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Editorial
Este editorial do Boletim Notícias APSP1 traz comentários sobre uma recente notícia
mais que preocupante e um fato dos mais empolgantes para a saúde pública de nós
brasileiros. A notícia que muito nos preocupa é que, segundo levantamento do
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o plano de saúde é o segundo
item na lista dos 12 mais desejados por 1.059 entrevistados em oito regiões
metropolitanas. O único sonho de consumo que o supera é o da casa própria. Sem
entrar no mérito da qualidade da pesquisa e de quem a encomendou, é bastante
perceptível em nossa sociedade como a assistência à saúde traduzida em produto de
consumo é desejo da grande maioria da população. No entanto, no relatório do
Procon-SP 20102 veja o que encontramos: milhões de pessoas que, por estarem
atreladas a contratos coletivos, ficam à margem da proteção regulatória, sobretudo no
que diz respeito a reajustes e à garantia de manutenção do seu vínculo contratual.
Além disso, consumidores têm enfrentado enormes dificuldades quando necessitam
utilizar os serviços contratados como a negativa para a marcação de consultas e
cirurgias; demora no agendamento; disponibilidade de médicos, clínicas, hospitais ou
laboratórios distantes da residência do consumidor; descredenciamento de médicos e
instituições de saúde sem que o paciente seja previamente informado. Ou seja, as
pessoas desejam consumir algo que não lhes atendem em suas necessidades de
assistência! Crise no setor saúde? Crise no SUS? Falta de afirmação pública e
convicção governamental de que temos uma das melhores arquiteturas de sistema
público, universal e integral de assistência à saúde? Muito preocupante!
O fato empolgante: a legitimação pelo STF da união estável entre casais do mesmo
sexo! Uma demonstração de independência de poderes, já que medida de tamanha
importância civilizatória foi relegada pelo Congresso Nacional por tibieza do
parlamento: ninguém quis ser o ‘pai da matéria’... Um ato de liberdade e libertação
nacional, de construção do respeito mútuo, de agregação e construção do caminho de
uma sociedade mais justa e garantidora de direitos que, assim, vai se tornando mais
saudável. Muito empolgante!
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
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Para fonte e notícia completa, vejam o Blog da APSP, com colaboração do Instituto Via Pública
http://www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_ranking_2010.pdf
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Ciclo de Debates
A APSP e a Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa (SGEP) do
Ministério da Saúde convidam para a
primeira atividade do Ciclo de Debates,
que será realizada no dia 31 de maio,
de 18h às 21h, na Secretaria de Estado
da Saúde. O tema será “Todos usam o
SUS! SUS na Seguridade Social,
Política Pública, Patrimônio do Povo
Brasileiro”.
Participem!
Cursos de Atualização
A APSP e a Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa (SGEP) do
Ministério da Saúde organizarão três
cursos, voltados para a capacitação de
técnicos do Sistema Único de Saúde
no Estado de São Paulo. Cada curso
deverá contar com aproximadamente
45 alunos e terá 20 horas de duração,
sendo realizados às manhãs e tardes
das 5ª e 6ª feiras e à manhã de
sábado. As inscrições podem ser feitas
através do e-mail apsp@apsp.org.br
Associe-se à APSP
A sustentabilidade da APSP depende
do apoio de todos nós. Associe-se à
APSP. Acesse o site da APSP ou ligue
(11) 3032-6209.
É fundamental o seu apoio para que
possamos manter a nossa entidade
viva e atuante!
Congresso de Saúde Pública
Já temos quatro nomes confirmados de
conferencistas do 12º Congresso
Paulista de Saúde Pública, promovido

pela APSP. São eles: Emerson Merhy
(Unicamp/UFRJ), Rudá Ricci (PUCMG), Helvécio Miranda (Secretário de
Assistência à Saúde do Ministério da
Saúde) e Luís Cecílio (Unifesp). O
Congresso será realizado entre os dias
22 e 26 de outubro de 2011, no
Cenforpe, em São Bernardo do Campo.
Atenção Básica
No dia 1º de junho, a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo
promove o Seminário de Avaliação da
Atenção Básica do Estado de São
Paulo. O evento será no Centro de
Convenções Rebouças, em São Paulo.
Mais informações no site da SES/SP.
Conferências de Saúde
É de fundamental importância a
participação dos associados da APSP
nas Conferências de Saúde.
Confira no Blog da APSP o texto
Conferência Nacional de Saúde:
esgotamento e crise, de Paulo Capel
Narvai, sanitarista associado da APSP.
Leia e comente no Blog.

Proibição dos Emagrecedores
A APSP subscreve a nota elaborada
pela Escola Nacional de Saúde Pública
(ENSP/Fiocruz) em apoio à proibição
dos emagrecedores no país.
Veja a nota no Blog da APSP e
comente.
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Consulta pública
O Ministério da Saúde disponibilizou
em seu portal na internet a proposta do
Programa de Avaliação para a
Qualificação do Sistema Único de
Saúde (SUS) para consulta pública.
Durante 60 dias, contados a partir de 7
de abril, Dia Mundial da Saúde, a
população poderá contribuir com
sugestões.
Repasses
O portal do Ministério da Saúde na
internet conta agora com um sistema
de consulta com informações sobre
todos os repasses de recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos
municípios brasileiros. Ao clicar no
nome do município, é possível conferir
o valor do repasse, para quê foi
destinado, o número do processo, o
banco onde foi feito o depósito, com os
números da agência e conta.
Vigitel
O Ministério da Saúde (MS) divulgou
em abril os dados da Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel). Os dados revelam
que metade da população com mais de
55 anos é hipertensa, mas a situação é
estável.
Ainda de acordo com o MS, o acesso
aos remédios contra a hipertensão
aumentou
até
99%
desde
a
implantação do Programa Saúde Não
Tem Preço, que distribui remédios para
hipertensão e diabetes gratuitamente
em farmácias.

Também foram anunciadas novas
medidas de controle do programa, com
o objetivo de evitar fraudes.
Anuidades 2011
A APSP está enviando os boletos
relativos à anuidade de 2011. Para que
a nossa entidade se fortaleça e cumpra
a sua missão, é fundamental o seu
apoio, efetuando o pagamento com
brevidade. Entre em contato com a
APSP no telefone (11) 3032-6209.

Blog da APSP
Em abril, nosso Blog ficou fora do ar
por alguns dias. Pedimos desculpas a
todos e aguardamos a visita!
Site da APSP
O site da APSP está de cara nova.
Entre e associe-se!

A APSP nas redes sociais
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