
                    

 

 

10ª Conferência Estadual de Saúde da Bahia 

 Salvador, 07 a 10 de julho de 2019 

 

CARTA DA BAHIA 

 

“Com tiranos não combinam 

Brasileiros corações” 

(Hino ao 2 de Julho,  

Independência do Brasil na Bahia)  

 

 

 As delegadas e os delegados reunidos na 10ª Conferência Estadual da Saúde da 

Bahia (Conferes-Bahia), realizada em Salvador, nos dias 07 a 10 de julho de 2019, 

reconhecem que, em seus 31 anos de existência, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

expandiu muito a rede de serviços de saúde e contribuiu significativamente para 

melhorar a saúde da população brasileira. Basta notar que a expectativa de vida das 

brasileiras e dos brasileiros passou de 68,4 anos em 1990 para 75,2 anos em 2016 e que 

as taxas de mortalidade geral padronizadas por idade caíram em 34%. 

Admitem, contudo, que não se alcançou o direito universal à saúde, persistindo 

iniquidades no acesso e na qualidade do cuidado. Além disso, mantém-se a hegemonia 

de um modelo de atenção centrado em serviços especializados e hospitalares, ofertados 

pelo setor privado, que se apropria da maior parte dos recursos destinados à saúde. 

 Se os resultados atingidos até esse momento mostram que nunca foi fácil a luta 

pelo direito à saúde no país, o atual contexto de crise econômica, social e política em 

que se encontra o Brasil não deixa dúvidas de que os desafios continuam enormes.  

 Diante desse cenário, as delegadas e os delegados da 10ª Conferes-Bahia 

conclamam a sociedade brasileira a se engajar na luta pelo direito de todas e todos à 

saúde, entendendo que a garantia desse direito exige, além do fortalecimento do SUS, a 

retomada do desenvolvimento nacional e o aprofundamento da democracia. 

Com efeito, a garantia do direito universal à saúde exige, em primeiro lugar, o 

desenvolvimento soberano, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável do 

nosso país. Para isso, são necessários investimentos em políticas de pleno emprego e de 

combate às desigualdades de renda; em habitação, saneamento e transporte público; na 
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inovação da estrutura produtiva e tecnológica; no manejo sustentável dos recursos 

naturais; no acesso universal a serviços de qualidade nas áreas de Educação, Seguridade 

Social e Segurança Alimentar. 

Um projeto de caráter democrático-popular como esse requer uma estratégia 

geral de enfrentamento do atual modelo econômico que privilegia a riqueza financeira 

(moedas, títulos de dívidas, ações em bolsas de valores, etc.), em detrimento das 

atividades produtivas da indústria, da agricultura e do comércio e serviços. 

Essa estratégia passa pelo adequado tratamento da dívida pública, com a adoção 

de mecanismos de definição das taxas de juros que atendam aos interesses da economia 

nacional e seu desenvolvimento, e as reformas em prol da justiça fiscal, com o fim da 

regressividade do sistema tributário brasileiro, no qual os mais pobres pagam mais 

impostos. 

 

 

Auditar a dívida pública! Regular o mercado financeiro! Acabar com as isenções 

tributárias aplicadas ao pagamento de dividendos e à remessa de lucros para o 

exterior!  

 

É importante ainda lutar pela preservação das empresas estatais, sob controle 

público e democrático, e pelo fortalecimento do sistema nacional de ciência, tecnologia 

e inovação, abrangendo os laboratórios públicos, as universidades e a Fundação 

Oswaldo Cruz, entre outros. 

O alcance do direito à saúde requer o fortalecimento da democracia no nosso 

país. No presente momento, em que grupos políticos com forte viés autoritário ocupam 

o governo central, muitos ataques estão sendo desferidos aos direitos.  

Entre esses ataques se destaca a proposta de reforma da previdência social (PEC 

nº 06/2019) que, sem combater privilégios, penaliza os trabalhadores mais pobres. Essa 

proposta retira a garantia constitucional, destrói a noção de Seguridade Social e propõe 

um sistema de capitalização apenas para beneficiar o sistema financeiro.  
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Defender a Seguridade Social! Contra a reforma da previdência de Guedes-

Bolsonaro! Defender a Previdência Pública, o Sistema Único de Saúde e o Sistema 

Único de Assistência Social! 

 

É, portanto, tarefa de todas e todos os democratas, lutar contra a PEC nº 

06/2019. Além disso, a preservação da democracia no Brasil impõe a atuação conjunta e 

articulada de uma série de movimentos de defesa de direitos, como: 

 Os sem-teto em luta pela moradia; 

 Os sem-terra em prol da reforma agrária e da agricultura ecológica; 

 Os indígenas em sua luta pelo direito a uma existência digna; 

 Os negros e o combate ao racismo em todas as suas formas; 

 As mulheres em busca da igualdade; 

 A população LGBT em sua luta pelo direito a ser o que é; 

 Os jovens em prol da autonomia, da educação pública e do trabalho 

decente.  

A atuação conjunta dos movimentos sociais é necessária para combater as 

iniciativas governamentais que buscam enfraquecer a participação social, como os 

decretos que extinguem conselhos ou criam dificuldades de ordem legal para o 

financiamento e a organização de sindicatos. 

A garantia do direito universal à saúde exige a defesa, o fortalecimento e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde. Neste ponto, três questões se destacam. 

A superação e do modelo biomédico de saúde com suas práticas mercantilistas e 

o fortalecimento das estratégias de promoção da saúde, ao lado da ampliação da 

cobertura e da melhoria da qualidade das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 

de doenças e agravos. 

 

Mudar o modelo de atenção em direção à integralidade, por meio da 

implantação das redes de atenção à saúde. 

Desenvolver o complexo produtivo da saúde, com a ampliação dos 

investimentos na produção de bens de saúde necessários ao bom funcionamento do 

SUS. 
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 A questão se refere à melhoria da eficiência do SUS. Para tanto, é preciso 

profissionalizar a gestão do SUS, valorizando as carreiras públicas, e superar a 

privatização da gestão, fortalecendo os mecanismos e as estruturas do controle social.  

 Melhorar a eficiência depende também de uma maior coordenação das ações de 

governo entre a União, os estados e os municípios, que pode ser obtida por via da 

organização das regiões de saúde, de acordo com as identidades territoriais e sanitárias e 

com adequadas escalas populacionais. 

 Para ter mais eficiência, o SUS precisa ainda de uma política nacional de 

gestão do trabalho e da educação em saúde, consistente e coerente com as propostas de 

mudança do modelo de atenção e de reorganização dos serviços, nas diversas regiões 

do país. Essa política deve ter como objetivos ampliar o quantitativo de profissionais, 

adequar seus perfis às necessidades de saúde da população e melhorar a qualidade dos 

processos de ensino-aprendizagem.  

 

 Fortalecer as carreiras públicas e valorizar os servidores. Publicizar a gestão 

do SUS. Aprimorar o funcionamento dos Conselhos de Saúde. Fortalecer as instâncias 

de decisão regional. Ampliar a quantidade de equipes de saúde e fortalecer a educação 

permanente! 

 

 

 A questão relativa ao fortalecimento do SUS é o financiamento. Para superar o 

subfinanciamento que já dura três décadas, a estratégia fundamental é consolidar o 

orçamento da Seguridade Social, o que exige, no presente momento, o enfrentamento de 

duas grandes ameaças.  

 A ameaça é a PEC 06/2019 da reforma da previdência, especialmente no que se 

refere à proposição do regime de capitalização, que elimina a principal fonte de receita 

da Seguridade. A ameça, mais grave ainda, é a proposição do fim da vinculação 

constitucional dos recursos da saúde, anunciada pelo ministro da Economia, que 

levará, não ao congelamento dos gastos em saúde, como fez a EC-95/2016, mas sim à 

redução absoluta das verbas destinadas ao SUS.     

 Contra essas ameaças, é necessário lutar para estabilizar as fontes de receitas 

destinadas à Seguridade Social e aumentar o aporte de recursos, incluindo a 

destinação de verbas oriundas da exploração de petróleo do pré-sal e o fim da 
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desvinculação das receitas da União (DRU) e das medidas de desoneração fiscal que 

retiram recursos da Seguridade Social. 

 

 

 

 

 

 Contra a reforma da previdência! Não à desvinculação dos recursos da saúde e 

da educação! Pela extinção da DRU! Fim dos subsídios e dos incentivos tributários ao 

setor privado!  

 

 

 Por fim, é importante salientar que a formulação e a implantação de um projeto 

de desenvolvimento soberano, inclusivo, sustentável e democrático requer a criação de 

massa crítica de pessoas e organizações comprometidas com o direito à saúde. Para isso, 

é necessário: 

 Formar um amplo bloco democrático e popular em prol da soberania do país, da 

superação das iniquidades sociais, da Reforma Sanitária e do SUS; 

 Estreitar a articulação dos militantes do SUS com outros setores democráticos da 

sociedade que têm promovido mobilizações a favor dos direitos de cidadania; 

 Fortalecer o movimento de massa em defesa da Seguridade Social, combatendo 

a PEC 06/2019 e a desvinculação dos recursos da saúde e da educação; 

 Lutar pela democracia em todos os níveis e espaços, nos locais de trabalho e 

estudo, nos espaços de convivência social, no quotidiano da vida das pessoas e 

das instituições; 

 Denunciar os riscos de retrocesso civilizatório e de avanço do fascismo que 

ameaçam as conquistas democráticas alcançadas com muita luta nos últimos 40 

anos. 

 

 

 


