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Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
Alteração da Redação: Fruto de intensa mobilização popular e amplo debate entre variados
setores da sociedade, o SUS é posto como uma grande conquista social do povo brasileiro.
Para que o povo não perca seu caráter de protagonista da construção do SUS, é urgente
que busquemos ampliar, fortalecer e popularizar os mecanismos de participação social e
gestão democrática deste, tais quais os conselhos e conferências de saúde e os fundos
gestores do SUS.
Justificativa (Modificativa)
A mobilização popular e debates desenvolvidos durante os movimentos sanitários e
a 8° Conferência Nacional de Saúde (1987), foram importantes vetores para a criação do
sistema de saúde que viria a ser instituído pelas Constituição Federal de 1988 e as leis 8080
e 8142 de 1990, conhecidas como leis orgânicas do SUS. Surgia assim um sistema de saúde
que atendia as necessidades e os anseios do povo, pois surge pela vontade e organização
deste, surgia o Sistema Único de Saúde (SUS).
O SUS altera a lógica dos demais sistemas de saúde adotados até o momento no
Brasil, pois aborda a saúde de maneira integrada, e se organiza de forma a garantir a
participação social dos diversos segmentos da sociedade e a gestão não centralizada do
sistema (assim como pressupõe o modelo federativo). Assim o Sistema Único em seus
pouco mais de 30 anos de história tem sido um importante instrumento de desenvolvimento
social de nossa nação.
Entretanto, nos últimos anos, o SUS tem sido vítima de intensa sucateação,
esvaziamento de recursos e profunda difamação da mídia liberal, causando descrédito da
população e distanciamento do Sistema. Apesar de todos esses desafios, o SUS resiste e
cumpre com seu importante papel social.
Como defensor de um socialismo democrático, o PSB deve ter como um de seus
compromissos a defesa do SUS e de seu caráter popular e democrático, pois este apresenta
grande potencial de ser um instrumento de transformação social a serviço do povo. Porém,
para que isso ocorra é necessário reaproximar o povo do Sistema, e recolocá-lo em seu
lugar de direito como protagonista da construção do SUS, através da popularização e
fortalecimento dos mecanismos de participação social, conscientização da população de
seu papel e responsabilidade no cuidado com o Sistema, criando assim um Sistema de
Saúde integral, democrático e a serviço do povo.

