
            

 

 
São Paulo, 14 de julho de 2016. 

SBPC-116/Dir. 
 
 
Excelentíssimos Senhores 
Deputados Federais 
Câmara dos Deputados 
Brasília, D.F 
 
 
 Senhor Deputados,  
 

Encaminhamos, abaixo, para conhecimento e eventuais providências, cópia de Moção 
aprovada durante a Assembleia Geral Ordinária de Sócios da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), realizada em 7 de julho de 2016, na Universidade Federal do Sul da 
Bahia (UFSB), em Porto Seguro, por ocasião da 68ª Reunião Anual da SBPC. 

 
“Título: Moção em defesa do SUS 

Resumo: Moção em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) nos aspectos de integralidade, 
universalidade e de qualidade para toda a população e contra sua descaraterização e os 
projetos de desmonte deste sistema de saúde e de redução de investimentos no mesmo.  
Texto da Moção: A Assembleia Geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), uma entidade representativa da comunidade científica brasileira, reunida na sua 68ª 
Reunião Anual, afirma seu compromisso em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) de caráter 
público, integral, universal e de qualidade para toda a população brasileira. Entendemos que 
ele representa uma conquista histórica do nosso povo, constituindo-se em uma política de 
justiça social e de diminuição das desigualdades entre nossa população. 
Defendemos a superação de entraves históricos à sua efetiva implementação, em especial o 
baixo financiamento público (cerca de 4% do PIB), para um sistema que pretende ser universal, 
enquanto países com sistemas universais similares investem cerca de 9% do PIB em saúde. 
Cientes da importância da defesa deste sistema e dos desafios a serem superados, e diante da 
conjuntura atual, declaramos que não aceitaremos retrocessos no modelo de saúde pública do 
Brasil, nem interferências indevidas em sua autonomia e na estrutura de participação social 
existente na área da saúde pública. O SUS é uma grande conquista social do povo brasileiro e 
deve ser preservado”.   
  

Se possível, gostaríamos de receber manifestação de Vossas Excelências sobre o 
assunto, para  divulgação aos  Conselheiros, Secretários Regionais e sócios em geral. 
              

Atenciosamente, 
 
 
 

      HELENA BONCIANI NADER 
                        Presidente  


