
CARTA DA FRENTE DEMOCRÁTICA EM DEFESA DO SUS AOS 
DELEGADOS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE

A Frente Democrática em Defesa do SUS –  Bahia é uma articulação 
permanente de organizações representativas dos movimentos sociais e de pessoas 
que comungam do mesmo projeto: a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a efetivação do direito à saúde no Brasil, conforme foi estabelecido na Constituição 
Federal de 1988.

O direito à saúde é amplo, pois não diz respeito apenas ao acesso às ações de 
proteção aos riscos e de assistência aos agravos e doenças. Desde a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde defende-se que a efetivação deste direito só se dará por meio de 
uma transformação da organização da sociedade que se fundamente na solidariedade 
humana, ao invés da competição e acumulação de riquezas que geram as iniqüidades 
no nascer/viver/morrer. Este conceito ampliado de saúde abrange também o 
desenvolvimento econômico sustentado em uma relação harmoniosa com a 
natureza/ambiente. 

Após 27 anos da promulgação da Constituição Federal, apesar dos inegáveis 
avanços no acesso às ações e serviços de saúde por meio da ampliação das equipes 
de saúde da família, da criação do SAMU, da desospitalização na atenção à saúde 
mental, do programa de imunização e de controle de doenças, a exemplo da AIDS e 
do tabagismo, a realidade ainda se encontra muito distante do desejável. Mais ainda, 
constata-se uma grande ameaça de retrocesso.

Os planos e seguros de saúde proliferam, devido, principalmente, ao 
subfinanciamento crônico do SUS. No Brasil, pouco mais de 40% dos gastos com 
saúde são públicos, ou seja, as pessoas e as famílias é quem têm que desembolsar 
recursos para custear suas despesas com assistência. Por outro lado, grande parte do 
orçamento da União é para pagar a dívida pública, exaurindo recursos públicos que 
deveriam ser investidos na melhoria da qualidade de vida da população.

Na Bahia, a privatização avança e o projeto mercantilista, sem qualquer 
disfarce, ocupou a gestão da saúde no Estado. O patrimônio público vem sendo 
entregue às organizações privadas, por meio de contratos de gestão, com 
Organizações Sociais (OS), e, mais recentemente, empresas de natureza lucrativa, na 
modalidade de Parcerias Público-Privada (PPP). 

Muitos governos não têm respeitado os conselhos e as conferências de saúde 
como instâncias deliberativas das políticas de saúde, como determina a Lei 8142/90. 
Exemplos recentes daqui da Bahia foram a lei (LEI Nº 13.204 DE 11 DE DEZEMBRO 
DE 2014) que extinguiu as Diretorias Regionais de Saúde (Dires) e a lei que criou os 
consórcios interfederativos de saúde (LEI Nº 13.374 DE 22 DE SETEMBRO DE 2015). 
Todos os dois projetos governamentais não foram submetidos previamente ao 
Conselho Estadual de Saúde. 

É neste cenário de graves ameaças ao projeto solidário na saúde e diante da 
crise política e econômica no país, forças democráticas da sociedade lançaram, em 
11/9/2015, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Bahia), a Frente 
Democrática em Defesa do SUS. Para tanto conclamam os (as) delegados (as) da 9ª 
Conferência Estadual de Saúde a se juntarem a este movimento se posicionando 
firmemente contra o projeto de transformar a saúde em mercadoria, defendendo, de 
forma intransigente, o direito à saúde já conquistado na Constituição.

As reuniões da Frente Democrática em Defesa do SUS ocorrem mensalmente 
e todos (as) estão convidados (as) a participar. Para maiores informações, entrar em 
contato: frentesusba@gmail.com.
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REGIONALIZAÇÃO OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS?

O que são os Consórcios Públicos? Quantos municípios (não os que te 
contaram) estabeleceram consórcios e tiveram sucesso na prestação de ações e 
serviços de saúde para a população? Porque o atual Governo da Bahia deixou de lado 
todos os outros mecanismos/instrumentos relacionados a Regionalização das ações e 
serviços de saúde, como o COAP, PPI, Colegiado Intergestores Regional (CIR)? Ainda 
que nenhum dos instrumentos anteriores tenha efetivado a regionalização da atenção 
à saúde, por que os consórcios resolveriam este problema? 

Não há experiências no Brasil que demonstrem o êxito deste novo modelo de 
gestão da saúde. No nosso entender trata-se de mais um projeto governamental com 
o objetivo de criar “uma marca de governo”, como foi a criação da Fundação Estatal de 
Saúde da Família (FESF) e as Parcerias Público-Privadas (PPP) no primeiro e 
segundo Governos Wagner, respectivamente. 

Com estas iniciativas “inovadoras”, pretende-se repassar as responsabilidades 
do ente estadual para os municípios e, principalmente, ampliar a participação da 
iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, tendo como principal argumento 
o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, sendo que, com esta medida, se 
descumpre os princípios norteadores da administração pública firmados na 
Constituição Federal. Além disso, a proposta não foi debatida com a sociedade e não 
foi submetida ao Conselho Estadual de Saúde. 

A proposta de consórcios públicos surge no contexto da reforma do Estado 
Brasileiro, com a Emenda Constitucional nº 19/98 que alterou o artigo n° 241 da 
Constituição Federal de 1988, a qual passou a ter a seguinte redação: “a União, os 
Estados, O Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei de consórcios 
públicos...”. Apenas em 2005 a Lei de Consórcios Públicos foi publicada sob o nº 
11.107/05 e regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 2007.

A experiência brasileira de descentralização da gestão da saúde tem revelado 
que, ao contrário da necessária cooperação técnica e construção de relações 
solidárias entre os municípios, predomina o padrão hierárquico de submissão e 
cooptação, sob a tutela do autoritarismo; ou situação de fragmentação e 
compartimentalização por níveis de governo, que resulta em uma competição e 
desarticulação das políticas públicas, com pouca cooperação entre os municípios, 
elemento essencial para formação de consórcios.

A partir deste entendimento, as entidades que compõem a Frente 
Democrática em Defesa do SUS alertam os (as) delegados (as) da 9ª CONFERES 
sobre a inconsistência e riscos deste projeto do governo estadual, ao tempo que 
convidam para a construção do debate sobre o processo de regionalização da saúde 
na Bahia que possa assegurar o acesso universal, equânime e de qualidade às ações 
e serviços de saúde para a população baiana.
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