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Nota em Defesa do SUS

Como fruto de movimentos que aglutinaram vários setores progressistas da sociedade brasileira num
esforço em propor um novo pacto social, onde o Estado defensor e promotor do bem-estar social fosse
garantidor do direito universal a um padrão mínimo de vida, independentemente de contribuição prévia,
nasce o Sistema Único de Saúde (SUS).

Com seus princípios doutrinários de universalidade, equidade e integralidade, o SUS propõe uma política
de atenção inclusiva e democrática, trazendo em si um projeto que expressa valores civilizatórios, tendo a
participação social como seu grande pilar para sua construção e defesa. Assim a saúde é entendida como
um valor social que articula cuidados individuais e coletivos aos determinantes e condicionantes sociais,
sobretudo ao desenvolvimento econômico e direitos humanos.

Nessas três décadas de existência o SUS vem resistindo bravamente às investidas de uma agenda
neoliberal, contudo nos últimos dias foram intensificados os ataques que colocaram sob grande ameaça a
existência do conceito de saúde como valor solidário, direito de cidadania e dever do estado.

O decreto federal que propunha a possibilidade de gestão privada na Atenção Primária à Saúde (APS) foi
a mais recente tentativa de atrelar o SUS a um modelo de negócio, onde cuidado a saúde se conforma
como mercadoria. Portanto, qualquer proposta que tenha como objetivo impor retrocessos e desmonte na
estrutura do SUS deve ser fortemente combatida e denunciada.

Diante do exposto, nos posicionamos na defesa intransigente contra qualquer tipo de privatização, de
retirada de direitos e de fragilização do SUS. Acreditamos na construção de uma sociedade onde a saúde
seja um bem que afirma princípios civilizatórios, de cidadania, soberania nacional e democracia.

Continuaremos na luta e na defesa do SUS público, universal, equânime e sustentável em termos de
recursos financeiros, organizacionais e políticos.

Continuaremos na defesa da vida!
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