
Analise da Conjuntura Politica do SUS 
 

 
Prezados (as) Conselheiros (as) é de suma importância que 
tenhamos em nossas lembranças que desde a Constituição de 1988 
e em especial a partir da década de 1990, com a promulgação da Lei 
Orgânica da Saúde (8080/90) e da Lei do Controle Social (8142/90) 
que a sociedade brasileira materializada por milhares de 
ativistas/militantes vem na luta pela saúde publica o que significa em 
especial estruturar o SUS com base em seus Princípios e Diretrizes  
 
Precisamos aqui na XVI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde e 
em outros privilegiados espaços como as Conferencias de Saúde, 
sejam estas em âmbito Nacional, Estadual ou Municipal, mas que 
possamos reconhecer os avanços do SUS, com a disponibilização 
das ações de Promoção e Prevenção que de uma forma ou de outra 
atendem a milhares de brasileiras e brasileiras. 
 
Podemos dizer e afirmar em uma analise de conjuntura politica que 
houve melhorias significativas e para tal temos alguns indicadores a 
exemplo da queda na mortalidade infantil, redução da desnutrição 
infantil, aumento na expectativa de vida entre outros 
 
No tocante ao exercício de nossa cidadania, é evidentes que com 
dificuldades locais, avançamos em termos de participação e controle 
social, mas ainda temos e sofremos muitas interferências de ordem 
politica partidária e econômica que comprometem este exercício. 
 
Mesmo identificando e considerando os avanços em todos estes 
anos de existência, é fato que o SUS é ainda um projeto que esta 
em disputa na sociedade brasileira, e seus princípios necessitam 
ainda serem efetivados em toda sua magnitude. 
 
Lamentavelmente muitos governantes e parlamentares, aqueles que 
nós elegemos e colocamos em postos chaves da administração 
publica sejam nos municípios, nos estados e na união entendem e 
afirmam que o SUS é um sistema de saúde para os pobres, e a 
classe média cada vez se distancia mais do SUS no dia a dia, mas o 
utiliza até com privilégios quando se vê sem alternativas por parte 



dos grandes grupos da Saúde Suplementar que se verificarmos com 
lupa hoje ela concorre diretamente com o SUS. 
 
Para esta digamos breve analise de conjuntura, necessitamos 
também reconhecer que o SUS enfrenta dilemas que precisam ser 
superados, para que possa avançar mais e se consolidar, garantindo 
assim, um atendimento de qualidade para toda a população 
conforme pudemos verificar nas várias questões elencadas 
recentemente no Seminário Nacional de Atenção Primaria e no de 
Relação Publico x Privado, importante resgatar que estamos falando 
e reiterando oque já demandas dos Relatórios da ultimas 
Conferencias de Saúde. 
 
Neste sentido o que temos: O subfinanciamento, um modelo de 
atenção ainda voltado para a doença e não para a saúde (seu 
conceito mais amplo), por exemplo, que de certa formar estão 
relacionados há um conjunto de fatores sociais e econômicos, que 
podem e devem ser superados se definitivamente contarmos com os 
sujeitos político que façam a sua defesa nos mais variados espaços 
e que não usem o SUS como moeda de troca ou em período das 
eleições partidárias onde vemos muitos falando do SUS com 
propostas boas, mas muitas absurdas. 
 
Colegas algumas questões para esta analise de conjuntura: 
 
Queremos um Sistema Único, Público, Universal, de qualidade para 
todos? Ou queremos dois sistemas de saúde: um para a classe 
média e para os de maior poder aquisitivo, regulado pelo mercado, e 
outro para os pobres?  
 
Queremos recursos financeiros dos três níveis de governo para 
garantir atenção integral ou vamos continuar com subfinanciamento, 
sucateando os serviços públicos de saúde? 
  
Queremos construir, equipar, estruturar, e organizar milhares de 
UBS em todos os municípios do país, para cuidar dos idosos, das 
mulheres, das crianças, dos portadores de doenças crônicas, das 
vítimas de violência doméstica? Ou vamos ceder à tentação de 



propor de outras propostas que na realidade competem entre si e 
não resolvem as demandas mais elementares da população 
 
Queremos de fato construir outro modelo de atenção à saúde, 
formando equipes multiprofissionais, com vínculo com os usuários, 
que se responsabilizam pela saúde da população, e que trabalham 
para que as pessoas tenham autonomia para viver suas vidas da 
melhor maneira possível? Ou vamos assumir que a saúde é uma 
mercadoria, que deve ser consumida através de consultas médicas, 
exames e remédios? 
 
Esta é a analise de conjuntura que esta posta, mas que não se 
encerra aqui temos ainda que: 
 
Fortalecer a participação e o controle social sobre todas as 
instâncias e os agentes que fazem parte do SUS, fortalecendo seus 
atores/sujeitos as organizações da sociedade civil e os laços 
políticos que garantem a sustentabilidade das ações em saúde; 
 
Contribuir para dar efetividade/materialidade aos princípios da 
universalidade, integralidade e equidade, buscando garantir a 
implantação e implementação das políticas específicas que foram 
aprovadas no CNS e Ministério da Saúde e que aguardam 
pactuação no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite e 
Comissões Intergestores Bipartites. 
 
Sem duvida ter a Agenda do Conselho Nacional de Saúde, efetivada 
e capilarizada em todos os Conselhos de Saúde. 
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