
CARTA ABERTA DA FRENTE ÚNICA CONTRA O SUCATEAMENTO  
DA SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO PAULISTANA

SABEMOS QUE O DIREITO  
À SAÚDE EM SÃO PAULO NÃO  

ESTÁ SENDO GARANTIDO.  
MAS VOCÊ SABE 

POR QUÊ?
Nas unidades de saúde, há falta 
generalizada de trabalhadores/
as: somente nos hospitais mu-
nicipais, faltam mais de 7 mil 
profissionais da saúde (médicos, 
enfermagem, radiologia, saúde 
bucal, farmácia etc.). Enquanto 
isso, há concursos públicos em 
que aprovados não foram cha-
mados.
 

Há falta de vacinas como pen-
tavalente, anti-rábica, BCG e 
tríplice viral. Falta de inseticidas 
contra a dengue, falta de remé-
dios simples como para pressão 
e diabete, ao mesmo tempo que 
o governo Estadual acaba com a 
Fundação para o Remédio Popu-
lar para dar mais dinheiro para 
a indústria farmacêutica. Mes-
mo com a falta de equipamen-

tos e de materiais para o bom 
atendimento à população.
 

NÃO HÁ COMO ATENDER A 
POPULAÇÃO SEM FUNCIONÁRIOS E 
SEM ESTRUTURA ADEQUADA!
 

Por outro lado, a Prefeitura lota 
as UBSs e AMAs, com Organi-
zações Sociais da Saúde (as 
“OSS”), que são grandes em-
presas que criam um novo nome 
para dizer ser “sem fins lucrati-
vos”, mas que, na verdade, tra-
tam a saúde como um negócio 
lucrativo e não como um direito.  
As OSs saem mais caras para 
os cofres públicos, com funcio-
nários que possuem super-salá-
rios, que podem chegar à R$ 70 
mil e não oferecem um serviço 
melhor à população. O SAMU e 



os hospitais agora também en-
tram na mira das terceirizações 
que encarecem e não melhoram 
o serviço.

POR QUE PAGAR MAIS  
POR UM SERVIÇO QUE JÁ SE SABE NÃO 
SER MELHOR E AUMENTA O RISCO DE 
CORRUPÇÃO?
 
Você sabia que a Prefeitura teve 
que devolver R$ 5,2 milhões 
por não terminar as obras das 
UPAs a tempo?

 Com a falta de vacinas, as pes-
soas estão pegando doenças 
que já estavam erradicadas en-
tre elas o sarampo, pólio, difte-
ria e rubéola.
  

Com a falta de profissionais e 
de boas condições estruturais, 
as pessoas têm que esperar 73 
dias em média para conseguir 
consultas básicas.
 
Com a falta de inseticida, ex-
plode casos de Dengue, Chicun-
gunha e Zika.

SE VOCÊ QUER LUTAR POR MELHORIAS 
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA,  

CONTATE A PESSOA OU ENTIDADE DE  
REFERÊNCIA DA FRENTE ÚNICA CONTRA  
O SUCATEAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA  

DA SUA REGIÃO  

VENHA LUTAR POR UM SISTEMA ÚNICO  
DE SAÚDE PÚBLICO, GRATUÍTO, DE  

QUALIDADE PARA SEUS USUÁRIOS E  
COM CONDIÇÕES DESCENTES  
PARA SEUS TRABALHADORES


