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Memória da Reunião da Comissão Epidemiologia – Vitória, 23 e 24 de maio 2012 
Secretaria Executiva da Abrasco 

Proposta da Reunião 

 

A Comissão de Epidemiologia esteve reunida em Vitória nos dias 23 e 24 de 

maio para discutir a sede do próximo Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Recebida 

pela coordenação do Programa de Pós-Graduação Saúde Coletiva (PPGASC) na 

Universidade Federal do Espírito Santo, as atividades se estenderam por dois dias 

consecutivos em que houve oportunidade de: (a) avaliar o VIII Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia, ocorrido em 2011, na cidade de São Paulo e (b) apreciar a candidatura e 

analisar as condições gerais de Vitória em sediar um evento desse porte no ano de 2014. 

 

Presentes em geral e acolhida da equipe de Vitória 

 

A Prof
a. 

Ethel coordenou a reunião e a calorosa acolhida do corpo docente e 

discente da Universidade e de outras instituições envolvidas no desafio de organizar e 

estruturar o IX Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Além de quase todos os 

membros da Comissão, também estiveram presentes entre outros, Luiz Facchini, 

presidente da Abrasco; representantes da Secretaria Executiva da Abrasco, 

representantes do Convention Buraeu de Vitória, presença do Magnífico Reitor da 

UFES, seus assessores, coordenadores e diversos representantes do corpo docente. 

 

Apresentação Oficial da Cidade 

 

A primeira parte da reunião ocorreu com a apresentação oficial da Cidade de 

Vitória e do Estado do Espírito Santo pela Sra. Sabrina do Convention Bureau que 

destacou todas as riquezas e vantagens de se realizar um evento em Vitória. Além de 

assinalar todo o potencial que a Cidade tem para oferecer aos congressistas e seus 

visitantes foram ressaltados aspectos como o de Vitória ser a 2ª cidade em melhor 

qualidade de vida, ser uma das capitais mais verdes e a 3ª capital do país entre renda e 

educação, com lindas praias e incríveis aptidões gastronômicas. 

 

Listados diversos eventos realizados em Vitória, com portes de receberem em 

média cerca de 2.000 a 2.500 participantes, foi possível saber mais informações sobre 

questões de infra-estrutura como de transportes, rede hoteleira com capacidade estimada 

de 5.500 leitos, possibilidade de acolhimento de hospedagem para estudantes, condições 

de translado, receptivo, Centro de Convenções e da Universidade. 

 

A apresentação se concluiu com a apresentação de vídeo institucional com a 

participação do prefeito de Vitória e do governador do Espírito Santo, conclamando a 

visita à Cidade e ao Estado, tanto para turismo quanto para realização de eventos e 

atividades científicas e culturais sob os encantos das terras capixabas. 

 

Equipe para Comissão Local 

 

Ethel fez apresentação da equipe de 12 pessoas que constituirão a Comissão 

Local, incluindo professores e alunos do Programa de Pós Graduação e de outros 

setores, como pediatria, enfermagem, etc. 



 

Local do Evento 

 

Foram apresentados dois locais com grande potencial de abrigar o evento, o IX 

Congresso Brasileiro de Epidemiologia: 

 

1) Universidade Federal do Espírito Santo – na qual há a estratégia de fechar o 

calendário acadêmico para potencializar o uso de suas instalações e dependências. 

Registra-se que a Universidade recebeu o evento da SBPC em 1994 com 

montagem de estruturas especiais – (está considerado como plano B); 

 

2) Centro de Convenções de Vitória 

Além de ter maior capacidade, está pré-reservado com orçamento estimado 

inicialmente da ordem de R$ 271 000,00 – com possibilidade de ser negociado 

para talvez R$ 180.000,00 (está considerado como plano A) 

 

Com debates e sugestões entre os presentes, surgiram algumas propostas como: 

 

a. Considerar a utilização dos dois locais: o Centro de Convenções e a Universidade, 

pois isto permitiria diversificar e ampliar algumas das atividades propostas. 

 

b. Evitar a abrangência de todas as áreas da epidemiologia como foi feito no 

Congresso de São Paulo (repensar) 

 

Visita ao Centro de Convenções 

  

A seguir o grupo foi visitar o Centro de Convenções no qual tiveram a 

oportunidade de pensar inúmeras possibilidades de disponibilização de salas para 

determinadas atividades, dimensionar necessidade de equipamentos e montagens e 

melhor utilização dos espaços disponíveis. 

Além de conhecer a equipe de administração e realizações do Centro de 

Convenções, o grupo teve a oportunidade de almoçar no restaurante deste Centro e 

apreciar a qualidade da comida, bem como das dependências e possibilidades de uso 

desse restaurante no evento. Foi marcante a disponibilidade dos representantes do 

Centro de Convenções para com o grupo, diferenciando-os em princípio das relações 

quase conflituosas do que aconteceu no Anhembi, por exemplo. 

 

Retomada das reflexões e debates 

  

Na parte da tarde, a Comissão e os demais presentes retornaram as discussões 

anteriores, privilegiando as questões operacionais para o próximo Congresso a partir das 

lições aprendidas do VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia. 

 

Inúmeros foram os elogios dos presentes e as avaliações de que Vitoria e a 

Universidade têm condições de acolher o próximo Congresso de Epidemiologia, 

incluindo por base o espaço do centro de convenções. Na avaliação em geral, ficou, 

portanto, assinalado que o grupo local mostrou muita garra, desejo, empenho com 

elaboração eficiente de propostas com apresentação de planos (A e B) para a realização 

do evento, incluindo já nesta reunião, valores orçamentários que permitiram refletir 

sobre a viabilidade também financeira do Congresso. 



 

Foi reconhecido o importante esforço e movimento de Vitória para trazer o 

evento para esta Cidade com a perspectiva de que ele pudesse também representar 

impacto para o curso de Pós-Graduação, a Universidade e a própria Cidade e o Estado; 

 

A relevância da Comissão Local em contar com grupo jovem, incluindo 

bolsistas de epidemiologia, bastante interessado, já mobilizado no sentido de buscar 

apoio político para o evento, que pode se consolidar com inúmeras e intensas 

articulações. 

 

De certo modo, com a percepção de que há potencial importante de 

infraestrutura e operacional para realização do evento em Vitória, foram debatidos 

outros aspectos, como:  

(a) Qual é o momento brasileiro da Saúde Coletiva? 

(b) O que se quer para o próximo Congresso? 

 

Alguns pontos foram registrados, quais sejam: 

 

Diferenciar a Comissão Científica da Comissão Organizadora – evitar essa 

superposição que aconteceu em São Paulo e que pode ter dificultado o melhor 

desenvolvimento das atribuições, bem como destacar que a Comissão de 

Epidemiologia da Abrasco deverá garantir que suas atividades se mantenham 

para além das atividades de organização e elaboração do Congresso. 

 

Qual a perspectiva que se tem para o evento: realizá-lo com um número muito 

grande de participantes (captação de recursos), mas sem ser efetivo? 

 

Pensar em Congresso Internacional de Epidemiologia – onde são ofertados 

cursos para formação e discussão metodológicas e são menores. O ultimo tinha 

em torno de 1500 pessoas. 

 

Um dos encaminhamentos (feito por Guilherme Werneck) foi ilustrador do que 

se deseja: não há dúvida, por tudo o que foi mostrado até agora, que o Congresso pode 

ser feito na Cidade de Vitoria, mas será fundamental fazer um Congresso dentro do que 

se viu como viável – e evitar pensar algum outro Congresso que não caiba em Vitória. 

 

Foi sugerido que se incluísse na Comissão Local, outras pessoas que não estejam 

no local por conta do desafio que é organizar e realizar um Congresso do porte dos 

Congressos de Epidemiologia. Em especial foi acertada a participação da Comissão de 

Epidemiologia da Abrasco (no sentido de que ela se dedique mais, assumindo mais 

atividades, contribuindo para pensar o evento), a própria Diretoria e Secretaria 

Executiva da Abrasco, entre outras instituições que precisam estar envolvidas. Além 

disso foi feita a sugestão de nomes para compor a comissão cientifica e foi votado e 

aprovado os seguintes nomes: Maria Amélia Veras e Karina Ribeiro(pela experiência na 

organização do congresso anterior), Bernardo Horta e Denise Gigante (do programa de 

Pelotas) e Nelson Golveia (usp). 

 

 Foi sugerido ainda exploração de ferramentas da internet inclusive para a 

Comissão de Avaliadores para que atuasse em rede, evitando algumas dificuldades 



vistas na organização do Congresso de São Paulo, além de investimentos em reuniões 

presenciais. 

 

Maria Amélia destacou que a indicação da Ethel e de Vitória para a realização 

do congresso foi discutida na reunião da comissão, inclusive em uma reunião em que 

Ethel não estava presente e após o contado do presidente da comissão de epidemiologia 

com a Ethel, ela se mobilizou para que houvesse viabilidade da proposta. Destacou 

ainda, empenho como aspecto importante para considerar a realização do IX Congresso 

de Epidemiologia em Vitória e que será importante que o Brasil tenha novo local fora 

dos grandes centros urbanos para realizações de eventos desse porte. Um Congresso que 

exige excelência, principalmente com o destaque da epidemiologia Brasileira no cenário 

internacional com o salto de qualidade que ela deu no ranking mundial inclusive 

considerando seus indicadores de publicações científicas  

 

A Comissão de Epidemiologia da Abrasco  

As conversas se direcionaram para evitar a concentração de atividades de 

elaboração do Congresso na Comissão, como ocorreu em São Paulo, em que ficou 

concentrada em Cássio, Maria veras, Karina e Márcia, levando a sobrecarga. 

Enfatizada ainda a importância de abertura de espaço na Abrasco para a 

discussão da área, aprofundar o debate sobre a graduação em Saúde Coletiva e a 

necessidade de revisar a Comissão de Epidemiologia. Neste sentido foi sugerido que a 

Comissão realizasse suas reuniões e agenda para além da organização do Congresso. 

 

Cássio comentou sobre o crescimento extra-ordinário da epidemiologia no 

âmbito da Abrasco e a importância do Congresso anterior ter contemplado grande parte 

dos grupos de pesquisadores tendo ampliado os temas do congresso para que todos 

tivessem voz. Outro tema abordado foi a elaboração do Plano Diretor com a questão de 

apreciar se no geral, há sentido de elaborar e renovar o que foi feito anteriormente. 

 

Carlos Silva apresentou balanço geral e breve sobre a organização executiva do 

Congresso de São Paulo, anunciando que ainda há déficit e que nem todas as dívidas 

foram saldadas, sobretudo com a não liberação efetivo até o presente momneto dos 

recursos de Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde repassados a 

FIOTEC, via Fundação Oswaldo Cruz, da ordem de R$ 240.000,00. Elogiada também, 

a secretaria local em São Paulo que esteve atuante e presente em todos os momentos. 

 

Facchini, em sua fala, destacou a relevância e importância desse momento, 

considerando o sucesso de critica e de público do VII Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia, que permitiu repensar os rumos na tarefa cotidiana de desenvolver cada 

vez mais e solidificar as bases teóricas da epidemiologia e dos compromissos políticos. 

Ele citou a experiência de organização do 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

em que se desenvolve um ciclo de seminários preparatórios para amadurecimento dos 

debates de acordo com o tema e os eixos temáticos do Abrascão/2012. Fez ainda 

algumas observações sobre temas que são relevantes e precisam ser pensados também, 

no próximo Congresso: 

 

Doenças negligenciadas 

Doenças crônicas não transmissíveis que estão na ordem dos debates 

Utilização da base teórica e instrumental da epidemiologia na avaliação das 

políticas dos serviços de saúde 



Repensar quais os modelos pedagógicos dos Programas de Saúde Coletiva? 

Modelos mais integradores e menos fragmentados  

Financiamento e a resposta social 

Procedimentos de bolsa de graduação de pesquisas, entre outras 

 

No que se refere a Comissão de Epidemiologia ficou ressaltada a importância 

dela exercer sua tarefa e encaminhar mudanças, bem como a necessidade de todos 

repensarem a composição e fluxo de funcionamento e renovação de todos os 

GT/Comissões/Fóruns da Abrasco para decisões relevantes e fundamentação estatutária 

no próximo Mini-Congresso da Abrasco no período do Abrascão/2012; como por 

exemplo, definir a renovação de 1/3 ao final de cada gestão considerando manutenção 

de um deles com pessoas mais experientes e outros com profissionais mais jovens, 

sempre com a perspectiva de retomada para novo período de todos os membros.  

 

Outra proposta do presidente da Abrasco foi a de garantir o apoio da Abrasco 

para o Congresso e em particular para o grupo local, realizando, por exemplo, reuniões 

periódicas da Diretoria da Abrasco no local sede do Congresso. 

 

Visita à Universidade Federal do Espírito Santo 

  

No período da manhã do segundo dia da reunião, o grupo visitou a Universidade 

Federal do Espírito Santo. Em primeiro plano foi recebido pelo Magnífico Reitor, Prof. 

Reinaldo Centoducatte e por outros representantes da Pró-Extensão e da Prefeitura do 

Campus, que apresentaram a organização da Universidade, sua estrutura interna, bem 

como a capacidade e disponibilidade de espaços como auditórios e salas que permitem 

receber eventos na instituição. 

Após conversa e reflexões sobre a importância de realização do IX Congresso 

com o apoio da Universidade e outros temas, o grupo visitou a instalação do Campus 

Universitário e em particular, o teatro, o cinema e a biblioteca. 

 

Rede Hoteleira e capacidade turística e gastronômica de Vitória 

 

A Comissão local além de hospedar os presentes em hotel que pode ser um dos 

considerados relevantes para receber convidados e congressistas realizou com o grupo, 

visitas a outros empreendimentos hoteleiros da cidade. 

Foi oportuna também, a apresentação da Cidade com realização de percursos na 

região urbana e da visita, em especial visita ao Convento da Penha, em Vila Velha, um 

dos principais monumentos históricos e turísticos do Estado. Ressalta-se a inserção nas 

atividades da reunião, apresentação de sua culinária, com destaque para a moqueca 

capixaba. 

 

Reflexões assinaladas como relevantes 

 

A relevância de repensar o funcionamento e a organização/constituição da Comissão 

de Epidemiologia no contexto da Abrasco; 

Consideração da mudança do nome da Abrasco feita no 2º Mini-Congresso e 

garantir que se concretize como uma associação acadêmica e científica e não 

sindical ou de movimento estudantil (de excelência cientifica associada a 

solidariedade da Saúde Coletiva brasileira) 



Associação que abrange a pós-graduação e a graduação em Saúde Coletiva que tem 

a tarefa de experimentar e favorecer a troca de experiências entre os seus Fóruns, 

discutir seus modelos e etc. 

Idéia de realização dos seminários preparatórios para o Congresso foi considerada 

excelente e aprovada para execução. 

 

Alguns dos encaminhamentos 

 

Realizar reuniões conjuntas de coordenações de GT/Comissões/Fóruns, 

valorizando a participação dos coordenadores dos Fóruns de Pós-Graduação e de 

Graduação nas reuniões de Porto Alegre; 

Releitura do Plano Diretor pela Comissão de Epidemiologia, equacionando 

pauta e composição de pessoas e membros para darem contribuições com 

definição de prioridades e acordos necesários. 

Lançar mão de estratégias metodológicas e pedagógicas – com locais exclusivos 

e convidados da área para repensar aspectos de educação, formação, entre 

outros. 

Considerar a recomposição da Comissão com apreciação daqueles que saíram ou 

que têm com outras tarefas (cargos/funções) que não os permitem atuar na 

Comissão e convidar novos membros para ampliá-la. 

A Comissão deverá pensar critérios de renovação e fluxo da Comissão para levar 

a discussão no próximo Mini-Congresso da Abrasco. 

Realizar reunião no 2º semestre para discutir os processos e caminhos do IX 

Congresso de Epidemiologia e da Comissão, antes do Abrascão, por exemplo, 

em setembro. 

Prorrogar o início dos seminários para março de 2013 e dar prioridade ao Plano 

Diretor da Epidemiologia. 

Os temas citados para os seminários foram:  

1. Imputação de dados faltantes (Guilherme) Metodologias 

2. Epidemiologia nos estudos das redes (Maria Amélia) 

3. Abordagem bayesiana (Márcia) 

4. Epidemiologia genética. Molecular e epigenético (Karina e Ethel) 

5. Epidemiologia hospitalar (Cássio e Suely) 

 

Definido que a coordenação da Comissão de Epidemiologia da Abrasco está 

mantida com o Cássio 

Definido que a presidência do próximo Congresso será de Ethel 

Encaminhara a discussão e reflexão da pauta de epidemiologia para o Abrascão  

 

A próxima reunião da Comissão de epidemiologia ficou agendada para os dias 

26 e 27 de setembro em Vitória, tendo por pauta a organização e realização do IX 

Congresso Brasileiro de Epidemiologia,a ser realizado na Cidade de Vitória.  

 

 

Reunião da Comissão de Epidemiologia da Abrasco. 

 

Na pauta das atividades, o último turno foi reservado a reunião da Comissão de 

Epidemiologia, da qual pode ser destacado: 

 



1. Relato de Ethel sobre a reunião da Comissão Científica do Abrascão em Porto 

Alegre nos dias 10 e 11 de maio de 2012. 

 

2.  Encaminhamentos de que a Comissão de Epidemiologia será representada por 

Maria Inês Schimdt, Ethel e Cássio (este último, participará como membro da 

Comissão Científica pela Diretoria da Abrasco). 

 

3. Serão revistas e aprofundadas as propostas da Comissão de Epidemiologia para o 

Abrascão. 

 

4. Revisão de estratégias para ampliação de base das revistas, em especial a da Revista 

Brasileira de Epidemiologia, cujo sistema de avaliadores e pareceristas precisa ser 

reconsiderado e redesenhado, inclusive para aumentar a captação na base mais 

jovem; neste sentido foi proposto: 

Formação de pareceristas, por exemplo, com uma Oficina/Curso específico 

durante as atividades do Abrascão/2012. 

Considerar o debate de pontuação de currículo para pareceristas de artigos 

 

5. Realizar um Fórum de Editores de Revistas de Saúde Coletiva no Abrascão/2012. 

Há a proposta de que se faça contato com a Prof. Leila Garcia, atual editora 

científica da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde/MS para tentativa de 

articulação com Odorico para financiamento desta atividade no Abrascão. 

 

6. Pensar reflexões e debates sobre (a) o campo da Saúde Coletiva e suas 

interlocuções; (b) política de difusão científica no Brasil; (c) os Congressos da 

Abrasco: o que são eles? (d) formação de pareceristas; ente outros. 

 

7. Organizar propostas para o Mini-Congresso de GT/Comissões/Fóruns da Abrasco 

em novembro de 2012. 

 

8. Márcia Furquim relatou os encaminhamentos para a editoria da Revista Brasileira de 

Epidemiologia, considerando a chamada por consulta pública de editores 

associados, acertados com a presidência da Abrasco no dia anterior. 

 

9. Definir agenda do Plano Diretor com a inclusão de três grandes eixos (que podem 

ser ou não, ampliados), a saber: formação, pesquisa e serviços. Outras pessoas, 

profissionais e instituições serão convidadas para composição desses eixos. O 

trabalho deverá partir da reconsideração do Plano Diretor anterior e a Comissão 

deverá fazer consulta aos epidemiologistas. 

 

10. Definir e encaminhar a organização dos Seminários Preparatórios com a perspectiva 

de buscar apoio do CNPq e FAPES e de elaborar publicação dos produtos desses 

seminários no suplemento da Revista. Para cada tema foi apontada a necessidade de 

preparação de papers específicos por seus responsáveis.  

 

11. E próxima reunião em Vitória programada para setembro deste ano, deverá ser 

realizada em Pedra Azul. Dentro da pauta estarão aspectos de definição de material de 

divulgação do Congresso (tentar levar para apresnetação no Abrascão/2012) e o Plano 

Diretor, a ter sua estruturação coordenada por Guilherme e Cássio.  


