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Introdução:

Este relatório objetiva apresentar uma síntese das diferentes atividades do
2º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, realizado em São Paulo de 7 a
10 de dezembro de 1999, promovido pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva - ABRASCO e Departamento de Medicina Preventiva da Universidade
Federal de São Paulo-UNIFESP.

Incluem-se também no seu conteúdo um breve perfil dos congressistas
quanto às suas origens institucionais, regionais e ocupacionais, bem como uma análise
dos conteúdos temáticos apresentados nas comunicações coordenadas e pôsteres,
completadas pela avaliação do evento.

1.Resumo da condição e  participação nas atividades do Congresso.

O 2º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde mobilizou um
conjunto significativo de participantes, incluindo membros da comunidade acadêmica
das áreas de Saúde  Coletiva/ Saúde Pública/ Medicina Social e Ciências  Sociais e
Humanas, ao lado de profissionais de serviços de saúde, estudantes e pesquisadores.

Superando as expectativas originais que previam um Congresso de
pequeno porte, destacamos o número expressivo de inscritos, totalizando 578, podendo-
se qualificar  o evento  como de porte médio em relação  aos demais da área de Saúde
Coletiva, quase sempre ultrapassando  2.000  participantes.

Resumimos no  Quadro I   a condição de participação dos inscritos no
Congresso.



QUADRO 1 -  Resumo da Condição de Participação nas
Atividades  do  Congresso

Condição de participação Número

. Inscritos no Congresso 578

. Palestrantes e Conferencistas     5

. Coordenadores de Mesas-Redondas     9

. Expositores em Mesas-Redondas   27

. Coordenadores de Comunicações Coordenadas   54

. Expositores em Comunicações Coordenadas 249

. Avaliadores do Pôsteres   28

. Apresentadores de Pôsteres 174

. Coordenadores de Cursos   12

. Membros da Comissão Organizadora   13

. Membros da Comissão Científica   30



Pode-se verificar, além do número expressivo de inscritos  a  magnitude
dos participantes nas várias atividades do Congresso, destacando-se os expositores em
comunicações coordenadas e na apresentação de pôsteres, sinalizando para a  motivação
despertada pelo Congresso.  Acrescenta-se ainda  a importância dos envolvidos nas
atividades, como nas palestras e conferências magnas, ao lado das exposições e
coordenação de mesas-redondas  e de  comunicação coordenadas.

O congresso também ancorou-se numa comissão  organizadora, com 13
membros representantes de várias instituições da área de Saúde Coletiva, bem como  da
Diretoria e Comissão de Ciências Sociais da ABRASCO que se encarregaram do apoio
e articulação para a sua realização.

Fizeram parte da Comissão Organizadora os seguintes membros:

Paulete Goldenberg –presidente- UNIFESP
Regina M.G.Marsíglia – vice-presidente – Santa Casa de São Paulo
Diva Mª. Brunieri  - UNIFESP
Amélia Cohn –USP/CEDEC
Ana Maria Canesqui –UNICAMP/UFMT
Cristina Fonseca – ENSP/FIOCRUZ
Eduardo Navarro Stotz – ENSP-ABRASCO
Everardo Duarte Nunes – UNICAMP / ABRASCO
Luiz Antonio de Castro Santos – IMS
Mara Helena da Andrea Gomes – UNIFESP
Péricles Silveira da Costa – ABRASCO
Regina Bodstain – ENSP
Rubens Adorno –FSP / USP

            A Comissão Científica, por sua vez envolveu 30 participantes, dentre
eles os integrantes da Comissão Organizadora  e    outros que pertencem a instituições
acadêmicas da área. Esta encarregou-se de planejar as atividades do evento, julgar e
selecionar os trabalhos inscritos para apresentação em pôsteres e comunicações
coordenadas além de ter oferecido apoio durante a realização do congresso a várias
atividades.

Paulete Goldenberg-presidente
Regina M.G Marsíglia-vice-presidente
Álvaro Roberto C. Merlo
Amélia Cohn
Ana Maria Canesqui
Cristina Fonseca
Eduardo Stotz
Eleonora Menicucci de Oliveira
Everardo Duarte Nunes
Fabíola Zioni
José Ivo Pedrosa
José da Rocha Carvalheiro
Luciano Junqueira



Luiz Antonio de Castro Santos
Madel Luz
Mara Helena de Andréa Gomes
Maria Cecília de Souza Minayo
Maria Helena Machado
Maria Helena Oliva Augusto
Massako Ida
Marcos Ferreira
Myriam Bruna Debert-Ribeiro
Nilson Alves de Moraes
Oviromar Flores
Paulo Elias
Regina Bodstein
Regina Maria Barbosa
Rubens Adorno
Sarah Escorel
Umberto Catarino Pessoto

2. Conteúdo das Atividades  realizadas:

A programação do Evento (anexo 1 ) foi quase integralmente cumprida e
incluiu  as seguintes atividades:

2.1 Cursos

Foram programados 8 cursos e realizados  efetivamente 7, cada um deles
com a carga horária de 3 horas, ministradas de 8 a 10/12/99.

Devido à restrições financeiras e de espaço físico, não foi possível a
realização de cursos na forma de pré – congresso. Se isto limitou  o tempo
disponibilizado para a realização destes cursos, a sua ocorrência viabilizou a
constituição de um espaço profícuo de divulgação e referência,  atestada pelos
coordenadores e alunos.

                       Os temas desses cursos  foram:  Filosofia e a Ciência da Saúde; Teoria da
Ação Comunicativa, Democracia e Saúde; Etnometodologia: doença como uma
realidade intersubjetivamente construida e novos modelos de gestão em saúde:
alternativas  em políticas, programas e atores; População e Saúde; História Oral:
aplicação e questões atuais; Tecnologias e representação de Saúde e Doença;
Instrumentos de análise de discursos em pesquisas sociais qualitativas   no campo da
saúde.

Cada curso contou com coordenador(es) encarregado(s) de ministra-lo(s),
especialista no tema e de origem institucional das áreas de  Saúde Pública/ Medicina
Social e  Ciências Humanas.



2.2. Conferências e Palestras

O evento reuniu três  conferencistas de reconhecido saber – Prof. Gabriel
Cohn, Francisco de Oliveira e Everardo Duarte Nunes – que discorreram sobre os temas
constitutivos   do desenvolvimento das Ciências Sociais  no campo da Saúde. O
primeiro conferencista concentrou sua explanação no âmbito das Ciências Sociais,
apresentando um balanço do seu desenvolvimento neste século; o segundo,
problematizou estas questões na perspectiva conjuntural das  tensões  e  contradições da
relação global e local;  o terceiro  abordou a questão da constituição da área das
Ciências Sociais em Saúde.

Duas palestras complementares foram proferidas por convidados
internacionais, um deles especialista em ciências sociais e saúde , que abordou questões
metodológicas relativas  as investigações quantitativas e qualitativas, e outro que fez
uma explanação sobre um tema inovador, pouco  discutido  no Brasil, quanto a questão
da Soberania e a Prevenção ao Uso de  Armas Nucleares e Biológicas.

2.3. Mesas-Redondas

Foram realizadas nove mesas-redondas  com temas programados pela
Comissão Organizadora/Científica, tendo em vista a sua relevância  para a área, nos
diversos campos disciplinares. Para coordenar cada um dos temas foram indicados
especialistas, ouvidas sugestões pertinentes. Os coordenadores de cada um dos temas se
encarregaram de propor uma ementa dos seus conteúdos e de efetuar os convites aos
expositores , aos  quais também foram encomendados a apresentação antecipada de um
texto, com a intenção de publicá-los posteriormente sob a forma de coletânea.

Arrolamos, a seguir as ementas e composição de cada uma das mesas-
redondas:

MESA-REDONDA:  O público e o privado na saúde
Ementa
O objetivo da mesa redonda é discutir e avaliar as mudanças recentes do setor saúde
no Brasil, tendo em vista os processos de Reforma do Estado, racionalização do gasto
público e de descentralização das políticas sociais. Tendências de redução do papel do
Estado e de mudanças gerenciais do setor público, em particular, estão em curso em
diversos países, permitindo que, mesmo diante da diversidade de contextos e de
políticas, sejam identificados temas e proposições comuns ao setor saúde. Um tema
polêmico e merecedor de uma análise cuidadosa, partindo do referencial das ciências
sociais, diz respeito ao redesenho da relação público e privado, onde aparecem em
discussão novas noções de interesse público, de políticas redistributivas e de busca de
eqüidade.
Coordenação: Regina Bodstein (ENSP/FIOCRUZ)



Componentes da mesa :
Maria Lúcia W. Vianna (UFRJ- Rio de Janeiro)

 Elizabeth Barros  (IPEA-Brasília)
Marta  Arretche  (CEBRAP-SP)

MESA-REDONDA:  Trabalhando com a diversidade metodológica
Ementa:
Esta mesa tem como núcleo a triangulação de método - relações, quantitativo x
qualitativo.  Tendo em vista essa diretriz, sua composição deverá contemplar os
seguintes tópicos: 1-Fundamentos filosóficos da  relação entre “métodos” qualitativo e
quantitativo; 2-As relações de complexidades na pesquisa social em saúde; 3- Os
limites e as potencialidades da triangulação entre métodos quantitativos e métodos
qualitativos.
Coordenação:

Maria Cecília Minayo(ENSP/FIOCRUZ)substituída por Carlos Minayo

Componentes da mesa:
Maria Cecília Minayo (ENSP/FIOCRUZ) substituída por Carlos Minayo

 Roberto Briceño-León (UNIVERSIDADE CENTRAL
             -VENEZUELA e LAB CIENCIAS SOCIALES-LACSO)

Naomar de Almeida Filho –  (ISC/BAHIA)

MESA-REDONDA:  Desigualdade, Diferença em Saúde
Ementa:
Esta mesa propõe-se a explorar incursão
de perspectivas sociológicas e antropológicas sobre as possíveis
implicações ao fenômeno saúde e doença de grupos sociais específicos,
das diferenças calcadas nos critérios de gênero, etnia; etnia/raça e
idade, sobrepostas às desigualdades estruturais e fundamentais de nossa
sociedade e que permeiam também a dinâmica das relações sociais
Coordenação:

Ana Maria Canesqui

Componentes da Mesa:
Lucila Scavone (UNESP)
Stella M. Pinto  (NEPO/UNICAMP)
Edir Pina Barros  (UFMT)
Maria Luiza Heilborn  (Inst.Med.Social/Univ.Est.RJ)

MESA-REDONDA: Racionalidade Econômica e Qualidade de Vida
Ementa:
Promover uma discussão sobre o avanço da economia da saúde, enquanto campo de
trabalho que vise fortalecer a eficácia social dos serviços e ações dessa área, bem
como propiciar a troca de informações do financiamento e gasto eficaz com saúde, em
nível das três esferas de governo.

Coordenação:
Amélia Cohn (FMP/USP/CEDEC)



Componente da Mesa:
Áquilas Nogueira Mendes(FAAP/UNICAMP)
Sebastião Loureiro de Souza e Silva (Bahia)não compareceu
Solón Magalhães Vianna(Brasília-DF)

MESA-REDONDA: Cultura e Subjetividade: os sentidos da saúde
Ementa:
Levando em conta a disposição de contemplar a estrutura disciplinar
que orientou a composição das Mesas-Redondas do presente Congresso, a
mesa "Cultura e Subjetividade: os sentidos da saúde" foi concebida de
maneira a possibilitar a reflexão interdisciplinar sobre questões
conceituais e metodológicas relacionadas ao tema central, através de
expositores de diferentes áreas de conhecimento no campo das Ciências
Humanas e destas com o campo da Saúde.
Coordenação:

Heleieth Safiotti(PUC/SP)

Componente da Mesa:
 Dr.Luis David Castiel (ENSP/FIOCRUZ)
 Dr.Bader  Sawaya (PUC/SP)
 Dr. Maria Helena Vilas Boas Concone(PUC/SP)

MESA REDONDA:  Fragmentação Social e Formas de Solidariedade
Ementa:
 Na perspectiva de acentuar as dimensões conceituais e metodológicas do tema, as
apresentações deverão procurar situar-se diante de algumas questões básicas: como as
identidades grupais e de classe no Brasil se fracionam na construção da sociedade
contemporânea? De que modo a fragmentação do tecido social brasileiro conduz a
uma multiplicidade de "tribos" e guetos sociais, econômicos e culturais? Que limites
são colocados por esse processo de enquistamento a um projeto de construção de uma
sociedade solidária? Recordando Marcel Mauss, estará o país destinado à proliferação
de distintas formas da dádiva ou de comportamento solidário no interior dos diversos
"enclaves" sociais? Que movimentos sociais seriam instauradores de novas identidades
e geradores de novas forças de democratização política, econômica e social no Brasil?
Que papel jogam, nesse conjunto de forças, as lutas sociais pelo direito à saúde e os
cuidados médicos?
Coordenação:

Omar Ribeiro Thomaz (CEBRAP)

Componentes da Mesa
 Omar Ribeiro Thomaz (CEBRAP
 Vera Schattan P. Coelho(CEBRAP)
 Luiz Antonio de Castro Santos (IMS/UERJ) não compareceu

             Ronaldo de Almeida(CEBRAP/USP)

MESA REDONDA: Comunicação e Redes de Poder em Saúde Ementa:
A mesa pretende apresentar e discutir alguns traços e significados dos novos processos
comunicacionais e constituição de redes de organização e intervenção como estratégica
na produção de sentido sociosanitários e afirmação de poder, face ao cenário de



exclusão social, agravamento do quadro sanitário e isolamento sóciopolitico de
significativa parcela da população brasileira
Coordenação:

Nilson Alves  de  Moraes

Componentes da Mesa:
Milton Santos (USP)
Ana Clara Torres (IPUR-UFRJ)
Victor Valla  (ENSP/FIOCRUZ)

MESA REDONDA: Soberania, Desarmamento e Saúde
Ementa:Este final de milênio tem presenciado dois processos, dialeticamente
articulados: o da globalização e o da fragmentação. Marcados por intensa
beligerância, esses processos envolvem o uso de armas químicas e biológicas que , ao
lado de problemas como os dos refugiados ( entre outros), constituem desafios
emergentes no âmbito da saúde. Neste panorama os problemas de saúde se inscrevem
no âmbito da “Soberania e Desarmamento”, que será abordado por um cientista
político, um jornalista e um professor integrante de convenções de desarmamento,
afeito à questões do controle de armas químicas e biológicasCoordenação:

  Roque Monteleone Neto (CIS/UNIFESP)

Componentes  da Mesa:
Glivania Coimbra (Itamarati)
Bernardo Kucinski  (USP)
Graham Scott Pearson  (Dept.of Peace  StudiesUniversity
                                         Bradford-Inglaterra)

MESA  REDONDA:  Perspectiva Sócio-Históricas na   Saúde:
                        concepções  sobre prevenção.

Ementa
A Conferência de Alma-Ata realizada em 1978 se constituiu como um marco no
processo das Ciências Sociais à saúde. Definindo que a atenção primária deveria ser
assumida como compromisso político, declarou-se formalmente a meta de se obter
“saúde para todos no ano 2000”. Priorizava-se de uma lado, a  assistência básica, as
práticas preventivas e por outro lado, incorporava-se aos serviços atividades que não
se restringiam à assistência médica unicamente, como educação saneamento e
nutrição.
Hoje, às vésperas deste  marco, seria oportuno refletir por que ainda nos encontramos
tão distantes deste objetivo, estimulando o debate a partir de uma perspectiva histórica,
sobre as concepções e práticas de prevenção na atualidade. Ao recuperar determinados
aspectos da história da prevenção na saúde pública brasileira, teremos possibilidade
de identificar semelhanças e rupturas neste campo específico do pensamento social em
saúde e vislumbrar alternativas para as graves desigualdades constatadas no campo da
saúde pública.

Coordenação:
                  Cristina Maria Oliveira Fonseca(Casa de Oswaldo Cruz)

Componetes da Mesa:
Simone Monteiro (LAEAS/IOC/FIOCRUZ)



Sérgio Carrara(Inst. Med. Social/UERJ)
Dr. José Divino Lopes Filho(Facul. Integradas/Uberlândia)

2.4. Comunicações Coordenadas e Pôsteres

Após consulta à comunidade ( 1º folder – em anexo ) foram relacionadas 52
sugestões a partir das quais foi construído o temário do Congresso, composto de 24
linhas temáticas (2º folder - em anexo)  em torno das quais os trabalhos foram enviados.

Definida a programação do Congresso (3º folder ) chegaram à secretaria do
evento  481 trabalhos. Destas inscrições foram selecionados 249 trabalhos  para compor
as comunicações coordenadas, 102 para exposição em pôsteres, tendo sido excluídos 40
trabalhos. Como critério de exclusão foram considerados a coerência da proposta em
relação ao temário  do Congresso, a clareza e consistência do resumo.

A seleção ocupou, inicialmente,  dois dias consecutivos de trabalho dos
membros da Comissão Científica, cuja composição obedeceu a critérios de
especialização nas diversas áreas temáticas, bem como de representação  institucional
da comunidade científica  em âmbito  nacional.

Numa segunda etapa foram compostas as comunicações coordenadas
propriamente   ditas, obedecendo a complementaridade de abordagem nos diversos
temas, bem como a organização e apresentação de pôsteres.

No caso das comunicações coordenadas, cujo número (54) foi determinado
pela disponibilidade de salas, foram incluídos  até cinco trabalhos. Nestes casos foram
convidados integrantes dessas sessões para coordená-las, respeitando não só a formação,
mas a diversidade de origem institucional dos vários Estados brasileiros. Nas
comunicações com menor número de trabalhos a serem apresentados foram indicados
coordenadores da comissão organizadora/científica e  especialistas residentes na
Capital, por motivos de limitação financeira. Juntamos (em anexo) a relação dos
coordenadores das diferentes comunicações coordenadas configuradas na grande
maioria dos casos, como mini-mesas,  constituindo rico espaço  de troca de informações
e estabelecimento de contatos interdisciplinares e interinstitucionais.

Com base na seleção de trabalhos foi possível compor o livro-programa e o
livro de resumos por tema, tanto das comunicações coordenadas como dos trabalhos a
serem apresentados em pôsteres, o qual constituiu registro de referência do
Congresso(em anexo).

O  QUADRO 2 sintetiza a distribuição  dos trabalhos apresentados por
temas, nas comunicações coordenadas  e pôsteres. 



Quadro –2

Trabalhos apresentados no 2  º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde,
segundo temática. São Paulo, 1999.

Temas Com.Coordenadas Pôsteres Total
No. % No. % No. %

Políticas de Saúde
.Reforma do Estado e Saúde 5 2,01 3 1,65 8 1,86
.Descentralização e novas formas de gestão 10 4,02 9 4,95 19 4,41
.Equidade, cidadania e exclusão 5 2,01 6 3,30 11 2,55
.Controle social e participação 9 3,61 4 2,20 13 3,02
.Promoção de saúde e intersetorialidade 5 2,01 3 1,65 8 1,86
.Avaliação de políticas e programas 15 6,02 8 4,39 23 5,34
                                                                    Subtotal 49 19,68 33 18,14 82 19,02

Outros temas de Ciências Sociais
.Estratégias Metodológicas e pesquisa em saúde 24 9.63 4 2,20 28 6,50
.Racionalidades e paradigmas 10 4,02 2 1,10 12 2,78
.Ética e Saúde 5 2,01 - - 5 1,16
.História das Instituições 14 5,62 1 0,55 15 3,48
.Comunicação e redes de poder 15 6,02 9 4,95 24 5,57
                                                                    Subtotal 68 27,31 16 8,80 84 19,49

Saúde-doença: abordagens de ciências sociais e humanas

.Construção social da saúde e da doença 9 3,61 6 3,29 15 3,48

.Ciclos de Vida 7 2,81 12 6,59 19 4,40

.Família e Saúde 5 2,01 4 2,20 9 2,01

.Etnia e Saúde 5 2,01 - - 5 1,16

.Gênero e Saúde 10 4,02 7 3,85 17 3,94

.Trabalho e Saúde 29 11,65 15 8,24 44 10,21

.Ambiente e Saúde 5 2,01 6 3,30 11 2,55

.Sócio-antropologia das doenças 15 6,02 7 3,85 22 5,10

.Movimentos migratórios e saúde 4 1,61 - - 4 0,93

.Dimensão social dos perfis de morbimortalidade 12 4,82 13 7,14 25 5,80

.Violência 8 3,21 8 4,39 16 3,71
                                                                     Subtotal 109 43,78 78 42,85 187 43,39

Educação e Formação em Saúde
.Educação em Saúde 20 8,03 52 28,57 72 16,70
.Ensino das Ciências Sociais 3 1,20 3 1,65 6 1,39
                                                                     Subtotal 23 9,24 55 30,21 78 18,10

                                                                        Total 249 100,00 182 100,00 431 100,00



Os dados apresentados evidenciam relevante concentração de trabalhos de
tópicos específicos das Ciências Sociais ( Política e outros ) cuja proporção somou
(38,51%). Apresentou destaque, porém, em termos numéricos, a elevada proporção de
trabalhos  envolvendo a abordagem  das Ciências Sociais  na consideração de temas
relativos à saúde e doença, ao lado da significativa proporção (18,09%) de investigações
no âmbito da educação e formação em saúde.

            O tema saúde-doença envolveu diversas abordagens,  passando  pela sócio-
antropológica e construção social da saúde e da doença, assim como por tópicos
consagrados como o tema – trabalho – que concentrou (11,65%)  das apresentações,
gênero , violência e a dimensão social  dos perfis  de morbimortalidade . Embora em
menores proporções registramos, também, a presença de trabalhos em tópicos sobre
família, ciclos de vida, etnia, movimentos migratórios e ambiente.

Dentre os tópicos específicos de  Ciências Sociais, as Políticas de Saúde, com
19,02%  dos trabalhos inscritos, continuam constituindo espaço importante de
preocupação dos investigadores da área, destacando-se o sub tema,  avaliação de
políticas e programas, seguido das questões de controle  social e  participação nos
processos de descentralização  e novas formas de gestão, registrando a relevância da
presença  do tema  intersetorialidade e promoção de saúde.

No grupo seguinte, dentre outros temáticas próprias das Ciências Sociais,
destacamos  o interesse demonstrado pelos participantes do Congresso em relação às
estratégias metodológicas,  racionalidades e  paradigmas,  ao lado da expressiva
presença de trabalhos no âmbito da temática sobre  comunicação e redes de poder.
História das Instituições teve presença significativa, reafirmando a constituição de um
veio crescente de interesse. Da mesma forma, embora em menores proporções, Ética e
Saúde  registra a presença de um tema emergente na área.

Foi expressiva, por sua vez, a presença de trabalhos na área de educação e
formação em saúde, – correspondendo a 18,10% do total de trabalhos aceitos,
ressaltando-se a pequena presença de consideração do ensino de Ciências Sociais entre
eles.

Como estímulo e valorização da atividade de apresentação dos pôsteres foram
selecionados e julgados por uma comissão especial, 22 pôsteres, cujos apresentadores
receberam menção pública  e certificado durante a sessão de encerramento do
Congresso( em anexo).Os critérios de seleção destes pôsteres (em anexo) foram
previamente estabelecidos pela Comissão Científica, incluindo: relevância para as
ciências sociais e saúde; estrutura da apresentação; desenho metodológico;  criatividade
visual e forma de apresentação visual e oral para a comissão julgadora.

2.5. Apresentação de vídeos e lançamento de livros

O evento incluiu ainda a apresentação de  uma sessão de vídeos, relacionada à
atividade de Saúde Indígena, com a participação da Universidade Federal de São Paulo-
UNIFESP.



Evidenciando o amadurecimento da produção científica na área, foram lançados
durante  o Congresso 24 dos 26 livros inscritos, das Editoras Fiocruz, Hucitec  e outras,
com temas pertinentes a área  de Ciências Sociais em Saúde ( em anexo ).

2.6. Sessões de Abertura e Encerramento

A sessão de abertura contou com a presença do Senhor Secretário de Estado da
Saúde do Estado de São Paulo, Dr. José da Silva Guedes, a Senhora presidente da
ABRASCO, Dra. Rita de Cássia Barradas Barata, da representante do  Senhor Reitor da
UNIFESP, Dra. Regina Celes de R. Stella, do Chefe do Departamento de Medicina
Preventiva, Dr. José Eduardo cajado Moncau, a Senhora Presidente do Congresso, Dra.
Paulete Goldenberg e a Senhora Vice-presidente, Dra. Regina Marsíglia.

Cada um dos participantes fez uso da palavra tendo sida destacada a realização
do  2º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde com expressão de
consolidação da área. A expansão e desenvolvimento da produção justificaria a
propriedade da realização de um evento específico, organizado em torno do tema
Ciências Sociais e Saúde: objetos, tendências e abordagens (discurso em anexo).

Se da perspectiva da ABRASCO, a realização do evento, revela os frutos de um
investimento que vem se constituindo  ao longo dos 20 anos de sua existência, a
realização do Congresso no espaço da UNIFESP – assumida pelo Departamento de
Medicina Preventiva – revela a concretização de esforços na constituição de um espírito
universitário. Embora circunscrita  à saúde, o fato de sediar o Congresso, sinaliza para o
empenho  institucional em ver respeitado o carater  universal do conhecimento, fazendo
juz ao termo universidade.

A sessão de encerramento deu-se mediante a exposição de um breve relato  do
ocorrido no Congresso por membros da  Comissão Organizadora e da Presidência da
ABRASCO e da discussão  e apresentação pelo plenário de sugestões e moções. Entre
as sugestões  apresentadas pelos participantes  destacam-se: (1) a inclusão de uma folha
de avaliação do evento, nas pastas dos congressistas, para ser preenchida pelos
participantes;  (2) facilitar  o  acesso aos textos das comunicações coordenadas,
disponibilizando os disquetes; (3) divulgar e publicar os trabalhos  apresentados.

3. Breve perfil dos participantes

Apresentamos neste item algumas características dos congressistas quanto as
suas origens por regiões e estados brasileiros, bem como em função de sua inserção
institucional e ocupacional .

3.1. Procedência dos inscritos por regiões e estados

Os  dados da Tabela 2, evidenciam, em primeira instância, a presença de
congressistas de todos os estados do país e, em segunda instância,  o predomínio
(69,05%) de congressistas provenientes da região sudeste. Particularizando os dados da
região sudeste resgistramos que 32,68% dos congressistas são originários do Estado de
São Paulo, seguidos de 30,52% do Rio de Janeiro e  de 5,85%  do Estado de Minas
Gerais.



TABELA  2  -  Congressistas do  2º Congresso Brasileiro de Ciências
Sociais em Saúde, segundo a procedência por Regiões
e  Estados  Brasileiros

Regiões/Estados %

Sudeste 69,05

São Paulo 32,68
Rio de Janeiro 30,52
Minas Gerais   5,85

Sul   8,45

Paraná   1,95
Santa Catarina   1,75
Rio Grande do Sul   4,75

Norte   0,85

Amazonas   0,45
Roraima   0,20
Pará   0,20

Nordeste 16,90

Pernambuco   4,55
Bahia   6,28
Ceará   4,10
Piauí   0,45
Paraíba   0,45
Maranhão   0,85
Rio Grande do Norte   0,22

Centro-Oeste   4,75

Distrito Federal   2,15
Mato Grosso   1,30
Mato Grosso do Sul   0,87
Goiás   0,43

Total 100,00%



Na seqüência, observamos maior presença de participantes da região nordeste,
16,50%, destacando-se  o Estado da Bahia com percentual de 6,28% de participantes,
juntamente com os procedentes do estado de Pernambuco 4,55%.

Da região sul procederam 8,45% participantes, destacando-se o  estado do Rio
Grande do Sul 4,75%. A região centro-oeste, incluindo o Distrito Federal, foi
responsável por 4,75% dos participantes e a região norte foi a menos representada, com
0,85%, inscritos no evento.

3.2. Origem institucional dos inscritos

A Tabela 3  apresenta a relação, ainda provisória, das instituições de origem dos
inscritos, num total de 91 instituições, cuja concentração de participantes coincide com
a  distribuição da procedência dos congressistas por Estado.

Ao lado da diversidade de instituições representadas no evento, quanto às
origens institucionais dos inscritos, observa-se a predominante presença (87,53%) de
universidades e centros de pesquisas, majoritariamente de públicas federais e estaduais,
seguidas de menor participação de congressistas  das instituições prestadoras de
serviços de saúde (8,38%)  destacando-se, também, neste seguimento as instituições
públicas (73,18%).  Não foram identificadas  apenas 4,09% das instituições de origem.



Tabela 3 – Tipos de Instituição de procedência dos inscritos  no 2º
Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde  - 1999

Tipos de Instituição N %
___________________________________________________________

Universidade e Centros/Institutos de pesquisas 428 87,53

Instituições prestadoras de serviço   41   8,38

Pública (30)
Privada (11)

Não identificadas  20  4,09

___________________________________________________________

Total 489           100,0%
___________________________________________________________



3.3. Área de conhecimento ou ocupação dos inscritos

O 2º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde envolveu a presença de
um conjunto de profissionais que compõem o campo da Saúde Coletiva, dentre eles:
médicos, enfermeiros, cientistas sociais, sanitaristas, geógrafos, psicólogos,
odontólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, além de
estudantes de  cursos de graduação e pós-graduação das áreas de saúde e de ciências
sociais  e humanas.

A Tabela 4, a seguir, resume as profissões ou inserção ocupacional  dos
participantes, por eles declaradas nas fichas de inscrição, totalizando 367 informações.

Tabela  4 –  Distribuição dos inscritos, segundo  as áreas do conhecimento
no 2º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde-1999

Área do Conhecimento/Ocupação N %

Ciências Biológicas e Biomédicas 124 33,78

Ciências sociais e Humanas 125 34,06

Ciências da Computação e Matemáticas     4   1,09

Comunicação e Publicidade     2   0,55

Docentes e Pesquisadores   88 23,98

Estudantes   21   5,72

Não Identificados    3   0,82

________________________________________________________________

Total 367          100,0%

________________________________________________________________



Os dados da tabela 4 permitem observar o equilíbrio  nos percentuais de inscritos
originários das áreas biológicas e biomédicas e das  ciências sociais e humanas,
respectivamente, representados pelas proporções de 33,78% e 34,06%. É possível que
entre os docentes e pesquisadores que somam 23,98%, possam ser identificados
acréscimo àquelas áreas. Por sua vez registramos a presença de participantes  de novas
áreas do conhecimento (Ciências da Computação e Matemática e Comunicação e
Publicidade). Do total dos dados disponíveis  5,72%  mencionaram ser estudantes,
evidenciando o interesse na temática do congresso  na graduação, que se constitui num
seguimento importante para a reprodução da área.

4. Avaliação do Congresso e Sugestões

A Comissão Organizadora do Congresso julgou pertinente valer-se de dois
mecanismos de avaliação: o primeiro foi a promoção de uma reunião da própria
comissão, no final do evento, cujos membros emitiram seus julgamento,  observações  e
sugestões de encaminhamento dos trabalhos  conclusivos do Congresso, que subsidiou a
apresentação da plenária final; o segundo foi solicitar a alguns participantes,
especialistas no campo, suas opiniões sobre o evento.

           Através do primeiro mecanismo de avaliação concluiu-se pela pertinência de um
evento e a importância do mesmo, para a consolidação das ciências sociais no campo da
saúde. Em foi considerada a propriedade da organização e funcionamento do Congresso
bem como  da qualidade acadêmica dos  temas  apresentados. Julgou-se  pertinente que
a ABRASCO continue apoiando futuras  iniciativas  similares.

Sugestões  foram encaminhadas no sentido de: (1) realizar esforços  na
publicação dos textos apresentados nas mesas redondas, através da organização de
coletâneas ao invés de anais; (2) manutenção da comissão organizadora do Congresso
como Comissão de Ciências Sociais em Saúde da ABRASCO, com vistas a construção
de uma agenda de trabalho até o mês de agosto de 2.000, quando será realizado o
próximo Congresso de Saúde Coletiva em Salvador – Bahia; (3) efetuar um balanço
para avaliar o Congresso e encaminhar  e divulgar  seus relatórios finais.


