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Agenda
•

A APSP e o
Cosems/SP
realizaram oficina
•
de regionalização
em setembro, com
a presença de
diversos gestores
municipais e
estaduais. No dia
9, às 9h, Gastão
•
Wagner fará
conferência na FSP
USP.
Mais aqui.
Foto: Cosems/SP

Eleições2014
Às vésperas do primeiro turno da eleição para presidente do Brasil,
constatamos que o debate político até aqui pouco aprofundou a análise da
saúde pública e do SUS no país, e tem resultado em uma discussão de
praticamente fazer mais do mesmo!
De um lado, críticas genéricas amparadas no falso axioma de que a saúde vai
mal. De outro, a tentativa de negar o tal axioma, exibindo estatísticas de
aumento da produção ante o aumento de oferta. Muito pouco sobre o conflito
público e privado na alocação de recursos de todas as naturezas e nada sobre a
mercantilização da oferta via planos de saúde. Um silêncio enfático sobre a
defesa do direito à saúde de cada e todo cidadão e cidadã, garantido por
sistemas universais de saúde, e seu financiamento público.

No cenário eleitoral em São Paulo tampouco foi diferente. Ao contrário, o que
vimos até aqui são alternativas imediatistas, desagendadas há tempos de nosso
ideário de sistema público universal, além de factibilidade mais do que
duvidosa de algumas delas, a exemplo da contratação de médicos especialistas
para atenderem em seus consultórios e clínicas particulares.
Infelizmente, a agenda política que a APSP e as entidades do Movimento da
Reforma Sanitária têm defendido pouco se reflete no cenário eleitoral atual.
Esta agenda marcou o 13º Congresso Paulista de Saúde Pública, realizado no
ano passado, bem como o Movimento da Reforma Sanitária e esteve presente
nos movimentos de junho de 2013. (Veja Manifesto APSP). Nesse sentido,
lamentamos que o debate eleitoral atual não tenha privilegiado de maneira
clara e explícita a defesa do SUS universal e público.
Tornam-se cada vez mais necessárias reflexões mais aprofundadas e
proposições mais concretas sobre o projeto de saúde pública para o Brasil e
para São Paulo, que esteja alinhado com a política pública, comprometido com
os interesses dos cidadãos e com um projeto de construção de nação.
Continuaremos nessa luta, propondo avanços na construção do SUS e não
aceitando jamais seu retrocesso!

Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP

06/10 – Reunião Ampliada de
Diretoria e Conselho
Deliberativo da APSP. [Sede da
APSP, às19h].
08/10 – Reunião do Coletivo de
Gênero, Raça e Saúde da
APSP. Fórum de Debates:
Gênero, raça e Saúde: como
lidamos com preconceito de
discriminação? [Sede da APSP,
às 19h].
09/10 – Conferência
Regionalização é o Caminho?
Com Gastão Wagner e Lenir
Santos. Parceria APSP,
Cosems/SP, FSP USP e MS.
[Auditório João Yunes da FSP
USP, das 9h às 13h]

•

16/10 – Reunião do Fórum de
Formação em Saúde
Coletiva/Saúde Pública da
APSP [Sede da APSP, às 19h].

•

19 a 22/10 – 2º Simpósio
Brasileiro de Saúde e Ambiente
(Sibsa) www.sibsa.com.br
[Minascentro, Belo Horizonte,
MG].

•

03/11 – Reunião Ampliada de
Diretoria e Conselho
Deliberativo da APSP. [Sede da
APSP, às19h].

•

27/11 – Reunião do Fórum de
Formação em Saúde
Coletiva/Saúde Pública da
APSP [Sede da APSP, às 19h].

Saúde e Sociedade
Veja edição 23/2 da Revista
editada pela APSP e pela FSP USP.

Foto: Mário Scheffer

Audiência Pública:
Financiamento
Audiência pública discutiu o
subfinanciamento do SUS no
último dia 5 de setembro. O
evento aconteceu na
Faculdade de Direito da USP.

Lígia Bahia (UFRJ) falou sobre
Relações entre o Público e o Privado
no Sistema de Saúde Brasileiro
durante aula aberta da disciplina de
pós-graduação Planos e Seguros de
Saúde, do professor Mário Scheffer
(FMUSP). Mais aqui.

Áquilas Mendes, conselheiro
da APSP, ressaltou que, ao
longo da existência do SUS, os
governos não reconheceram
a saúde universal como
prioridade na sua agenda de
política social.

Destaques
Vem aí!
14º Congresso Paulista de Saúde Pública

No dia 26 de setembro aconteceu na sede da APSP reunião
preparatória para o 14º Congresso Paulista de Saúde Pública.
Os participantes discutiram o temário do evento, que
acontece entre os dias 26 e 30 de setembro de 2015, em São
Carlos.
Comissão da Verdade na Saúde da APSP
A Comissão da Verdade na Saúde da APSP completou um ano e
tem trabalhado em três vertentes diferentes, organizada em três
grupos de trabalho. 1)Laudos falsos elaborados por legistas do IML
de São Paulo; 2) Perseguição a trabalhadores da saúde; 3)Uso de
hospitais psiquiátricos no esquema da repressão. Veja mais aqui.

Fórum de Formação da APSP
O Fórum Paulista de Formação em Saúde Pública/Saúde Coletiva
da APSP se reuniu no dia 9 de setembro. O tema de discussão foi
Integração Ensino-Serviço. Maria Angélica Crevelim (SMS/SP) e
Simone Rennó Junqueira (Pro PET-Saúde USP Capital) foram as
expositoras. Leia mais.

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!

Comissão editorial:
Marília Louvison, Wilma Madeira,
Luciana Barros e Paulo Capucci
Jornalista Responsável:
Maria Thereza Reis (MTb 06011 MG)

Acompanhe a APSP:

Caso não queira mais receber,

“Manteve-se o subfinanciamento federal,
considerando o SUS como
sendo um sistema de saúde
para os pobres – os
dependentes SUS – e não para
todos os cidadãos brasileiros”,
afirmou.
Leia mais.

Cursos APSP 2014
A APSP realiza em outubro e
novembro quatro cursos.
No dia 7 de outubro acontece o
primeiro, Universalidade e equidade
na atenção à saúde: a construção
de políticas públicas equânimes em
regiões metropolitanas, com Nivaldo
Carneiro Júnior.
Atenção Básica: política nacional e
as experiências municipais é o tema
do segundo curso, no dia 23 de
outubro e ministrado por Alexandre
Nemes Filho.
Em novembro, no dia 4, acontece o
curso de Marília Louvison, Regulação
nas Redes Regionais de Atenção à
Saúde no SUS.
No dia 25 de novembro o curso é
Violência Doméstica nos serviços de
saúde: ver e cuidar e será dado por
Ana Flávia Pires Lucas D’Oliveira e
Maria Fernanda Terra.
Os cursos acontecem na sede da
APSP, das 9h às 17h.

Informações e inscrições aqui.
solicite sua exclusão.

www.apsp.org.br
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