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Editorial
Primavera da Saúde
O mês de setembro se inicia promissor para os movimentos e entidades que lutam
pelo direito à saúde e defendem o SUS, como a APSP. Inspirado pelas primaveras
revolucionárias de nossa história, anunciamos a “Primavera da Saúde” – uma grande
jornada de lutas e mobilizações em defesa da saúde pública brasileira, que produza a
virada necessária para tornar a saúde um direito efetivo para todos os cidadãos.
A proposta é fortalecer o movimento pela regulamentação da EC-29, que efetivamente
assegure os recursos necessários ao pleno desenvolvimento do SUS. A primeira
atividade da jornada de mobilização da “Primavera da Saúde” será a realização de um
abraço ao Palácio do Planalto, previsto para o próximo dia 27 de setembro, seguido de
um abraço no Congresso Nacional.
Um bom caminho nesta luta foi apontado pelos delegados reunidos para a 6ª
Conferência Estadual de Saúde de São Paulo. A APSP esteve presente no evento e
apoiou a Carta de Serra Negra, que defende o SUS universal, integral, equânime,
descentralizado e estruturado no controle social.
A Carta denuncia que o Estado de São Paulo é conhecido nacionalmente por vender
serviços do SUS aos planos e convênios privados de saúde, como na Lei
11.131/2010, e que esta ação do governo paulista é um ataque direto ao SUS em seus
princípios.
A APSP convida os seus associados a participarem da Primavera da Saúde. Com
certeza, a nossa mobilização em setembro contribuirá para aquecermos o 12º
Congresso Paulista de Saúde Pública, que será realizado de 22 a 26 de Outubro, em
São Bernardo do Campo.
Com o tema "Saúde e Direitos: escolhas para fazer o SUS", preparamos um grande
evento que possibilite promover debates, reflexões e encaminhamentos que envolvam
atores representantes da universidade, da gestão, dos trabalhadores da saúde,
usuários de nossos serviços, enfim, todos os cidadãos e coletivos responsáveis pela
consolidação e fortalecimento do SUS.
Sua participação é fundamental! Esperamos por você na Primavera da Saúde e
no 12º Congresso da APSP!
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
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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, em São Bernardo do Campo.
A APSP conta com a sua presença!
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 é o tema da quarta atividade do
Ciclo de Debates, parceria da APSP e da Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa do Ministério da Saúde e apoio do Observatório de Saúde da Região
Metropolitana e da FSP/USP. O evento, gratuito, será no dia 13 de setembro,
terça-feira, de 8h30 às 12h30. Luis Carlos Bolzan, Márcia Mulin e Simone Spinetti
serão os palestrantes. O evento será na Fundação do Desenvolvimento Administrativo
(Fundap), Rua Alves Guimarães, 429, 5º andar, Cerqueira César, SP-SP. Participe!
Pré-Congresso Baixada Santista
Nos dias 25 e 26 de agosto, a APSP e a Unifesp Campus Baixada Santista realizaram o PréCongresso de Saúde Pública da Baixada Santista. O evento, preparatório para o 12º
Congresso Paulista de Saúde, reuniu cerca de 150 pessoas em Santos.
O Pré-Congresso contou com a participação de docentes e pesquisadores da Unifesp e da
Unisantos, gestores e trabalhadores da saúde das Secretarias Municipais de Saúde da região
e da Direção Regional de Saúde (DRS) Baixada Santista, alunos de graduação, pós-graduação
e residência multiprofissional.
A mesa de abertura foi composta por autoridades locais e por Paulo Fernando Capucci,
presidente da APSP. Os integrantes da mesa ressaltaram a importância do evento, destacando
o diálogo entre a universidade e os serviços de saúde e principalmente pelo envolvimento de
Secretarias Municipais de Saúde da Baixada Santista. Após a mesa, a professora Amélia Cohn
proferiu a conferência sobre o tema do evento: "Saúde e direitos: produção de práticas e
conhecimentos".
No dia seguinte, os participantes foram divididos em salas para os grupos de trabalho e
discutiram as quatro temáticas propostas: A produção do conhecimento interdisciplinar na
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formação em saúde; A relação universidade/serviços na consolidação do SUS; O desafio da
construção de redes de atenção e tradução das macropolíticas no cotidiano do cuidado; e
Experiências inovadoras na construção do conhecimento e de práticas.
Cada sala, que contou com a participação de diferentes grupos de pessoas, teve um
responsável por problematizar o tema e mediadores que incentivaram, organizaram e
sistematizaram as discussões. Depois, os grupos se apresentaram em plenária.
Após as apresentações, foram identificados pontos em comum entre os grupos, destacando-se
a importância da responsabilização mútua (universidade e serviços) pela formação de alunos
(futuros profissionais de saúde); de retomar a participação dos diferentes segmentos nas
instâncias de representação social na saúde; de politizar as discussões e as ações no campo
da saúde.
Ao final do evento, foi definido que a Carta da Baixada Santista será elaborada com os
principais pontos discutidos e que o documento será apresentado no 12 º Congresso Paulista
de Saúde Pública. As atividades do Núcleo Baixada Santista da APSP serão potencializadas,
assim como a participação dos interessados. Hoje, participam do Núcleo docentes da Unifesp –
Campus Baixada Santista, docentes da Unisantos, trabalhadores das Secretarias Municipais
de Saúde de Santos e de Cubatão e profissionais da DRS Baixada Santista. Será criado um
fórum permanente para que seja possível aprofundar as discussões iniciadas no PréCongresso. O fórum acontecerá em diferentes municípios e o primeiro será em novembro de
2011, em Cubatão.
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Regulamentação da EC-29
Primavera da Saúde é o nome do
movimento que se propõe a retomar as
ações dos anos 80 que culminaram com
a inscrição do direito universal à saúde na
Constituição Federal. No próximo dia 27
de setembro, acontecerá em Brasília um
ato público, com abraço simbólico ao
Palácio do Palnalto. Integrantes do
movimento irão entregar flores à
presidenta Dilma Roussef, demonstrando
apoio para que se cumpra um
compromisso
de
campanha,
a
regulamentação
da
EC-29,
que
estabelece limites mínimos de gastos
para a saúde.
A votação da regulamentação foi
marcada pela Câmara dos Deputados
para o dia seguinte ao ato público, 28/09.
Para mais informações sobre o
movimento que convoca todas as
entidades, movimentos e cidadãos que
defendem o SUS e uma saúde pública
universal e de qualidade, envie um e-mail
para primaveradasaude@gmail.com
Leia mais e comente no Blog da APSP.

Suspenso decreto que autoriza dupla
porta no SUS em São Paulo
No último dia 30 de agosto, foi concedida
liminar em ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado de São
Paulo para suspender o decreto estadual
que possibilita que usuários de planos de
saúde utilizem 25% dos leitos em
hospitais públicos estaduais gerenciados
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por Organizações Sociais, a chamada
Dupla Porta.
A APSP é uma das entidades que
apoiaram a Ação Civil Pública.

Conferência Estadual de Saúde:
Contra a dupla-porta e a privatização
do SUS
Durante a Plenária Final da 6ª
Conferência Estadual de Saúde, no dia
02/09, em Serra Negra (SP), foram
aprovadas duas moções contrárias à
política de saúde promovida pelo governo
do Estado de São Paulo. A primeira
moção é em repúdio à lei da dupla-porta
(Lei 1130/10). Outra moção aprovada
pelos delegados foi em repúdio à entrega
da gestão de serviços públicos de saúde
a entidades privadas, as Organizações
Sociais (OSs).
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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!
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