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Por um SUS mais 
justo e igualitário

Resultado da ampliação do acesso gerado pelo Sistema 
Único de Saúde, a melhora dos indicadores brasileiros 
nos últimos anos é considerada positiva, ainda que seja 
necessária uma crítica constante para que seja igualitário, 
universal e equânime. A reflexão foi um dos pontos des-
tacados em diversas atividades ocorridas ontem no 10º 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.

— O SUS é ótimo, mas está subfinanciado. O desem-
penho positivo não acompanhou o ritmo de crescimento 
do país — disse o secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, sob fortes aplausos.

O debate “A situação de saúde no Brasil hoje: desafios e 
perspectivas”, coordenado pelo presidente da ABRASCO, 
Luiz Augusto Facchini, contou com exposições de Cesar 
Victora, professor da UFPel, e Maria Cecília Minayo, pes-
quisadora da Fiocruz. 

Em seu discurso, Victora apresentou dados da série 
de seis artigos intitulados “A Saúde dos Brasileiros”, pu-
blicados recentemente na revista inglesa The Lancet e 
produzidos por pesquisadores de instituições de ensino 
vinculados à ABRASCO. Os documentos lembram como 
ocorreu a implantação do SUS, bem como questões como 
a situação de mães e filhos, doenças infecciosas, doenças 
crônicas não-transmissíveis e lesões físicas e violências. 

Ou seja, para os pesquisadores, muito ainda precisa ser 
feito para que todos os brasileiros atinjam níveis de saúde 
compatíveis com aqueles observados em países desenvol-
vidos. Na busca por atingir tal objetivo, a série de artigos 
culmina com um chamado apelando pela ação de todos 
os setores da sociedade, como governo, trabalhadores de 
saúde, setor privado, universidades e instituições de ensi-
no e pesquisa e a sociedade civil em geral. 

Segue nas páginas 2 e 3
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Lançado dossiê 
sobre agrotóxicos

A estreia da Abrasco 
Jovem no Congresso

Documento  propondo ações 
contra o  uso indiscriminado do 
veneno foi tema de painel pro-
movido ontem no 10º  Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva. 
Página 5

O protagonismo que marca as 
atividades promovidas pela 
ABRASCO Jovem e prova que 
discurso e prática andam juntos. 
Página 6 



POR UM SUS IGUALITÁRIO

Em destaque
Atividades paralelas reuniram 
milhares de pessoas no Congresso 
ontem.

O que pautou o Congresso
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   Desenvolvimento para qual saúde ?

Um debate clássico e desafiador. Expositores do painel 
"Saúde e Desenvolvimento" divergiram sobre a integração 
dos segmentos para benefício da população. Carlos Me-
dicis Morel, da Fiocruz, destacou que mais eventos cientí-
ficos incentivariam a incorporação de novas práticas.

— O Brasil tem papel de liderança muito grande. Em 
uma Conferência Nacional foi criado o SUS.  

Porém, o cenário de união e forças democráticas não é 
mais o mesmo. Um dos agravos apontados por Reinaldo 
Guimarães, da ABIFINA,  é o mal-estar nos sistemas na-
cionais de saúde. No Brasil, a conjunção atual demonstra 
a perda da característica original desse princípio baseado 
na universalidade, integridade e coordenação entre assis-
tência social, previdência social e proteção da saúde.  

— O SUS talvez tenha sido a mais importante inclusão 
social sem regulação da economia — reforçou. 

Na figura de um cubo, demonstrou como a substitui-
ção de investimentos antes apenas públicos para os fundos 
públicos e privados juntos prejudicou o atendimento em 
geral. Os investimento em alta tecnologia na área da saú-
de, de acordo com Amélia Cohn , da UNISANTOS, tam-
bém acaba por inverter o papel dos sistemas nacionais: 

— Temos uma coisa cara que resolve o problema de 
poucos e uma mais barata que resolve o de muitos.

  Saúde para o trabalhador da saúde

Os avanços nos indicadores da saúde da 
população, em geral, não se aplicam a quem tra-
balha com saúde. Estudos evidenciam ocorrên-
cia elevada de acidentes de trabalho, infecções, 
queixas de dores e insatisfações. No caso de 
transtornos mentais como depressão e ansieda-
de, a prevalência entre esses profissionais chega 
a ser 20% maior.

Pioneira em estudos sobre a saúde dos traba-
lhadores da área, a professora Ada Avila Assun-
ção participou de mesa-redonda sobre o tema e 
lembrou que a situação tem pautado sindicatos, 
associações e federações do setor.

— Há necessidade de vigilância maior por 
parte do próprio sistema em que esse trabalhador 
está inserido. Os setores devem se responsabilizar 
em saber como anda a saúde do profissional.

O que prejudica a saúde indígena

Além do conhecimento médico, entender a diver-
sidade cultural e política das regiões é fundamental 
quando se fala na saúde dos índios. Essa foi uma das 
tônicas do debate proposto pela professora da UFSC 
Eliane Diehl no painel “Saúde e povos indígenas no 
Brasil: desafios nacionais e insights locais”. 

Em um Brasil com 17 mil xavantes, essa combi-
nação de saberes tribais e saberes da biomedicina 
está personificada na figura dos agentes de saúde 
indígena, membros das comunidades que compõem 
equipes multiprofissionais e que são o elo entre a 
equipe de saúde e seu povo. Na teoria, a fórmula é 
boa. Mas, na prática, esse diálogo estaria ainda longe 
do ideal. 

— É um contexto bastante complexo. Os agentes 
indígenas de saúde são o elo mais frágil no sistema do 
ponto de vista do trabalhador da saúde — comenta. 

Além do debate clamando por um SUS mais justo e 
igualitário, e equidade do sistema público de saúde foi 
o tema central dos encontros de ontem no 10º Congres-

so Brasileiro de Saúde Coletiva. 
Confira abaixo a cobertura de algumas das pales-

tras, dos debates e dos paineis promovidos no evento.



OSs e OSCIPs nos serviços de saúde

Uma das mesas redondas realizadas ontem analisou a questão 
das Organizações Sociais (OSs) e Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIPs), Parcerias Público Privado 
(PPP) e processos de Terceirização na saúde.  

As discussões, que foram coordenadas pelo Consultor Jurí-
dico do Ministério da Saúde, Jean Keiji, contaram com obser-
vações do diretor do Hospital Sírio Libanês/SP, Gonzalo Vecina 
Neto, do professor da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Alcides Miranda e da professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Ligia Bahia, que também é vice-presidente da 
ABRASCO. 

Eles destacaram a importância do intenso processo de debate 
que o Conselho Nacional de Saúde deflagrou sobre as terceiri-
zações, impedindo, inclusive, a aprovação do PLP 92/2007 na 
Câmara dos Deputados. Em 2009, o CNS pautou o tema para 
avaliar a situação de três Unidades da Federação: Distrito Fede-
ral, Pernambuco e São Paulo.

Foi ressaltado também o crescente número de Estados e mu-
nicípios que decidem entregar a gestão de saúde às organizações 
sociais. Por outro lado, foi destacada a necessidade de aumentar 
de forma significativa, a atuação do controle social e do poder 
judiciário a fim de impedir o avanço da terceirização na saúde.

Futuro da Saúde: perspectivas para 2030

O lançamento do livro “A saúde no Brasil em 2030: diretrizes 
para a prospecção estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro”, coor-
denado pelo presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, foi mote de um 
painel ontem. Participaram também o secretário de Ciência, Tec-
nologia e Insumos Estratatégicos do MS, Carlos Gadelha, o diretor 
de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Jorge Abrahão de Castro, e o 
pesquisador da Unicamp Gastão de Souza Campos.

 Para Abrahão, em 2030 haverá um novo panorama, com o enve-
lhecimento da população e mudanças na estrutura familiar. 

O diretor da IPEA acredita que houve avanços no sistema de 
saúde mesmo com a diminuição dos recursos. Hoje quase 60% dos 
gastos em saúde vão para o sistema privado. 

 Segundo o secretário Carlos Gadelha, não houve diálogo para a 
criação de um sistema de saúde coerente com o nível de desenvolvi-
mento. 

— O futuro da saúde é parte de um embate político que envolve a 
sociedade. Hoje, não temos um padrão de geração de conhecimen-
to e tecnologia pautado pelo social — avalia Carlos.

O presidente da Fiocruz reforçou a necessidade de uma cons-
ciência política para a reversão das práticas do atual sistema de 
saúde brasileiro e afirmou que o percentual de PIB ideal para 
investimento na saúde é de 10%. 

O acesso gratuito a práticas de saúde como 
homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medi-
cina tradicional chinesa (MTC/acupuntura) e ter-
malismo (uso de águas para tratamento de saúde) 
vem crescendo no Sistema Único de Saúde (SUS). 
O aumento foi motivado pela Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 
criada em 2006. O Ministério da 
Saúde garantiu acesso gratuito às 
práticas integrativas no país com 
a portaria de nº 971.

O assunto foi tema da con-
corrida palestra da socióloga, 
pesquisadora e professora titular 
do Instituto de Medicina Social 
da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), Madel There-
zinha Luz. 

— O comportamento atual 
da sociedade favorece o adoe-
cimento da população. Não só 
pelo trabalho, mas também pelo 
rompimento de antigos laços 
sociais. Por isso, a necessidade da 
aplicação de praticas terapêuti-

cas, principalmente, para as pessoas que estão em 
situação de desamparo social — afirma. 

Em 2007, foram realizados 97.240 procedi-
mentos de acupuntura e, um ano depois, foram 
216.616, crescimento de 122%. As práticas corpo-
rais, como Lian Gong e Tai Chi Chuam, também 
se tornaram mais acessíveis. Em 2007, foram 

realizadas 27.646 práticas, enquanto, em 2008, o 
Sistema de Único de Saúde contabilizou 126.652. O 
número representa um crescimento de 358%.

A pesquisadora lembra que essa política reco-
menda ações e serviços no SUS, para a prevenção 
de agravos na saúde, a promoção e a recuperação, 
além de propor o cuidado continuado, humaniza-

do e integral na saúde, com ênfase 
na atenção básica.

— Essa nova realidade está 
criando um movimento de 
corporização no campo da saúde 
(do professor de educação física 
ao fisioterapeuta), uma espécie de 
repartição do adoecimento.

Essas práticas, que já eram re-
alizadas no SUS antes da PNPIC, 
mas de forma tímida, ganharam 
força com a implementação da 
política nacional. 

Para se ter uma ideia, em 2000 
foram contabilizadas 257.508 
consultas em homeopatia. Já 
em 2007, o índice cresceu para 
312.533.

Práticas Integrativas e Complementares no SUS é tema de concorrida palestra
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Mural  da  Cidadania

Gisele Tertuliano
Enfermeira e cientista social 

- Secretaria de Saúde de 
Cachoeirinha, RS

Marlon Ribeiro
Historiador e pesquisador da 

UNIFESP, São Paulo

Camila Krüger 
farmacêutica - Secretaria 

Saúde de Uruguaiana 

Fernanda Maciel 
Superintendente de edu-
cação da Escola de Saúde 
Pública de Belo Horizonte

Alan Knuth 
Professor de Educação Física 

da FURG /Rio Grande

“Participo dos congressos da 
ABRASCO desde 2006. O 
evento está abrindo espa-
ço para a participação de 

movimentos populares. Estou 
lançando livro amanhã e 
apresentando trabalho. O 

congresso é muito democráti-
co e congrega todas as linhas 

de pesquisa em saúde."

“A diversidade de temáticas 
é muito grande. O conteúdo 

está diversificado, abran-
gendo trabalhos acadêmicos 
e também atividades mais 

voltadas a serviços. Pesquiso 
educação e humanização. 
Minha pesquisa aborda a 
formação humanística do 

profissional de saúde”.

“Meu objetivo no evento é 
adquirir conhecimentos de 
todas as áreas da saúde. O 
congresso está muito rico. 
Vim para participar das 

atividades e oficinas sobre 
saúde pública. Sou farma-
cêutica e apenas senti falta 
de mais atividades específi-

cas da minha área”.

“Vim ao congresso apresentar 
dois trabalhos e conhecer no-
vas dimensões da saúde, me 
inspirar e levar conhecimen-
tos. Tem muita coisa boa na 
programação. Fica até difícil 
escolher do que participar. 
Mas isso é normal em um 

congresso deste porte.”

“Vim encontrar gente de dife-
rentes formações para trocar 

experiência. Sou de uma área 
que recentemente se aproxi-
mou da saúde coletiva. Não 
há atividades específicas da 
Ed. Física, mas percebi uma 
abertura para que possam 

ocorrer nas próximas edições.”

      O TEMA É...    saúde e alimentação

      O TEMA É...    práticas alternativas

Paulo Cesar Castro - estudante de pós-graduação da ENSP/Fiocruz

Camila Maranha - estudante de pós-graduação da UERJ

Felipe Silveira da Costa, Médico de Fortaleza

Vera Dantas, Médica e educadora popular de Fortaleza

“Me surpreendeu a abordagem em todas as atividades sobre alimentação e 
nutrição no congresso da ABRASCO. É uma visão mais ampla, que consi-

dera a questão do alimento além apenas dos nutrientes. Tem toda a questão 
social, que influencia problemas como a obesidade e a fome, por exemplo.”

“A alimentação e a nutrição são fundamentais para a saúde coletiva, pois 
ninguém vive sem  alimentos. Se a pessoa não está tendo cuidado com a 

alimentação, ela não está tendo cuidado com a saúde. É importante pen-
sar nos nutrientes e na composição do que ingerimos”."

"Sou médico de família e aplico reiki nos meus pacientes quando acredito 
que é necessário. E vejo muitos resultados positivos. A medicina ocidental 

não prevê a harmonização energética, que tem por finalidade reequilibrar 
os fluxos de energia dos pacientes. É indicado para qualquer pessoa, 

em qualquer situação." 

"As chamadas práticas populares de cuidados enxergam o ser humano 
numa dimensão integral. Em muitos Estados, o SUS já oferece práticas de 

acupuntura, homeopatia, medicina antroposófica, entre outras. Profissio-
nais da área da saúde devem considerar e reconhecer os cuidados popu-

lares que não estão no SUS, como benzeduras, rezas, reiki, entre outros, 
dialogando com essas técnicas que trabalham a subjetividade". 
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Café e Letras
Sessão de autógrafos reúne escritores e partici-
pantes no Abrascão 2012.  

A necessidade de união entre universi-
dades, entidades de pesquisa, movimentos 
sociais e sociedade no enfrentamento ao uso 
de agrotóxicos foi destaque no lançamento do 
“Dossiê Agrotóxico: conhecimento científicos 
e popular construindo a ecologia de saberes”. 
O estudo enfatiza que o uso de químicos na 
produção de alimentos não pode ser tratado 
como problema de pesquisadores, mas de 
toda a sociedade.

Segundo a coordenadora Raquel Maria Ri-
gotto (foto), do GT Diálogos e Convergências, 
é fundamental tornar público os impactos que 
os venenos causam na saúde das pessoas e o 
quanto esse problema está ligado ao modelo 
de desenvolvimento atual, baseado na expor-
tação de commodities. 

— O desenvolvimento não tem trazido saú-
de, mas sim doenças. Se pensarmos o modelo 
agrícola brasileiro, vemos que o Ministério da 
Agricultura e Pecuária quer aumentar de 30% 
a 70% a produção de alimentos para exporta-
ção, como algodão, soja, carne, etanol, celulose 
e frutas. Mas esse modelo é químico depen-
dente — explica.

Os objetivos do documento são reafirmar 
que a ciência não é neutra, reconhecer os em-
bates da ciência moderna e a responsabilidade 
dela nesse contexto. 

Além disso, o estudo busca disseminar 
iniciativas inovadoras que contribuem para a 
construção de um novo paradigma de conhe-
cimentos. 

Veneno também para a vida
Estudos e pesquisas já captam a ligação 

entre o uso dos venenos nas lavouras e a 
incidência de doenças crônicas e cânceres, 
em consumidores e trabalhadores rurais, que 

manipulam esses tóxicos e ao ambiente. 
— Queremos também que o estudo alerte 

a sociedade, os pesquisadores e as autoridades 
para a responsabilidade dos agrotóxicos na 
determinação do adoecimento e morte da 
população Brasileira — crava Raquel. 

Impacto materno 
Em Primavera do Leste, no Mato Grosso, 

os pesquisadores identificaram que 100% 
das mulheres que amamentavam apontavam 
resíduos de químicos no leite materno. 

Informação para evoluir 
Durante o lançamento, o papel central da 

comunicação foi lembrado para a conscientiza-
ção e mobilização no enfrentamento ao uso dos 
venenos.  A coordenadora destacou que o co-
nhecimento produzido pela academia precisa 
ser transformado em informação, de diferentes 
formas, em diversos meios de divulgação.

A conselheira nacional de saúde Socorro 
Souza explica que os movimentos sociais 
podem ajudar no compartilhamento dessa 
informação para a sociedade. 

— No Abrascão, produzimos um conhe-
cimento articulado com o saber político e 
popular. Mas, nossa maior contribuição está 
na possibilidade de ultrapassarmos os muros 
institucionais e oferecermos uma linguagem 
popular ao tema, para incidir sobre a consci-
ência coletiva — acrescenta.

E agora? 
A próxima etapa do trabalho da ABRASCO 

sobre os agrotóxicos será disseminar o conteú-
do na América Latina. Além do Brasil, outros 
oito países deverão ter versões adaptadas para 
o idioma espanhol. 

Dossiê coloca uma lupa 
sobre o uso de agrotóxico

LANÇAMENTO

Documento sobre uso de químico propõe consciência coletiva por um novo desenvolvimento



No domingo, estudan-
tes e demais congressistas 
poderão conferir o painel 
“O que está na agenda da 
saúde no País?”, organi-
zado pelo Observatório 
Nacional de Políticas de 
Saúde da ABRASCO.  

No encontro, será 
apresentado o informativo 
eletrônico mensal, bati-
zado de “Boletim Estação 
Saúde”, que vai para a sua 
3ª edição e tem como obje-
tivo levar ao conhecimento 
público a agenda da saúde 
nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com 
sessão comentada: 

— A principal contribuição é a de reunir no 

mesmo espaço as pro-
posições e normas dos 
poderes republicanos 
relacionados com saúde 
— conta Carlos Leonar-
do Cunha (foto), pós-
-graduando do Instituto 
de Estudos em Saúde 
Coletiva da UFRJ e 
que integra a equipe de 
pesquisadores do Bo-
letim, coordenado pela 
professora Ligia Bahia e 
que adota como fontes 
a produção normativa 
do Ministério da Saúde 

e duas agências reguladoras setoriais (ANVISA e 
ANS), as iniciativas de parlamentares do Congresso 
Nacional e a jurisprudência do STJ e STF.

3

6

Dentre as diversas e diversificadas atividades 
programadas para o dia de ontem, esteve em des-
taque aquelas realizadas pela ABRASCO Jovem. 

Quem circulou pelo Campus da UFRGS e pe-
los demais locais escolhidos para as atividades de 
comunicações coordenadas e pôsteres, percebeu 
uma movimentação diferente: professores, estu-
dantes de graduação e pós-graduação estiveram 
reunidos, pela primeira vez, em uma modalidade 
específica para a troca de experiências e exposição 
de trabalhos científicos relacionados e inseridos 
nas dezenas de seções organizadas com temas 
intrinsecamente relacionados à grade científica do 
Congresso. 

— A ABRASCO Jovem é uma modalidade 

que acontece, pela primeira vez, durante o 10º 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Rece-
bemos mais de mil trabalhos, o que reflete um 
novo posicionamento desse público frente aos 
problemas sociais — explica a professora Ethel 
Maciel, representando a área de Epidemiologia, 
e que integra, com  Andréa Fachel Leal (Ciências 
Sociais) e Aylene Bousquat (Política, Planejamen-
to e Gestão), a coordenação da Abrasco Jovem. 

Além disso, “o conhecimento se faz a partir da 
discussão e, neste caso, ampliamos o espaço para  
que os estudantes sejam os primeiros autores e, os 
professores e coordenadores das seções, ouvintes”, 
ressalta o vice-presidente da ABRASCO, Luis 
Eugênio Portela Fernandes de Souza.

Protagonismo jovem marca o Congresso

 “A ABRASCO Jovem 
é um momento 
especial da valorização 
da graduação em 
Saúde Coletiva.(...) o  
protagonismo juvenil 
é o que faz com que as 
entidades se renovem, 
tendo em vista que os 
processos de saúde per-
meiam todos os demais 
processos sociais.”

Leonardo Carnut, dou-
torando de Saúde Pública 
pela Faculdade de Saúde 
Pública / USP

MOVIMENTO SOCIAL

Paralelo às discussões acadêmicas 
dentro e fora do Congresso, a valori-
zação da graduação em Saúde Coleti-
va acaba de ganhar novos contornos 
sociais: recentemente, o Ministério da 
Saúde inseriu os profissionais da área 
entre as profissões da Saúde. 

Ainda, as inúmeras sessões de pôsteres 
eletrônicos e comunicações coordena-
das mostraram que, em se tratando de 
ABRASCO, discurso e prática andam 
juntos. Como exemplo, a equipe do Jor-
nal Abrascão, entrevistou o Helmo No-
gueira, Coordenador Regional de Saúde 
de Limoeiro do Norte, no Ceará:

J.A.: Qual foi a sua maior motivação 
para participação no Congresso?
Sr. Helmo: Recebemos, recentemente, 
uma unidade rural do Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador - CEREST 
(somente 10 centros de referência de saúde 
do trabalhador foram contemplados a nível 
nacional e uma delas foi para a região), 
por ser uma área de risco devido à grande 
utilização de agrotóxicos utilizadas pelo 
agronegócio (banana, melão, abacaxi...). 
Vim buscar informações de forma a con-
tribuir no nosso plano operacional.

Qual é a importância social desse plano?
É uma conquista de uma luta da CON-
TAG e de vários movimentos sociais que 
reivindicaram esse centro de referência e 
que será implantado até o início de 2013. 
Trata-se de um engajamento coletivo, de 
sociedade civil organizada, universidade, 
profissionais da saúde, entre outros.

Qual será o papel do CEREST?
Definimos que terá uma abrangência vol-
tada às questões ambientais na região de 
Limoeiro do Norte e terá o nome de José 
Maria do Tomé, em homenagem ao líder 
campesino assassinado brutalmente por 
defender as lutas do campo.

Salas de aula  
X contribuição social 

Sobre a ABRASCO Jovem
“Esse movimento é 
uma afirmação e o 

reconhecimento de um 
processo de renovação 
que, a partir de agora, 

será contínuo.”

Professor Ronir Raggio 
Luz, Estatístico com 
atuação em Saúde 

Pública, professor  da 
IESC/UFRJ, e expositor do 
Painel“Abordagens e Mé-
todos Estatísticos”, com a 

coordenação da Profes-
sora Marcia Furquim de 

Almeida – USP

Agenda de Saúde do país em foco

"A leitura do boletim é essencial para esclarecer e traduzir 
significados políticos do cotidiano da ação do Estado. Ainda, 

está em andamento um projeto que pretende documentar, em 
um livro, todas as edições do Boletim reunidas anualmente”

Também integram o Boletim do Observatório Nacional de Políticas 
de Saúde (financiado com recursos da Carta Acordo Organização 
PanAmericana de Saúde – ABRASCO BR/Loa/1200075.001 com 
apoio da Sec. de Gestão Participativa do Ministério da Saúde) os 
estudantes David Soeiro (pós-graduação da ENSP/Fiocruz), Diego 
Barbosa (graduação Direito da UFRJ), Felipe Monte Cardoso (pós- 
graduação da DSC/FCM/UNICAMP), José Sestelo (pós-graduação 

da ISC/UFBA), Maria José Luzuriaga (pós-graduação da IESC -UFRJ), 
Nilton Pereira Júnior (pós-graduação do DSC/FCM/UNICAMP) e 
Thamires Monteiro de Medeiros (graduação da Escola de Enferma-
gem da UNIRIO). 

Projeto Gráfico e Diagramação: Pedro Estarque. Para conferir a 
seleção dessa agenda, acesse abrasco.org.br/estacaosaude .



DIVERSIDADE E SAÚDE ABRASCÃO
EDITORIAL

Cultura no Abrascão Paulo Freire, sua Tenda 
e o Abrascão

Uma oficina de pipas propor-
cionou descontração entre pais 
e filhos. A baianinha Marina 
Ribeiro cortou a franja de sua 
pipa, o pai, Luciano Nery, termi-
nou de estruturar o objeto. 

Reunir num mesmo espaço a 
marca de cada região é o objeti-
vo da atividade de criação de

máscaras com papel machê. 
Sob a tutela de Maísa Stolz, 
os participantes fazem suas 
esculturas e as colocam ao 
redor do mapa da ABRAS-
CO. Depois, essa grande 
criação será um marco do 
Congresso realizado em 
Porto Alegre.  

A área próxima às pipas e às más-
caras terá também grafitismo.

Gildásio Jardim expõe um 
dos atrativos do Abrascão. O 
mato-grossense faz fotografias de 
personagens do Sertão e estampa 
em tecidos.

a a
a

a

Muitas vezes ventos novos vem de fora. No começo 
eles incomodam, podem até ser considerados perigosos. 
Não seja que o vento se transforme em tufão e derru-
be tudo, pensamos. Aconteceu coisa parecida com a 
primeira Tenda Paulo Freire no Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva de 2006, no Rio de Janeiro.

Bem na entrada dos pavilhões do Rio Centro, a 
Tenda, espaço alternativo de debate, diálogo e cuidado 
profundo, se erguia, festiva e barulhenta, diante da 
seriedade e sisudez que todo evento acadêmico deman-
da - pelo menos esse era o pensamento predominante 
na época.

Muitos torciam o nariz. Programação estranha essa 
com pacientes do Pinel tocando músicas, rodas sobre 
espiritualidade e arte, formas de dialogar sentados no 
chão, risadas a toda hora.... E protestos se criando. Estu-
dantes e profissionais descontentes com as formas duras, 
a pouca comunicação, os preços altos, e a formalidade 
das atividades tradicionais do congresso.

Muito aconteceu nesse Abrascão. Incômodos, pro-
testos, invasões a palestras, cantorias até tarde, diálogos 
ricos... Muita coisa. Até o saudoso e querido Víctor 
Valla compareceu, de cadeira de rodas e fala lenta e 
concentrada, já ferido pela doença que o levaria de nos.

Ele gostou muito e disse: é isso mesmo!! 
De lá para cá, cinco anos se passaram. As Tendas 

Paulo Freire pipocaram em muitos congressos e encon-
tros, foram avançando mais e mais como símbolos de 
novas formas de pensar, sentir e fazer saúde dentro e 
além do SUS, por dentro e além da Academia, e por 
dentro e além dos saberes oficiais da saúde.

Muitos começaram a se encantar e interessar. O 
medo foi cedendo à valorização de todos por esse espaço 
de conversas, cuidados, artes, e encontros. Ministros da 
Saúde gostam, pedem para participar... Pesquisadores 
discretos acompanham e saem alegres e leves, com 
utopias renovadas.

Neste Abrascão de Porto Alegre a Tenda cresceu 
mais ainda. Não somente em tamanho físico mas em 
importância simbólica. A Tenda, em boa parte, é o 
SUS que queremos, aquele que acalentamos nos seus 
princípios e nas formas diversas e ricas de expressão, 
vivência construção do cuidado e da cidadania. Ontem, 
o Ministro Padilha visitou a Tenda, acompanhou as 
atividades, discursou e reafirmou sua convicção sobre a 
importância da construção dialogada das políticas e das 
ações de saúde.

O nosso presidente Augusto Facchini é também mui-
to empolgado e emocionado com as Tendas. Em 2009, 
assim que tomou posse visitou a Tenda e fez questão de 
longo e bonito diálogo com os participantes. Ontem, na 
visita do ministro, ele esteve junto e renovou seu carinho 
e intenção de apoiar e fortalecer as ações de Educação 
Popular em Saúde dentro da Abrasco.

Assim, os ventos vão sendo respirados, as formas 
novas - antes sentidas como caóticas, estranhas, dife-
rentes - começam a ser parceiras ativas na construção 
da saúde. Idéias e formas que misturam Paulo Freire 
e Culturas Populares, as Sensibilidades das Artes com 
a Reflexão Critica e Política - todas vividas na tenda 
Paulo Freire ao longo dos seus quase 10 anos de história 
na saúde brasileira, vieram ensinar formas e caminhos 
para ampliar e legitimar a saúde.

* Coordenador do GT de Educação Popular da Abrasco

Julio Wong Un*
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A democracia e a participação social
Reitoria - Auditório Salão de Atos 
Horário:  9h45min às 11h15min

Pesquisa para a saúde: ciência para a cidadania
Anexo I da Reitoria - sala 301
Horário: 14h às 15h30min

09:45 - 11:15
Uma avaliação da política nacional de ciência, tecnologia e 
inovação em saúde  — Plaza São Rafael,  Salão São Rafael

O cidadão conectado: a web como novo espaço de ação e 
interação — ICBS,  sala 111A

Avaliação das redes de cuidados em saúde mental e atenção 
psicossocial — Reitoria, sala 2

Cerceamento da pesquisa em saúde no Brasil
Faculdade de Direito, salão nobre

Planejamento em saúde no Brasil: um panorama regional 
(cooperação técnica Fiocruz/Conass/Conassems) — 
FACED, sala 608

Os desafios de formação nmo campo da alimentação e 
nutrição em saúde coletiva — FACED, sala 505

Perspectivas de governança da Informação e tecnologia da 
informação em saúde — FACED, Sala 601

Por uma política de saúde para o fim de vida
FACED, Sala 503

Trajetórias da Integralidade do Cuidado: mediações, redes 
e direitos na luta por reconhecimento identitátio — Hotel 
Plaza São Rafael - Salão São José

Política Nacional de Práticas / integrativas e complementa-
res: implantação e implementação — FACED, sala 301

Risco e Vulnerabilidade: as relações entre o individual e o 
coletivo nas ações de prevenção e promoção da saúde — 
FACED, Sala 703

Função Apoio: exercício e institucionalidade em questão 
— UFCSPA, Auditório

Comunicação, seu marco regulatório e impactos na saúde 
coletiva — ICBS, auditório

Gestão Municipal da Saúde — ICBS, 111B

Determinação/determinantes sociais do processo saúde/
doença — FACED, Sala 260

O individual e o coletivo no conhecimento em saúde — 
ICBS, 003

Saúde Urbana — ICBS, 100

Epidemiologia de doenças infecciosas e parasitárias
ICBS, 203

Estudos sobre diversidade sexual e saúde — Anexo, sala 220

Escolas de saúde pública no Brasil: estados e municípios — 
FACED, Sala 508

Implementando a convenção quadro de controle do tabaco 
— Anexo 1, sala 204

Ofidismo no Brasil: produção de soro antiofidico liofiliza-
do e seu impacto   — Faced, sala 506

Trabalho, educação e saúde na perpectiva da qualificação 
profissional como relação social — Anexo 1, sala 306

Redes de pesquisa de estudos populacionais  
Anexo 1, sala 308

Empresariamento da saúde no Brasil — Anexo 1, sala 209

Produção, incorporação tecnológica na saúde
Anexo 1, sala 332

O modelo regilatório VISA: questões polêmicas
Hotel Plaza São Rafael, Salão Nobre
Formação de especialistas para o SUS  — Anexo 1, sala 311

Residências para profissionais de saúde e as necessidades 
do SUS  — Hotel Plaza São Rafael, sala Paineira

Reorientação da Formação na gradução de saúde
FACED, sala 606

14:00-15:30
Ensino da Comunicação e Saúde: experiências e reflexões 
sobre a formação para a comunicação na saúde coletiva — 
Plaza São Rafael, Sala Cambará

Mídia e saúde: a experiência dos observatórios
Reitoria, Sala 2

APS e Pronto Atendimento: o caso das AMAs em São 
Paulo — Inst. de Ciência Básica Saúde, sala 003

Gênero e Medicalização — Engenharia Nova, auditório 300

Ações de promoção da saúde nos programas de ensino, 
pesquisa e extensão das universidades — FACED, Sala 601

Acesso e uso racional de medicamentos no Brasil
Instituto de Ciência Básica da Saúde, Sala 111A

Mercado de Trabalho em Saúde: para onde caminham as 
relações de trabalho? - UFCSPA, auditório 

Homicídios no país: Abordagens extensivas e compreensi-
vas — FACED, Sala 608

Apoio Institucional em Diferentes Esferas de Gestão — 
FACED, Sala 503

Educação Popular, Amamentação e uso de agrotóxicos — 
Inst. de Ciência Básica da Saúde, sala 203

Qualidade e segurança da atenção à saúde — Faced, sala 508

As conquistas e os desafios do programa de vacinação — 
Faculdade de Arquitetura, sala 413 

Plano decenal de pós graduação 2011 - 2020: o lugar da 
sáude coletiva —Faculdade de Direito, Sala 1 

Desenvolvimento e Planejamento da Saúde
Faculdade de Direito, Sala 3 

Judicialização do Acesso a Medicamentos — Direito, Sala 4 

Formação de Médicos para o SUS — Direito, Sala 8

Demografia E Envelhecimento 
Plaza São Rafael , Auditório Itapema

Doenças Negligenciadas/Populações Negligenciadas
Faculdade de Direito, Sala 2

Enfrentamento das Violências: propostas e desafios
Instituto de Ciência Básica da Saúde, Sala 111B

Mercado de Trabalho e empregabilidade dos bacharéis em 
Saúde Coletiva — Faculdade de Direito, Salão Nobre

Gênero, Corpo e Saúde — Faced, Sala 304 

O Estado da Arte da Avaliação de tecnologias de Saúde — 
FACED, Sala 506 

Indicadores de desenvolvimento sustentável e saúde
FACED, Sala 301 

Belo Monte - Xingú: impactos ambientais
PLAZA SÃO RAFAEL, salão São Rafael

Saúde do Trabalhador na APS: possibilidades, desafios e 
perspectivas — Faced, sala 406 

Diálogos com outras experiências e projetos de ações de 
saúde do trabalhador na APS — Anexo 1, Sala 220 

Poluição Atmosférica e Impactos na Saúde
FACED, Sala 606 

Eventos de Massa — Anexo 1, sala 204 

Lições das experiências do processo de auto avaliação da 
qualidade nos municípios brasileiros — ICBS, sala 100 

Lei de Acesso à Informação: os desafios para o sistema de 
saúde — FACED,- Sala 505 

Cidades e Estados amigos dos idosos - comunidades para 
todas as idades — Anexo I, sala 209

Democratização das Relações do Trabalho no SUS
FACED, sala 703

Cobertura Universal de Saúde — 
Centro de Eventos Plaza São Rafael, Sala Paineira

Governança da Informação e Tecnologia da Informação 

em Saúde: diálogos com a experiência da Inglaterra — 
Reitoria, Salão de Festas  

09:45 - 11:15
Laicidade e Políticas Públicas em Saúde
Escola de Engenharia Nova, Auditório 400

Política baseada em evidências e observatórios
Escola de Engenharia Nova, Auditório 700

Polêmicas sobre Promoção da Saúde
Escola de Engenharia Nova, Auditório 300

Porque o parto e o nascimento se constituem em um 
problema de Saúde Pública no Brasil hoje?
Anexo 1, sala 304 

Abordagens Gerenciais na Saúde  — Anexo, sala 305

Ciência e Tecnologia: regulação em defesa da saúde e da 
cidadania — Engenharia Nova, Auditório 200 

Constrangimento/ censura pesquisa – autonomia
Escola de Engenharia Nova, Auditório 600 

Saúde e Ambiente no processo de Desenvolvimento
Faculdade de Arquitetura, Auditório 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
FACED, Auditório Térreo

Política Nacional de Educação Popular em Saúde
Anexo I, Sala 312

Residências Integradas entre Hospital e Atenção Básica — 
Anexo 1, Sala 303

14:00 - 11:15
Bullying, trote e abuso moral: porque tudo isso acontece 
nas escolas e nas universidades?
Engenharia Nova, auditório 400

Graduação em Saúde Coletiva: organização, reconheci-
mento e consolidação dos cursos no Brasil
Faculdade de Arquitetura - Auditório

Financiamento do SUS: cenários e implicações
Plaza São Rafael, Salão de Eventos São José

Propriedade Intelectual e Acesso a Medicamentos
Instituto de Ciência Básica da Saúde, auditório

Retrocessos, Avanços e Desafios do Controle Social na 
Saúde —  Escola de Engenharia Nova, Auditório 600

Aspectos da Regulação Sanitária no Âmbito da ANVISA
Escola de Engenharia Nova, auditório 200

Saúde Urbana e o Novo Mapa das Metrópoles
Anexo 2, sala 4 

Apoio: refletindo sobre modos de produzir redes
Anexo 2, sala 302

Diplomacia em Saúde na Perspectiva Bioética
Hotel Plaza São Rafael, salão Nobre

Inovações nos sistemas de saúde: governança e regionaliza-
ção  — FACED, Auditório 101

09:45 - 11:15
Ciência e Tecnologia para inovação para o desenvolvimen-
to nacional: a contribuição do CNPq
Faculdade de Arquitetura, sala 411

Epidemiologia do Diabetes —Arquitetura, sala 413

Resposta às Emergencias de Saúde Pública
Instituto de Ciência Básica da Saúde,  sala 101

A construção do Cuidado em Saúde Bucal 
Anexo 1, sala 301

Inquéritos Nacionais como instrumentos de vigilância a 
saúde do SUS: o caso do SBS Brasil 2010
Anexo 1, Sala 302

Segurança e Local de Parto: a coorte nacional do Reino 
Unido — ANEXO I, sala

Implicações do envelhecimento populacional para a saúde 
coletiva — Economia, auditório
A Contribuição Da Opas Para A Saúde Das Américas: 

balanço e perspectivas — ICBS, sala 011

Determinantes precoces de doenças crônicas complexas e 
capital humano — FACED, sala 304

14:00 - 15:30
O Papel da OMS no Século XXI — Economia, sala 21

Aseguramiento universal y proyectos de asociacion publico 
privado en infraestructura de salud — Economia, sala 22

Atenção primária e reformas de saúde na Europa em 
tempos de crise — Anexo I, sala 301

A Epidemiologia e a Clínica: Ricardo Bruno Mendes-
-Gonçalves revisitado — Economia, sala 26

Os determinantes sociais da saúde ao longo do ciclo vital
Faculdade de Arquitetura, sala 411

Perspectiva teórica Paideia: repensando a gestão e as práti-
cas em saúde — Faculdade de Economia, auditório

Sistema Nacional de Auditoria e as responsabilidades 
frente à Lei Complementar 141: desafios e perspectivas
Instituto de Ciência Básica da Saúde – ICBS, sala 260

Saúde nas Grandes Cidades: democracia, direitos e quali-
dade de vida — Inst. de Ciência Básica da Saúde, sala 011

Impactos da Regulamentação da Emenda 29 no financia-
mento da saúde — Faculdade de Economia, sala 16

Arte e cultura na transformação do imaginário social da 
loucura — Inst. de Ciência Básica da Saúde, sala 101

Necessidade Social de Médicos — ANEXO I, sala 303

09:00 - 10:00 | Clown (área entre congressos)
10:00 - 11:30 | Oficina de pipas (Tenda Paulo Freire)
12:00 - 12:30 | Contação de histórias (Tenda PF)
12:00 - 13:00 | Bloco Turucutá e Bonecos Gigantes
12:30 - 14:00 | Ballet da UFRGS (entre Faced e Museu)
14:00 - 15:30 | Oficina de pipas (Tenda Paulo Freire)
14:00 - 16:00 | “Invasões Bárbaras” (Cinema UFRGS)
15:30 - 15:45 |  Teatro Semear (UFRGS e UFCSPA)
16:30               | Grupo UPA (Salão de festas Reitoria)
18:00 - 20:00 | Sarau Fotopoético  (Tenda Paulo Freire)
18:00 - 20:00 | Ópera do Sopapo (Tenda Paulo Freire)
19:00 - 21:00 | “Poesia” (Cinema da UFRGS)

09:00 - 11:00 | Roda 3 - Diálogos possíveis entre as práticas 
populares de cuidado e a PNPIC.
11:00 - 12:00 | Homenagem a grandes educadores e lideranças 
populares: Bete Negra, Paulo Freire, Ernani Fiori e Nilton 
Fischer
11:00 - 13:30 | Rodas de Contação de história GHC
14:00 - 16:00 | Roda 4 - Comunicação e saúde
16:00 – 18:00 | Desafios para a Promoção da Eqüidade em 
Saúde
18:00 - 19:00 | História do Sopapo, Teatro de Bonecos e 
Percussão; ponto de cultura Quilombo do sopapo

9:00 - 11:00 | Roda 51: Rede Multicêntrica de enfrentamento 
ao crack e outras drogas- POA
11:00 - 12:00 | Atividades de Organizações de Saúde
12:00 - 13:30 | Mini-oficina Saúde na Escola
14:00 - 16:00 | Roda 6: Graduação e Pós em saúde coletiva no 
Brasil: dilemas e perspectivas de atuação no campo
16:00 - 18:00 | Roda 7: Amamentação e Segurança alimentar.

09:00 - 11:00 | Roda 1 - Mini-oficinas de Saúde na Escola / RS, 
Jovens Adolescentes.
11:00 - 12:00 | Atividades de Organizações de Saúde
12:00 - 13:30 | Saúde na Escola (continuação)

Comunicações coordenadas
08:00 - 09:30 /  11:30 - 12:30 /  15:45 - 18:15
Pôsteres eletrônicos
11:30 - 12:30 /  15:45 - 18:15 / 18:30 - 19:30
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APOIO PATROCÍNIO SECRETARIA E IMPRENSA

PAINEIS

DEBATES

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

TENDA PAULO FREIRE

ESPAÇO VICTOR VALLA

ESPAÇO BETE NEGRA

MESAS-REDONDAS

PALESTRAS

ABRASCO JOVEM

Programação  
10º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA 

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO


