
 

Pela Saúde e pela Democracia, a nossa luta é todo dia! 
 

 

Prezados e prezadas responsáveis pela gestão pública em saúde do município  

de São Paulo, 

 

Vimos muito respeitosamente apresentar nossa contribuição quanto ao debate de 

revisão da Política Nacional da Atenção Básica ao Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, 

contando com o apoio dessa entidade na luta contra os retrocessos e desmonte do SUS 

constitucional. 

 

A Política Nacional da Atenção Básica no Brasil, como é de conhecimento notório dos 

gestores e de pesquisadores nacional e internacionalmente, é o grande carro chefe rumo à 

universalidade do acesso à saúde, com equidade, resolutividade e promoção da saúde. 

 

Na contramão desses longos 29 anos de Constituição Cidadã e de SUS, assistimos os 

interesses do mercado aprovando a EC 95 que junto com diversas entidades, redes e 

movimentos, lutamos para barrar: Fomos derrotados!  

 

Mas vemos nesta derrota, mais força e motivação para seguirmos em frente! 

 

Por isso, nos declaramos em resistência permanente! 

 

Portanto, na revisão da PNAB somos contra: 

 

1) a flexibilidade dos arranjos de APS em contraponto à exitosa ESF; 

 

2) ao acúmulo de atribuições do Agente Comunitário de Saúde + Agente de Combate à 

Endemias e Tec. de Enfermagem; 

 

3) Ao caráter do NASF ambulatorial; 

 

4) a carteira de serviços mínimos que pode significar a redução de toda APS ao mínimo 

do mínimo; 

 

Defendemos: 

 

1) A prioridade máxima na ESF, com redução do número de pessoas coberta por cada 

ACS, equipe e, consequentemente, por USF; 

 

2) A ampliação do número de Equipes NASF com garantia e fortalecimento do modelo 

de apoio matricial; 

 

3) O fortalecimento e financiamento da formação técnica dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Combate às Endemias; 



 

 

4) O fortalecimento das Práticas Integrativas e Complementares, da Educação Popular 

em Saúde na formação das Equipes da ESF; 

 

5) A responsabilidade conjunta das três esferas de governo no financiamento da APS; 

 

6) A revogação da EC -95/16; 

 

7) O fortalecimento dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e as 

reformas curriculares das graduações em saúde pautadas nas necessidades do SUS e da 

População;  

 

8) Políticas de provimento e valorização profissional para atuação na Atenção Primária 

como o Programa Mais Médicos;  

 

9) Ênfase em todas as ações intersetoriais principalmente o PSE, retomando o item 

que coloca os objetivos do programa atribuições de cada profissional na Saúde da Família e 

NASF dentro do PSE. 

 

 

Estaremos nas ruas, nas redes sociais, nos serviços de Saúde, nas Universidades,  

nas periferias e comunidades fomentando o debate! 

 

 

Dia 17/08/2017 haverá reunião da CIT com esta pauta. Defendemos que o COSEMS/SP 

se posicione contrário à reformulação da PNAB junto ao CONASEMS, CIB e CIT. 

 

 

Por nenhum direito a menos, assinam essa carta: 

 

PROJETO DIREITOS SOCIAIS E SAÚDE: GRITO DOS EXCLUÍDOS CONTINENTAL;  

PASTORAIS SOCIAIS/CNBB; PASTORAL DA SAÚDE;  

CBJP - COMISSÃO BRASILEIRA JUSTIÇA E PAZ; REDE JUBILEU SUL BRASIL. 

CEBES -  CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE;  

REDE NACIONAL DE MÉDICAS E MÉDICOS POPULARES. 

 


