Principio Fundamental: “Como proclama a CF 88 em seu artigo 196 a saúde é dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que influam na determinação
social do processo saúde /doença, e assegure o acesso universal de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde.”

O que é a
Frente pela Vida
“É uma iniciativa formada por quatorze entidades científicas da saúde
e bioética e pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Foi criada, em
abril de 2020, com o objetivo de lançar um movimento amplo para
enfrentar a pandemia da Covid-19, com base em evidências
científicas e respeito à saúde da população brasileira”.
Em junho de 2020, realizou a Marcha pela Vida envolvendo mais de
600 organizações e movimentos em defesa do SUS e elaborou o
documento Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19 (PEPCovid-19), entregue em 25 de julho de 2020 ao Ministério da
Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(CONASS).
www.frentepelavida.org.br

A Frente pela Vida está baseada
nos seguintes pilares:
• O direito à vida é o bem mais relevante e inalienável da pessoa
humana, sem distinção de qualquer natureza;
• O Sistema Único de Saúde (SUS) é instrumento essencial para preservar
vidas, garantindo, com equidade, acesso universal e integral à saúde;
• A solidariedade, em especial com os mais vulneráveis, é um princípio
primordial para uma sociedade mais justa, sustentável e fraterna;
• É imprescindível a preservação do meio ambiente e da biodiversidade,
garantindo a todos uma vida ecologicamente equilibrada e sustentável;
• A democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para
assegurar os direitos individuais e sociais, bem como para proporcionar
condições dignas de vida para todas as brasileiras e todos os brasileiros.

A Conferência Estadual Livre Democrática e
Popular de Saúde do Rio de Janeiro, em 23 de
julho de 2022, será evento preparatório da

São Paulo, em 5 de agosto de 2022

A Conferência no Rio de Janeiro terá como
pauta os cinco Eixos da Conferencia Nacional:

EIXOS:
• EIXO 1 – SAÚDE É FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SUS – “
Aumentar os recursos e qualificar os gastos por meio da inversão das
proporções entre gastos públicos e privados, em que os gastos privados
representam hoje 66% do total de gastos com saúde”
• EIXO 2 – UM SUS MELHOR PRA CADA BRASILEIRO – “Redes de Atenção
Integradas que articulem todos os níveis de atenção: da vigilância à saúde,
atenção primária, cuidados especializados e hospitalares, serviços de
urgência”
• EIXO 3 – SAÚDE, INCLUSÃO SOCIAL E GESTÃO DO TRABALHO – “Carreira
Pública Nacional para o SUS “
• EIXO 4 - SAÚDE É DEMOCRACIA – “Participação Popular e Ampliação da Base
Social do SUS”
• EIXO 5 – SAÚDE É DESENVOLVIMENTO – “Rede SUS com mais de 100.000
Unidades de Saúde, segundo a pesquisa “Os recursos físicos de saúde no
Brasil: um olhar para o futuro”, em https://saudeamanha.fiocruz.br/ “

EIXO 1 - SAÚDE
SUSTENTABILIDADE

É

FINANCIAMENTO E
DO
SUS

• Fortalecer a luta por mais recursos para o
SUS e para a recuperação dos recursos
suprimidos, garantindo o financiamento.
• Qualificar o gasto, alterando o modo de
produção do cuidado, para aumentar a
sustentabilidade.

EIXO 2 – UM SUS MELHOR PRA CADA BRASILEIRO
• Universalização da atenção primária através da
Estratégia da Saúde da Família (ESF).
• Modelo de atenção baseado no cuidado
multiprofissional e nos princípios da universalidade,
equidade, integralidade e autonomia.
• Enfrentamento dos vazios assistenciais, ampliando,
reorganizando e integrando as rede de atenção
existentes, garantindo acesso qualificado e resolutivo
com ênfase nas necessidades de saúde da população
nos territórios.

EIXO 3 – SAÚDE, INCLUSÃO SOCIAL E GESTÃO DO
TRABALHO
• Carreira pública nacional para o SUS, organizada e
cofinanciada pelas três esferas de governo.
• Participação tripartite no financiamento, provimento,
seleção, contratação e formação dos profissionais de Saúde.
• Revisão da formação acadêmica dos profissionais de Saúde,
aproximando-a das necessidades do SUS. Efetiva participação
do SUS na discussão e no processo de estabelecimento das
diretrizes curriculares das profissões de Saúde.

EIXO 4 - SAÚDE É DEMOCRACIA
• Saúde e democracia se combinam no princípio da universalidade
de acesso, definindo um regime distributivo e solidário para a
atenção a toda população, sem nenhuma forma de
discriminação.
• A democracia é inerente a construção da saúde como direito
não como mercadoria.
• Participação popular nos Conselhos de Saúde e no Orçamento
Participativo expressão da população lutando por seus
direitos.

EIXO 5 – SAÚDE É DESENVOLVIMENTO
• O SUS como um grande PRODUTOR de serviços pode mobilizar
a produção nacional de medicamentos, insumos estratégicos,
equipamentos e impulsionar as instituições formadoras de
recursos humanos em saúde e a criação de postos de trabalho.
• O SUS como agente REGULADOR da oferta de ações e
serviços de saúde, prerrogativa inclusive constitucional.
• O SUS como agente CATALISADOR das políticas sociais
intersetoriais, estabelecendo parcerias com os demais
setores do governo – Educação, Trabalho, Habitação, Cidades,
Meio Ambiente e Integração Social.

COMUNICAÇÃO:

•
•
•
•
•

@eudefendosus
@cebesbr
fcdsus@gmail.com
comunicação@frentepelavida.org.br
www.frentepelavida.org.br

Princípios: ‘Diálogo – Amorosidade – Problematização – Construção compartilhada do conhecimento –
Compromisso com a construção do Projeto Democrático e Popular’ - Emancipação

