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14º Congresso Paulista de Saúde Pública

Participe!
Setembro
• 4 – Data-limite para
submissão de trabalhos
para Conferência
Mundial de Promoção
da Saúde. (Veja abaixo)

•

Editorial
A APSP repudia qualquer forma de segmentação do nosso sistema publico de saúde e
apoia a carta das entidades do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira que denuncia a
proposta do legislativo que compõe a agenda Brasil e propõe avaliar possibilidade de
cobrança diferenciada de procedimentos do SUS por faixa de renda. A proposta é
equivocada e só pioraria a vida dos brasileiros contribuindo para a segmentação e
consequente mediocridade dos sistemas de saúde público e privado. O SUS é um sistema
integral e universal e atende a todos igualmente. Não pode atender primeiro, nem melhor,
os que podem pagar, pois é impossível imaginar respostas distintas para as mesmas
necessidades de saúde. Saúde não é mercadoria e não pode ser comercializada no
sentido de determinar acesso em função de sua renda. Saúde não é só assistência médica,
é muito mais do que isso. Um país sem saúde não se constitui de cidadãos saudáveis. Temos
no Brasil um sistema de saúde solidário que compreende saúde como direito e como bem
coletivo da sociedade. Não se quer um sistema de pobres para pobres e outro sistema
organizado para quem pode pagar. Não podemos esquecer que qualquer um de nós que
hoje pode pagar pelos seus gastos em saúde, amanhã já pode não conseguir mais. Não
podemos permitir retrocessos. Temos sim que agilizar nossos avanços para que a população
identifique as melhorias, use e reconheça o SUS com a segurança e tranquilidade que todos
precisam ter. Atenção básica, atenção especializada, atenção de urgência e atenção
hospitalar sem barreiras de acesso e de qualidade, sem nenhum tipo de cobrança,
organizado em redes de atenção, privilegiando o cuidado de todos nós. Temos muito SUS
que dá certo e esse SUS é de toda a sociedade brasileira, independente de sua faixa de
renda! A questão é que o SUS precisa de recursos, o que não pode ser tratado
levianamente com uma proposta do fim da universalidade do sistema público e da
gratuidade. Precisamos avançar na ampliação dos recursos da saúde com maior
vinculação do orçamento federal, melhoria do ressarcimento ao SUS dos atendimentos
prestados a pacientes com seguro saúde privado na rede publica, na rediscussão da
isenção de imposto de renda relacionada aos planos privados de saúde de pessoas físicas
e jurídicas e outras isenções fiscais para o setor privado lucrativo, no estancamento da
desvinculação de recursos da união (DRU) e na taxação das grandes movimentações e
grandes fortunas destinando recursos à saúde. Precisamos constituir fundos públicos para o
que é nosso e não onerar a cada um de nós individualmente, quando mais precisamos dos
serviços de saúde, sejamos ricos ou pobres. A quem interessa inviabilizar o SUS e ceifar a
nossa constituição com ameaças a proteção social? Com certeza não é à sociedade
brasileira. Precisamos repudiar, nos mobilizar e ficar atentos a movimentos inconstitucionais,
antidemocráticos e perigosos para todos nós. Cuidado! Agenda Brasil faz mal à saúde!

Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
Gestão 2014-2015
O Movimento da Reforma Sanitária produziu carta aberta à presidente Dilma Rousseff.
A APSP assina. Leia aqui.

14º Congresso Paulista
de Saúde Pública
[Universidade Federal de
São Carlos (SP)].
http://www.14congresso
apsp.com.br/

Em 2016:
22 a 26 de maio – 22ª
Conferência Mundial de
Promoção da Saúde da
Uipes [Curitiba (PR)].
http://www.iuhpeconferenc
e2016.com/index.php

Saúde e Sociedade
Veja o volume 24 suplemento1
da Revista editada pela APSP e
pela FSP USP.
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APSP no Abrascão 2015
O 11º Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva, o Abrascão 2015, aconteceu
entre os dias 28 de julho e 1º de agosto
na Universidade Federal de Goiás (UFG),
em Goiânia (GO). O tema central foi
Saúde, Desenvolvimento e Democracia:
o desafio do SUS universal.
O evento reuniu cinco mil congressistas
em diversas atividades. Diversos
associados e membros da diretoria da
APSP estiveram em Goiânia.

Abrasco

Destaques

Marília Louvison está no
conselho da Abrasco

Cobertura do Abrascão 2015
Perdeu o Abrascão 2015? Veja a cobertura completa no site e nas redes sociais da
Abrasco. A TV Abrasco, canal no Youtube da entidade, registrou em vídeo os
melhores momentos do que aconteceu em Goiânia. Há discursos na íntegra, como o
de Arthur Chioro, ministro da Saúde, durante a cerimônia de abertura, reportagens
especiais por dia de evento, uma conversa entre os presidentes Luis Eugenio Portela
de Souza e Gastão Wagner, um vídeo sobre a diversidade no Abrascão 2015 e muito

Durante o Abrascão 2015, foi eleita a nova
diretoria da Abrasco, gestão 2015-2018.
Gastão Wagner, da Unicamp, é o novo
presidente. Marília Louvison, presidente da
APSP, é agora membro do conselho
deliberativo da entidade.

mais. Confira!

Promoção da Saúde
A 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde da Uipes acontece em Curitiba
(PR), entre os dias 22 e 26 de maio de 2016. O prazo para o envio de resumos termina
no dia 4 de setembro. Mais no site do evento.

Núcleos Regionais APSP
Veja na TV APSP os vídeos produzidos durante o projeto de cooperação técnica entre
a Sgep/MS, a Opas e a APSP.

Ainda não é sócio da APSP?
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A associação é rápida e online.
Entre no site da APSP.
Seu apoio é fundamental para
que possamos manter a nossa
entidade viva e atuante!
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