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                                        NOTA DE APOIO AO SUS 

 

A Federação Nacional dos Odontologistas - FNO vem a público se posicionar 
contra todo e qualquer modelo de privatização do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. Exatamente 
por que o SUS público é muito bom para o povo brasileiro, o sistema é custeado pelas três 
esferas de governo, através do recolhimento de impostos pagos pela população. O SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE – SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Proporciona acesso 
gratuito, universal e integral a todos, brasileiros ou não, em território nacional. Seu complexo 
sistema é integrado nos níveis federal, estadual e municipal e permite um atendimento amplo, 
tanto em termos de alcance populacional quanto em termos de serviços de saúde. 

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS foi construído através das propostas emanadas 
da população brasileira nas conferências de saúde e do controle social, formado pelos sistemas 
de conselhos de saúde de todas as esferas de governo. Instituído pela Constituição Federal de 
1988 para atender ao mandamento constitucional que classifica a saúde como um direito de 
todos e dever do Estado, regulado pela Lei nº. 8.080/1990. A partir da sua criação, toda a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal gratuita, financiada com recursos da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em conformidade com o artigo 195 da 
Constituição.  

A Constituição também estabelece cinco princípios básicos que norteiam o SUS 
juridicamente, são eles: universalidade (artigo 196), integralidade (artigo 198 – II), equidade 
(artigo 196 – “acesso universal e igualitário”), descentralização (artigo 198 – I) e participação 
social (artigo 198 – III). 

O SUS é um sistema de saúde integrado, com um sistema único de informações, 
um plano nacional de saúde, além da integração de diversos serviços e ações de baixa, média e 
grande complexidade. Possui também ampla participação da sociedade civil por meio dos 
conselhos de saúde, o que permite que as políticas elaboradas levem em consideração as 
demandas de diferentes segmentos sociais, desde profissionais de saúde até as populações 
atendidas. 

Quem AMA o Brasil AMA o SUS! 

Nossa saúde, nossa vida e quem cuida dela não tem preço, a visão do SUS é o 
cuidar, o assistir, o salvar vidas. E os Cirurgiões-Dentistas fazem parte desse SUS, cuidando do 
povo brasileiro e salvando vidas.  
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