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Introdução

O Movimento de Saúde Popular na América 
Latina lança a Campanha pela transformação 
e descolinização dos sistemas de saúde nesta 
região do mundo.

A América Latina vive momentos históricos e 
não é estranha à crise que o mundo enfrenta 
devido à mudança climática, à crise energética, 
às guerras, à soberania alimentar e à 
desigualdade, entre muitas outras, enquanto 
enfrentamos as conseqüências da crise gerada 
pela pandemia de Covid-19 com efeitos 
devastadores sobre as comunidades diante de 
governos que não deram uma resposta eficaz e 
suficiente para superá-la.

As diferentes tensões sociais levaram a 
mudanças na agenda pública do continente, 
onde as mudanças exigidas pelo povo estão 
começando a ser debatidas pela boa vida, 
equidade, reativação econômica, mas também 
pela construção de sistemas de saúde públicos, 
únicos, universais, integrais, soberanos e 
solidários, e contra a mercantilização da saúde.

Com esta campanha, o MSP procura mobilizar 
a sociedade civil para criar propostas de 
debate e influenciar a tomada de decisões e a 
geração de políticas públicas que transformem 
sistemas de saúde privatizados, comercializados, 
segmentados e injustos em sistemas de saúde 
pública com acesso universal, sistemas públicos 
de saúde equitativos e interculturais que 
garantam a saúde primária a partir de uma 
perspectiva de cuidado integral, resgatando 
o direito à saúde como um direito humano 
fundamental garantido por um Estado e 
uma sociedade que promovem não apenas a 
equidade social, mas também suas próprias 
tradições culturais em saúde, em oposição às 
políticas de privatização do grande capital.

Com as imagens e vozes da luta dos povos 
para construir sistemas de saúde públicos, 
universais, abrangentes, solidários, eqüitativos 
e interculturais. Tanto as mensagens quanto o 
conteúdo desta campanha serão apresentados 
em espanhol, português e inglês para alcançar 
um amplo público na América Latina e além dela.



Do que se trata a 
campanha?
Gerar convergência, debate 
e advocacy entre setores da 
sociedade civil através de 
uma campanha permanente 
e faseada para construir 
uma agenda comum para a 
transformação dos sistemas 
de saúde na América Latina.



Conceito
A convergência, representada pela roda 
das pessoas multicoloridas, como é a 
América Latina, reunida para um propósito 
comum, um tecido humano que visa colocar 
sobre a mesa as discussões fundamentais 
sobre saúde e vida. 

A imagem da campanha é apresentada em 
suas versões para fundos escuros e claros.



Mensajes de campaña

A saúde é um direito humano 
fundamental e um bem comum.

Por sistemas de saúde públicos, 
universais, integrais, solidarios, 
equitativos e interculturais.

Poder popular é soberania sanitária: 
organize-se, participe, compartilhe e 
lute.

Por uma atenção primária integral à 
saúde partir dos territórios.

As medicinas ancestrais contribuem 
para manter a harmonia do ser 
humano com a natureza.

TEXTO



Peças da 
campanha

A proposta gráfica procura representar 
através da fotografia e mensagens 
fortes

“aqueles a quem deve ser 
garantido o direito à saúde como 
um direito humano fundamental, 
especialmente a população 
mais vulnerável: grupos sociais 
desfavorecidos, grupos étnicos, 
camponeses, a população 
marginalizada do sistema e 
setores populares”,  

envolve também elementos de uso na 
prática da medicina e elementos que 
evocam protesto.

As peças para a campanha estão 
disponíveis nos seguintes formatos:

Facebook & Instagram: 1080*1080 px
Twitter: 1024*512 px

Histórias: 1080px by 1920px
FB Cobertura do evento: 1200*628px

https://drive.google.com/drive/
folders/1BjPWGLazBp2SXtPd8pBxNsWCqwkzXv6u?usp=sharing



Sugestão de hashtags

#SaúdeDireitoHumano

#SaúdeParaTodosAgora

#SistemasDeSaúdePública

#MedicinaAncestralÉHarmonia

#AçãoPopularPelaSaúde

#SaúdeEBoaVida

#SoberaniaSanitária

#APS #AtençãoPrimáriaÀSaúde

#PHM #PHMLatam #MSP #MSPLatam 

@PHMGlobal 



www.phmovement.org

Twitter: @PHMGlobal

miguel@phmovement.org
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