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Editorial

Bem-vindas e bem-vindos ao XII Congresso Paulista de Saúde Pública
realizado pela Associação Paulista de Saúde Pública e pela Secretaria de
Saúde de São Bernardo do Campo, entre 22 e 26 de outubro de 2011, em
SBC!
Em debate “Escolhas para fazer o SUS” no contexto da Saúde e dos Direitos!
O tempo é de mudanças na sociedade brasileira em que o crescimento
econômico e o aumento do crédito e do consumo entram na agenda política e
no cotidiano de cada cidadão brasileiro. Há conseqüências importantes para o
setor saúde.
Dez meses de novos governos e novas agendas na esfera federal e estadual.
A emenda constitucional 29 foi aprovada e a sociedade questiona como
financiá-la. A grande imprensa pauta de maneira sistemática as “deficiências”
do SUS. Crescem os usuários de planos de saúde. Modelam-se alternativas de
gestão e de parcerias público-privado. O debate é tenso!
Nas universidades e nos serviços há alguns movimentos de mudança na
formação, nos modos de fazer pesquisa, nas práticas e no cuidado e a questão
é como sustentar pequenas mudanças induzidas por recursos públicos.
A 14ª Conferencia Nacional de Saúde pauta o SUS como patrimônio nacional
de todos!
Em três dias estes e outros temas estarão presentes em três eixos - (1) Defesa
do SUS e seguridade social no Brasil, como direitos de cidadania; (2) Gestão
técnica e política do SUS; (3) Inovações na produção do cuidado, das práticas
e do conhecimento.
Foram submetidos 897 resumos em três categorias: (1) Relatos de pesquisa;
(2) Relatos de Experiências; (3) Outras produções (vídeos, instalações
artísticas, por exemplo) e que serão ativados nas 35 salas de discussão
temática, modalidade que inclui TODOS os congressistas e seus trabalhos,
para uma rica reflexão sobre os necessários caminhos a serem trilhados para o
fortalecimento da saúde brasileira.
Façam bom uso deste Congresso e que ele seja útil na sua vida como
profissional de saúde, militante ou acadêmico no seu processo permanente de
fazer escolhas para o SUS.
Abraços,
Comissão Científica do 12º Congresso Paulista de Saúde Pública
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12º Congresso Paulista de Saúde Pública
O 12º Congresso Paulista de Saúde Pública acontece entre os dias 22 e 26 de
outubro, no Cenforpe, em São Bernardo do Campo.
Foram 855 trabalhos aprovados e o Congresso já conta com cerca de mil pessoas
inscritas. Cerca de 400 pessoas participarão dos cursos e fóruns. O 12º Congresso
Paulista de Saúde Pública contará ainda com conferências, mesas de debates,
lançamento de seis livros e diversas atividades.
Ainda não fez a sua inscrição? A APSP conta com a sua presença!
Veja a programação, obtenha mais informações e faça a sua inscrição no site:
www.congressoapsp.com.br

CICLO DE DEBATES
Quarta atividade
O Controle Social e o Papel da Ouvidoria no SUS foi o tema da quarta atividade do
Ciclo de Debates, realizado no dia 13 de setembro, na Fundap. O evento reuniu mais
de cem participantes. Luis Carlos Bolzan, da Ouvidoria Geral do SUS/ Ministério da
Saúde e as pesquisadoras Márcia Mulin e Simone Spinetti foram os palestrantes. Veja
aqui, no site do Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, os
vídeos do debate.
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Última atividade do Ciclo de Debates 2011 discute Monitoramento e Avaliação
em Saúde
Monitoramento e Avaliação em Saúde foi o tema da quinta atividade do Ciclo de Debates,
parceria entre a APSP e a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da
Saúde (SGEP/MS), ocorrida nesta terça-feira, na sede da Fundação do Desenvolvimento
Administrativo (Fundap).
O evento teve tendo como palestrantes José Dínio Vaz Mendes, da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo (SES/SP) e Jocelene Batista Pereira, Secretária Municipal de Saúde de
Cubatão e membro da diretoria do Cosems/SP. Paulo Capucci, presidente da APSP e Pedro
Dimitrov, do Observatório de Saúde da Região Metropolitana, foram os mediadores.
Para José Dínio Vaz Lopes, “a disponibilização de informações melhorou muito desde a
criação do SUS, mas ainda há problemas nos sistemas”. De acordo com Jocelene Batista
Pereira, há pouca articulação e sistemas que ‘não conversam’. Pedro Dimitrov destacou a
necessidade de fixar os profissionais na área da informação em saúde, para que se mantenha
uma estrutura permanente. Paulo Capucci ressaltou a importância da mudança de paradigma,
da expansão que gera ruptura, e da avaliação do que funciona e do que não funciona, “para
um modelo novo de um sistema universal levando-se em conta o ambiente urbano e os
determinantes sociais”.
Ao final das apresentações, o público presente participou com questionamentos aos
palestrantes. O evento foi a última atividade do Ciclo de Debates, que contou com cinco
debates e três cursos. O Ciclo de Debates é uma parceria entre a APSP e a Secretaria de
Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SGEP/MS), com apoio da Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), Fundação do Desenvolvimento Administrativo
(Fundap), Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), Instituto de Saúde e Cosems/SP. Veja aqui
os vídeos do evento.
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EC-29
A regulamentação da Emenda
Constitucional 29 foi aprovada na
Câmara Federal no dia 21 de
setembro. O plenário aprovou o
destaque do DEM, que retirava a base
de cálculo para a criação da
Contribuição Social para a Saúde
(CSS). Agora, a matéria vai para o
Senado e depois passará pela sanção
presidencial.
Primavera da Saúde
Visite o site da Primavera da Saúde,
movimento em luta do direito à saúde
e em defesa do SUS. A APSP apóia a
Primavera da Saúde. Participe!
Dupla Porta
O Tribunal de Justiça de São Paulo
manteve a decisão que proíbe a
destinação de 25% dos leitos de
hospitais públicos a usuários de
planos de saúde, negando recurso
movido pelo governo do Estado. A
decisão foi do desembargador José
Luiz Germano, da 2ª Câmara de
Direito do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Para Germano, "a saúde é um
dever do Estado, que pode ser
exercida por particulares. Esse
serviço público é universal, o que
significa que o Estado não pode
distinguir entre pessoas com plano de
saúde e pessoas sem plano de
saúde". A APSP é uma das entidades
que apoiou a Ação Civil Pública.
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Paulo Elias
Em setembro, a Saúde Pública
perdeu o médico sanitarista militante
Paulo Elias. A APSP se solidariza
com os amigos e familiares de Paulo
Elias, que foi membro da diretoria e
do
conselho
deliberativo
da
Associação. Veja no Blog da APSP o
texto em homenagem a ele feito pela
diretoria da APSP.
Cuidado em Saúde
A Universidade Federal de São Carlos
está com matrículas abertas para o
curso de pós-graduação em Gestão
do Cuidado em Saúde. Inscrições até
31
de
outubro.
Informações:
gescufscar@gmail.com e (16) 3351
8676.

Associe-se à APSP
A sustentabilidade da APSP
depende do apoio de todos nós.
Associe-se à APSP. Acesse o site
www.apsp.org.br. É fundamental o
seu apoio para que possamos
manter a nossa entidade viva e
atuante!

A APSP nas redes sociais

www.apsp.org.br

_________________________________________________________________________________
Respeitamos o seu direito de cidadão(ã). Caso não queira continuar recebendo Notícias APSP envie uma resposta a
este e-mail solicitando a exclusão da nossa mala eletrônica. Notícias APSP é uma produção de responsabilidade da
Associação Paulista de Saúde Pública (APSP) Site: www.apsp.org.br / e-mail: apsp@apsp.org.br / Fone: 11-3032-6209

