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Agenda

Gilson Carvalho nos
deixou em julho. Veja
aqui a homenagem
da APSP ao incansável
militante da saúde
pública. E aqui o vídeo
da TV APSP gravado
durante o 12º
Congresso Paulista de
Saúde Pública, em
2011, em São Bernardo
do Campo.

•

08/08 – Debate com os
candidatos ao governo do
Estado de São Paulo. [Auditório
Paula Souza da FSP/USP, às11h]

•

12/08 – Fórum de Formação em
Saúde Coletiva/Saúde Pública da
APSP – Discussão “Formação e
Carreira do Sanitarista”. [Sala Ciro
Cyari da FSP/USP, às16h].

•

12/08 – Reunião da Rede de
Centro de Saúde Escola do
Estado de São Paulo. Pauta:
Organização da ”Oficina
Estadual sobre os Centros de
Saúde Escola no SUS de São
Paulo”. [Sala Ciro Cyari da
FSP/USP, às18h].

•

01/09 – Reunião Ampliada de
Diretoria e Conselho Deliberativo
da APSP [Sede da APSP, às 19h].

•

05/09 – Audiência Pública sobre
Financiamento da Saúde
[Faculdade de Direito da USP, às
8h]

•

05 a 10/09 - IX Congresso
Brasileiro de Epidemiologia
[Vitória – ES
www.epiabrasco.com.br].

•

24 a 26/09 – VI Congresso de
Economia da Saúde da América
Latina e do Caribe e XI Encontro
Nacional de Economia da Saúde
[Novotel Jaraguá, São Paulo - SP].

SUS pra quem?
Como muito divulgado pela mídia, nós cidadãos de São Paulo fomos surpreendidos com o
fechamento unilateral, na última semana de julho, do Pronto Socorro da Santa Casa de São
Paulo, que traz mais uma vez para a cena o papel de gestores e prestadores de serviços de
saúde no setor público na garantia da continuidade do atendimento. A situação é grave, pois
não se trata de um prestador qualquer e de um gestor público qualquer. A Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo é, sem dúvida, o mais importante ente federado de nosso
arranjo tripartite, tanto ou mais poderoso que o próprio Ministério da Saúde. E quando
ambos aceitam que a pauta do debate seja a revisão de valores da tabela SUS, sem declarar
publicamente sua necessária extinção e sem colocar na roda outras questões fundamentais
nesse debate, nos perguntamos a que lógicas que estamos efetivando o nosso sistema
público de saúde.
Entendemos que pedir aumento da tabela do SUS é caminhar na contramão do que temos
defendido há anos: sua extinção! É reforçar a lógica Inampiana de compra de serviços
privados ante interesses e contas dos prestadores de serviços, em particular, filantrópicos.
Em lugar da tabela revisada - a que tempo e valor for pela lógica de mercado autorregulado deve ser praticada, pública e transparentemente, uma relação de contratação de serviços de
média e de alta complexidades alinhada às necessidades e demandas dos cidadãos,
transpondo o frágil limite de pagamento por procedimento, avançando para um modelo de
custo para a produção de cuidado em saúde na rede local e regional de serviços próprios do,
e prestados ao, SUS. Tudo negociado em colegiados de gestão instituídos para isso mesmo,
anotados e firmados em contratos públicos, verificáveis e auditáveis, com sanções severas
ao seu descumprimento, quanto mais à ruptura unilateral de um serviço de saúde dirigido
ao público.
A APSP, através do Conselho Estadual de Saúde, que ora discute a questão da Santa Casa em
uma recém-criada Comissão de Auditoria, defenderá que essa situação tende a se repetir
indefinidamente, com esse ou outro prestador, caso se perpetue a tabela SUS como forma de
pagamento de serviços contratados. E defenderá sua extinção imediata, pois considera que
há acúmulo técnico e iminente necessidade para avanço no controle público de contas do
SUS, deixando de tratar a assistência à saúde como mercadoria apreçada pelo seu
fornecedor.

Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP

Saúde e Sociedade
Veja edição 23/1 da Revista
editada pela APSP e pela FSP/USP.
Mais no site da APSP.

Eleições 2014: debate
A APSP e a Faculdade de
Saúde Pública da
Universidade de São Paulo
(FSP/USP) realizam debate
com os candidatos ao
governo do Estado de São
Paulo. O evento acontece no
dia 8, sexta-feira, às 11
horas, no auditório Paula
Souza da FSP/USP.
Roda de Conversa Experiências de
intervenção psicossocial em contextos de
violência, realizada pelo GT Violações de
Direitos e Saúde Mental, em agosto.

Participe!

Veja aqui documento de Lígia
Bahia e Mário Scheffer que fala
sobre a saúde nas Eleições 2014.

Destaques
Financiamento
Instaurado inquérito civil público sobre o subfinanciamento da
saúde.
Audiência pública no dia 5 de setembro, no Auditório Nobre da
Faculdade de Direito da USP, das 8h às 18h, em São Paulo.
Saiba mais.
Gilson Carvalho
No dia 31 de julho o Ministério da Saúde homenageou Gilson
Carvalho na cerimônia de Imposição do Quadro na Galeria de
Honra dos Sanitaristas.
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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,
solicite sua exclusão.

14º Congresso Paulista de Saúde
Pública em 2015
Está definida a data do próximo
Congresso Paulista de Saúde
Pública, realizado pela APSP.
A 14ª edição do evento acontece
entre os dias 26 e 30 de setembro
de 2015, em São Carlos.
O Congresso será organizado em
parceria com a Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar).

De acordo com Paulo Capucci,
coordenador do 14º Congresso
Paulista de Saúde Pública, “essa é
a primeira experiência de planejar,
organizar e fazer um evento
diretamente com a Universidade
em um campus no interior com o
envolvimento de diferentes
departamentos, a experiência mais
próxima foi Botucatu/São Pedro”.

Relembre aqui o 13º Congresso
Paulista de Saúde Pública,
realizado em São Paulo, em 2013.
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