CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO Nº

, de 2018.

(Da Sra. Erika Kokay, Srª Janete Capiberibe e Sr. Luiz Couto)
Requerer a realização de Audiência Pública, no

âmbito desta Comissão, para debater o Sistema
Único de Saúde (SUS)

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso III, do art. 24, combinado com o art. 255, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a realização de Audiência Pública,
no âmbito desta Comissão, no mês de junho do corrente ano, para que autoridades e entidades
apresentem a atual situação do Sistema Único de Saúde (SUS) e seja realizado o debate.

JUSTIFICAÇÃO

O SUS foi instituído no país com a promulgação da Constituição Federal de
1988, que passou a oferecer a todo cidadão brasileiro e cidadã brasileira acesso integral,
universal e gratuito a serviços de saúde. É considerado um dos maiores e melhores sistemas
de saúde públicos do mundo.

Esse Sistema beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros (as) e realiza por
ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais simples a
atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos, além de campanhas de
vacinação e ações de prevenção de vigilância sanitária.

Essa política democratizou o acesso à saúde e representou uma mudança do
conceito, que antes considerava a saúde apenas “não-doença”, sendo reduzida ao tratamento
de ocorrências de enfermidades. Hoje, com o SUS, a saúde passou a ser promovida e a
prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas.
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Além dos desafios para o aperfeiçoamento do SUS ainda serem muito grandes,
os ataques do ilegítimo governo instalado no Brasil a essa inquestionável política de inclusão
nos deixam aflitos e receosos de retrocessos.

Portanto, fazer essa Audiência Pública, nesse momento, é de fundamental
importância e para tal, solicitamos o apoio dos Nobres e das Nobres Pares para a aprovação
do presente requerimento.

Sala da Comissão, em ------- de abril de 2018.
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