameaças à saúde são 

urgentes e prioritárias. 

Nos anos recentes, o princípio constitucional do SUS que nunca teve sua 

plena implantação garantida, sofreu os maiores ataques das políticas 

neoliberais que visam destruir o direito à saúde e torná-la um espaço 

mercantil de lucro e predação dos recursos públicos. De subfinanciado, 

desde que foi criado em 1988, o SUS, assim como todas as políticas 

sociais, passou a ser desfinanciado com a aprovação da EC-95/2016, que 

congela o gasto federal em saúde por vinte anos.  

Junto ao desfinanciamento, o Ministério da Saúde vem fazendo graves 

intervenções para enfraquecer a responsabilidade da esfera federal com 

a coordenação e indução de políticas, junto a estados e municípios. Ao 

mesmo tempo que mudou o financiamento federal para a atenção 

básica, de modo a restringir a expansão da sua cobertura populacional, 

em plena pandemia, sob comando militar, deu margem a uma das 

políticas mais negacionistas do mundo, gerando centenas de milhares 

de mortes evitáveis de brasileiros.  

É preciso diante deste ciclo de verdadeira tentativa de destruição do SUS 

repor o seu sentido constitucional, público, de qualidade e universal. O 

sentido público da saúde como dever do Estado e direito do cidadão 

deve prevalecer de modo definitivo sobre o projeto neoliberal de 

mercantilização da saúde. Não basta apenas a afirmação de princípios 

gerais.  

É inegável o reconhecimento de toda a sociedade ao papel que o SUS foi 

capaz de desempenhar no combate à pandemia. Mesmo os veículos de 

comunicação que até então sempre propagaram a “precariedade” do 

sistema público de saúde, abriram seu horário para enaltecer a 

importância do SUS, dos seus trabalhadores, e sua capacidade de 

garantir a vacinação e a assistência diária a milhões de brasileiros.  

A realidade do subfinanciamento, produto da irresponsabilidade 

crescente do nível federal, do investimento insuficiente dos estados e do 

comprometimento dentro de limites pelos municípios, é hoje 

reconhecida pelos mais diversos atores e instituições na sociedade 

brasileira.  Na década de 1980, a esfera federal era responsável por 75% 

dos gastos em saúde. Em 2020, essa participação caiu para 42%.  

O compromisso com a consolidação de um sistema universal e de 

qualidade no país, exige a responsabilidade com a reversão do 

financiamento público da saúde. Atualmente, apenas 39,6% do gasto 

total em saúde são gastos públicos no Brasil. Em países da Comunidade 

Europeia os gastos públicos representam 74%, em média, no total de 

gastos em saúde. O Brasil gasta 9,6% do PIB em saúde. Mas, apenas 3,8% 

provém de fontes públicas (esfera federal, estadual e municipal). O gasto 

público na Alemanha representa 9,9%, na França 9,3%, no Reino Unido 

8%, em Portugal 5,8% e no Chile 5,7%.  

Os brasileiros esperam uma opção clara de financiamento para a 

consolidação do SUS 100% público, para dar resposta às necessidades 

de saúde de toda a população.  

Assim como a fome, a saúde não pode esperar.  Só é possível cumprir as 

promessas de esperança do povo brasileiro garantindo o seu direito à 

vida. Cumprir esta esperança é assumir um claro compromisso público 

com propostas estruturantes do SUS, virtuosamente combinadas e que 

respondam em um prazo, curto e progressivo, às necessidades sanitárias 

urgentes do povo brasileiro. Isto significa estabelecer um novo pacto 

político com respeito aos direitos que o povo brasileiro inscreveu na 

Constituição de 1988.  

São seis estas propostas estruturantes que devem ser implementadas 

com o devido planejamento para um sistema público integrado. 

 

1. Implantar um novo patamar histórico de financiamento público do 

SUS que permita a resposta imediata às necessidades urgentes do povo 

brasileiro, investimento de impacto para a resolução dos vazios 

assistenciais do SUS, invertendo fortemente o atual predomínio dos 

gastos privatistas e mercantis.  

Trata-se de um novo patamar histórico pois se pretende atingir, de 

modo progressivo e em curto prazo, o percentual de 7% do PIB, 

semelhante ao dos países que têm compromisso constitucional com 

sistemas públicos e universais de saúde. Em um país tão desigual, é 

preciso que o gasto público em saúde sobreponha fortemente o gasto 

privado.  

Este esforço público de financiamento exigirá superar o sistema 

neoliberal tributário regressivo, que privilegia rentistas e grandes 

fortunas, em favor de um princípio republicano de responsabilidade 

fiscal. Como previsto na Constituição de 1988, é preciso repor uma lógica 

de prioridade do orçamento da seguridade social, pondo fim à 

desvinculação de 30% dos recursos para a União (DRU), revisão das 

desonerações e renúncias fiscais.  Trata-se de livrar a população 

brasileira, inclusive as classes médias, do escandaloso duplo imposto, 

pagando outra vez por serviços que o Estado tem o dever constitucional 

de oferecer. 

 

2. Por um novo pacto de solidariedade entre o SUS e o povo brasileiro, 

investindo para universalizar o acesso, cobrir os vazios sanitários e 

superar os gargalos já diagnosticados, garantindo o pleno sentido 

virtuoso do sistema público do SUS.  

Este pacto agora precisa ser renovado, fazendo jus ao legado de 

confiança conquistada pelo SUS durante a pandemia e a crise sanitária.  

As classes trabalhadoras e as próprias classes médias, já profundamente 

insatisfeitas com os planos privados, esperam metas objetivas de 

estruturação e qualificação da atenção à saúde em toda a rede pública, 

em todas as regiões.  

 

3. A inteligência sanitária brasileira já acumulou um diagnóstico para 

retomar e fortalecer programas interrompidos e planejar a consolidação 

de um sistema público integrado: 

• A universalização e qualificação da Atenção Primária, das Equipes 

de Saúde da Família, das Equipes Multiprofissionais que garantem 

a superação do modelo hospitalocêntrico, integram 

ecologicamente os cuidados preventivos de vida saudável e 

organizam a porta de entrada no sistema no território. 

• O investimento em redes territorializadas e integradas de cuidados 

de vigilância à saúde, atenção primária, unidades especializadas e 

urgência.   

• Reconstrução e fortalecimento do pacto federativo com destaque 

para o papel de coordenação e indução do planejamento pela 

esfera federal, juntamente com estados e municípios, 

acompanhada pela participação tripartite dos usuários, 

trabalhadores e gestores nos Conselhos de Saúde.  

• No contexto de crise sanitária que vivemos, o governo federal 

buscou deslegitimar, invisibilizar e boicotar as instâncias de 



participação social e de participação colegiada da gestão, dentro 

de um processo autoritário de verticalização das decisões, além de 

ter abraçado a estratégia da desinformação. Contra a opção do 

governo vigente, é imperioso fortalecer a participação social no 

SUS, assegurando a representação da sociedade civil em toda sua 

diversidade e a representatividade dos membros dos conselhos de 

saúde, assim como desenvolvendo ações de capacitação dos/as 

conselheiros/as em todas as esferas de governo. Será preciso 

fortalecer as Conferências e Conselhos de Saúde, além de 

estratégias de participação inovadoras na construção e fiscalização 

da implementação de políticas. 

• É preciso reverter o processo de privatização e a terceirização dos 

serviços no SUS e garantir o sentido público e democrático da sua 

gestão. Já está amplamente comprovado que as organizações 

sociais (OSs), as parcerias público-privadas (PPPs) e as 

terceirizações, não melhoram a gestão do SUS e frequentemente 

estão ligadas a maiores custos, quando não a práticas de 

corrupção. A opção aos impasses históricos do Estado brasileiro 

não pode ser sua privatização, mas a democratização participativa 

de sua gestão, com planejamento, metas de desempenho 

pactuadas e avaliações públicas sistemáticas.  

• A pandemia recolocou a importância do papel das agências 

reguladoras - a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso da ANS, 

é fundamental resgatar seu caráter público, acabando com a 

situação de captura pelo setor regulado, bem evidenciado pelos 

mecanismos da “porta giratória” que fazem com que seus 

dirigentes sejam, em regra, vinculados a operadoras de planos de 

saúde. 

• Não há democracia, cidadania e justiça social sem compromisso 

público de reconhecimento das especificidades e necessidades de 

populações vulnerabilizadas e grupos excluídos na sociedade. A 

pandemia intensificou as desigualdades sociais gerando um 

contexto de aumento da vulnerabilidade social, das iniquidades e 

violações de direitos que historicamente afetam determinados 

segmentos populacionais como os povos indígenas, população 

negra, população LGBTI+, população em situação de rua, povos 

ciganos, população privada de liberdade, migrantes. Será 

fundamental retomar as iniciativas do SUS em relação a essas 

populações.  Especialmente, os povos indígenas, que vivem hoje 

todo tipo de agressão e barbárie. Em torno de 35 % dos indígenas 

vivem em áreas urbanas, e, portanto, é preciso reconhecer o 

desafio de realizar um cuidado em saúde diferenciado para essa 

população.  

• Desigualdades de gênero se associam às demais desigualdades 

sociais, em especial às de classe social e raça/etnia, tornando as 

mulheres pobres, negras e indígenas ainda mais vulneráveis. 

Importante também chamar a atenção para o fato de que serão as 

mulheres, provavelmente, as mais afetadas pelos efeitos de médio 

e longo prazo do agravamento das desigualdades geradas na crise 

sanitária.  

• Mais do que nunca, é necessário recompor, fortalecer e consolidar 

a Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas implementada 

nos moldes da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, garantindo o 

seu enorme valor civilizatório, o cuidado em liberdade e a defesa 

dos direitos humanos. 

 

4. O trabalho em saúde tem uma característica singular. Além da 

atenção e da gestão, os trabalhos no sistema de saúde incluem a 

formação e a participação. A Constituição brasileira afirma a 

responsabilidade do sistema de saúde no ordenamento da formação dos 

trabalhadores da área. É fundamental que as responsabilidades do SUS 

com a formação de trabalhadores e trabalhadoras sejam incluídas no 

trabalho, envolvendo as instituições da saúde e de ensino, garantindo a 

aprendizagem em cenários de prática com segurança física e 

psicossocial.  

Os cerca de três milhões de trabalhadores do SUS são, na verdade, os 

grandes fiadores de suas conquistas históricas e de seu futuro. Não há 

futuro possível para o SUS sem colocar no centro a construção da 

dignidade e dos direitos destes que trabalham cotidianamente em 

defesa da vida. 

Frente ao contexto atual de profunda diferenciação e de crescente 

precarização das ocupações, é necessário imediatamente adotar 

mediações negociadas com os movimentos sindicais, implantar uma 

lógica de carreira nacional, base para a construção do SUS como sistema 

público.  Um plano nacional de carreira para os trabalhadores do SUS 

deve ser amplamente debatido com os sindicatos dos trabalhadores da 

saúde, garantindo a valorização e reconhecimento desses trabalhadores 

e trabalhadoras. Um plano nacional capaz de garantir pisos salariais 

dignos, qualificação continuada e progressão de direitos aos 

trabalhadores do SUS. 

 

5. O sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação vem 

enfrentando a mais grave crise de sua história. Não apenas pelo radical 

corte em seus recursos financeiros como por ataques sistemáticos 

oriundos do governo federal às instituições de fomento e às instituições 

de pesquisa científica e tecnológica. O desenvolvimento do complexo 

econômico estatal da saúde é estratégico para a consolidação do SUS e 

a soberania nacional. 

O complexo econômico da saúde contribui para alavancar o 

desenvolvimento do país, com possibilidade de se tornar autossuficiente 

em vários componentes do SUS, e mesmo exportador, beneficiando 

países mais carentes, em uma política diplomática Sul-Sul.  O Brasil já 

demonstrou possuir relevantes plataformas públicas (Fiocruz, Butantan) 

e indústrias para a produção de fármacos e imunizantes. 

Minas Gerais, por sua parte, tem o privilégio de contar com a Fundação 

Ezequiel Dias - FUNED, uma planta industrial estatal para produção de 

medicamentos, que precisa ser urgentemente resgatada do 

sucateamento, da iminente entrega à iniciativa privada e passar a 

integrar o complexo econômico industrial da saúde do SUS.  

 

6. Todos nós, presentes nessa Conferência Livre, Democrática e 

Popular da Saúde de Minas Gerais reconhecemos também o desafio da 

retomada da construção do SUS 100% Público no nosso estado.  

Minas Gerais é o 2º estado mais populoso do Brasil e com o maior 

número de municípios. É urgente que aqui se retome, a expansão da 

atenção básica à saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, e a 

reorganização da assistência médico-ambulatorial e hospitalar nas 

regiões no Estado, revendo para isso, o papel da Fundação Hospitalar de 

Minas Gerais (FHEMIG) na gestão dos serviços. Precisamos reconstruir o 

pacto federativo em Minas Gerais, com base no respeito às 

trabalhadoras e trabalhadores do SUS, compromisso com o controle 

social, o fortalecimento do papel dos Conselhos Municipais e Estadual 

de Saúde e a participação das instituições regionais (Escola de Saúde 

Pública (ESP), FHEMIG, FUNED) na formulação e gestão das políticas 

públicas da saúde em Minas Gerais.   

NÓS DEFENDEMOS O SUS! 

NÓS DEFENDEMOS A DEMOCRACIA! 


