
APRESENTAÇÃO 

A Associação Paulista de Saúde Pública cumpre mais uma vez o seu dever de 
trazer aos seus associados e outros interessados as contribuições dos seus 
Congressos. 

Neste "Anais", que saem como número especial da revista Saúde e Sociedade, 
são apresentadas a "Carta de Santos" e as 10 Conferências efetuadas nas 
Mesas-Redondas do VII Congresso Paulista de Saúde Pública, realizado na 
cidade de Santos-SP de 29 de setembro a 03 de outubro de 2001. 

Elas não encerram todo o vigor do VII Congresso que foi composto, também, 
por três Congressos Regionais (ABC/Paulista, Botucatu e Santos), 5 Cursos, 
4 Oficinas, 18 painéis, 3 mini-plenárias, 15 Sessões Temáticas para Discussão 
de Pôsteres e mais de 500 trabalhos expostos em Pôsteres. 

Entretanto, as Conferências apresentadas constituíram o ponto de partida para 
instigar o debate do temario proposto: "Saúde e Democracia" e suas três 
vertentes "Política", "Serviços" e "Ciência e Tecnologia" e a "Carta de Santos" 
constitui-se no documento de posicionamento político dos Congressistas. 

Este não é um número convencional de Saúde e Sociedade. Os textos 
apresentados não guardam o formato tradicional de um artigo científico. 

"Anais", segundo o Aurélio é uma " história ou narração organizada ano por 
ano" e "publicação periódica de ciências, letras ou artes". 

A APSP, com o lançamento destes Anais, está em conformidade não apenas 
com a definição do mestre Aurélio, mas também com os seus compromissos 
de atualização científica periódica compartilhado com a comunidade de saúde 
pública no Estado de São Paulo e no Brasil. 

Os textos são frutos de transcrição das exposições realizadas. Isto deu aos 
artigos um tom argumentativo, coloquial e recheado de depoimentos pessoais. 

Por isso este número da revista é um documento, registro e memória do VII 
Congresso sobre o que se fala na saúde, sobre política e serviço, ciência e 
tecnologia. 

Caberá então aos diversos olhares dos leitores refinar este "dado bruto"! 

Marco Akerman e Áurea lanni 
Comissão Científica do VII Congresso Paulista de Saúde Pública 




