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Mais um ano de luta pela saúde dos brasileiros
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O dia 23 de novembro de
 2005 f icou marcado
 pela expressiva mani-

festação de setores da Saúde Pú-
blica na Câmara de Deputados em
Brasília. Representantes de diversas
entidades do Movimento da Refor-
ma Sanitária – Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes), a As-
sociação Brasileira de Pós Gradua-
ção em Saúde Coletiva (Abrasco),
Associação Brasileira de Economia
da Saúde (ABRES), a Rede Unida;
incluindo ainda a Associação de
Membros do Ministério Público em
defesa da Saúde, Conselho Nacio-
nal de Secretários Estaduais de Saú-
de (Conass), Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde
(Conasems), mobilizaram cerca de
500 pessoas na manifestação por
recursos adicionais para a propos-
ta orçamentária de 2006 e pela
aprovação da Lei Complementar
01/03 que regulamenta a Emenda
Constitucional 29, determinando
recursos para o setor.

A pauta de reivindicações incluiu
o repúdio ao artigo da Medida Pro-
visória 261/05, que retirava R$ 1,2
bilhão do orçamento da Saúde para
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EXPEDIENTE

custear o programa Bolsa Família.
Contudo, o texto aprovado na Câ-
mara, no dia anterior à manifes-
tação, excluiu esta transferência.
A notícia renovou as expectativas
dos integrantes do movimento. A
MP segue agora para o Senado
Federal.

Também foi encaminhado à Câma-
ra a proposta de recursos adi-cionais
da ordem de R$ 4,7 bilhões para o or-
çamento previsto para a saúde em
2006. A cifra, calculada com base em
estudos do Conass e Conasems, é
imprescincível para a garantia do aten-
dimento hospitalar de média e alta
complexidade e a aquisição de medi-
camentos de alto custo.

Além dos recursos adicionais, para
garantir sustentação e avanços no
SUS é urgente a aprovação do proje-
to de Lei Complementar 01/03, com
vistas à  determinar e assegurar re-
cursos para  a saúde e evitar burlas
no orçamento e transferências impró-
prias para outros setores. Além disso,
através do projeto, passa a vigorar, o
piso mínimo de 10% das receitas cor-
rentes brutas da União, que represen-
ta um acréscimo de mais de R$10 bi-

lhões/ano ao orçamento.

Segundo o deputado Roberto
Gouveia (PT/SP), autor do projeto
de lei, esse é o quarto grande desa-
fio do setor, após aprovação e ins-
talação do SUS, regulamentação
do capítulo da Saúde na Constitui-
ção Federal e a criação da Emenda
Constitucional 29. “É fundamental
vencer esse desafio para aprofundar
a instalação do SUS no Brasil”.

Embora as demandas do Movi-
mento tenham sido bem recebidas
na Câmara, a LC não entrou na
pauta de votações. Nem por isso o
movimento foi enfraquecido. O Ma-
n i fe s to  da  Re fo rma San i tá r i a
Brasileira, elaborado pelas entida-
des envolvidas, expressa  a necessi-
dade de criação de um Fórum per-
manente pela saúde. A atenção
volta-se agora para a Câmara Fe-
deral (veja matéria completa na
página 3).

Estas manifestações marcam
mais um capítulo da luta de enti-
dades, gestores, profissionais, téc-
nicos e usuários do SUS pela saúde
dos brasileiros. Em 2006, nossa luta
continua.
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O Centro Brasileiro de Estudos
 de Saúde - Cebes, a Associa
ção Brasileira de Pós-Gradua-

ção em Saúde Coletiva - Abrasco, a
Associação Brasileira de Economia da
Saúde - Abres, a Rede Unida e a As-
sociação de Membros do Ministério
Públ ico em Defesa da Saúde -
Ampasa, vêm manifestar-se(*) em re-
lação aos rumos que a Saúde vem to-
mando de forma crescente junto às
políticas públicas para a sociedade e
para a nação nos últimos 15 anos, as-
sim como reafirmar compromissos e
defender uma agenda renovada e am-
pliada de mobilização social, política
e institucional pelos di-
reitos fundamentais e
pela saúde dos brasilei-
ros.

I. O 8º Simpósio so-
bre Política Nacional de
Saúde reunindo em Ju-
nho de 2005 mais de
800 participantes na
Câmara dos Deputados
Federais e congregando
a Frente Parlamentar da Saúde, as en-
tidades subscritoras deste manifesto, e
entidades representativas da popula-
ção usuária do SUS, dos trabalhado-
res e profissionais de saúde, dos
prestadores de serviços e dos gestores
do sistema, reafirmou a excelência e
legitimidade dos rumos Constitucio-
nais da construção do SUS, mas cons-
tatou, ao mesmo tempo, desvios na
sua implementação e também apon-
tou para a necessidade de avanços nas
mobilizações e decisões políticas para
sua correção.

II. A Carta de Brasília, discutida e
aprovada por unanimidade no
Simpósio, ressaltou mais uma vez as
insustentáveis desigualdades sociais e
regionais, os elevadíssimos juros, o

crescente superávit primário, e a finan-
ceirização dos orçamentos públicos, in-
dicadores estes que incidem na situa-
ção de piora das condições de vida da
sociedade e da nação nos últimos 15
anos, sem que se apresente qualquer
política de Estado com perspectivas de
reversão deste quadro.

III. Neste mesmo período, o inten-
sivo comprometimento do orçamento
público da União com o pagamento
crescente dos serviços da dívida pú-
blica correspondeu, na mesma propor-
ção, a retração dos orçamentos soci-
ais, tanto por meio da desvinculação,
inclusive das receitas das contribuições

sociais, como das dificuldades impos-
tas pelos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, ao desempenho ágil da
execução orçamentária dos Ministéri-
os da área social e da infraestrutura
do desenvolvimento (Transportes,
Agricultura, Desenvolvimento Agrário,
Energia e outros).

IV. O percentual de recursos finan-
ceiros federais, previstos inicialmente
na Constituição Federal para o SUS,
cujo montante totalizava mais que o
dobro do orçamento do Ministério da
Saúde, nunca foi cumprido pela polí-
tica econômica. O espetacular cresci-
mento da receita federal nos últimos
anos foi acompanhado de marcante
queda na participação dessa receita do
orçamento do Ministério da Saúde, or-

çamento este que, historicamente, re-
presentava o dobro da soma dos or-
çamentos da saúde dos Estados e Mu-
nicípios, que é agora por estes ultra-
passados. E assim restou para cada
brasileiro(a) - ao ano -  menos que a
metade dos recursos públicos destina-
dos para a saúde a cada argentino(a)
e a cada uruguaio(a), e por volta de
somente 10% dos recursos destinados
anualmente a cada habitante da Eu-
ropa, Japão, Canadá, entre  outros.

V. O sub-financiamento do SUS é
hoje o fator que mais impossibilita os
gestores municipais e estaduais de or-
ganizarem a oferta de serviços com

qualidade, de acordo
com as necessidades
e direitos da popula-
ção usuária, o que os
compele a sub-remu-
nerar os profissionais
e os estabelecimentos
prestadores de servi-
ços, a não investir em
melhores edificações
e equipagem de uni-

dades de saúde e a atrasar com fre-
qüência o pagamento de prestadores
e fornecedores, pondo em risco a via-
bilidade da gestão. Neste quadro pre-
dominam os interesses e pressões de
mercado dos produtores de equipa-
mentos, de medicamentos, de tecnolo-
gias e de outros insumos, bem como
as prerrogativas particularizadas de
alguns prestadores de serviços e alguns
profissionais, o que leva à reprodução
do modelo de atenção à saúde "da
oferta", superado pelos princípios e
diretrizes Constitucionais.

VI. Hoje, mais do que nunca, é ne-
cessário resgatar os conceitos de 'ser-
vidor público' e de 'serviço público',
desgastados nos anos 90, para alargar
e fortalecer as bases sociais do SUS.

Manifesto:
Reafirmando Compromissos pela Saúde

dos Brasileiros

 

"… restou para cada brasileiro(a)- ao ano -
menos que a metade dos recursos públicos
para saúde destinados a cada argentino(a)

e a cada uruguaio(a)…"
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Urge o estabelecimento de Plano de
Carreira e de Cargos e Salários para o
SUS, com administração descentrali-
zada e incentivos inversamente pro-
porcionais às vulnerabilidades sociais;
multiplicação das oportunidades de
capacitação, progressão funcional e
educação permanente; proteção soci-
al do trabalho e regulação dos víncu-
los laborais, eliminando todas as for-
mas precárias de emprego; adequação
do aparelho formador e regulação pú-
blica das especialidades a partir das
necessidades de saúde da população
e do SUS; estabelecimento de moda-
lidades de cooperação entre trabalho
profissional em saúde e ações de enti-
dades privadas não lucrativas, de ca-
ráter público e sob con-
trole da direção do
SUS e da sociedade ci-
vil,  em benefício da
população, buscando
por todos os meios evi-
tar a desvinculação e
precarização ocupa-
cional.

VII. Para a população usuária, o
sub-financiamento do SUS significa in-
tensa repressão de demanda, insupor-
tável congestionamento nos pronto-
socorros e consultórios de especialida-
des, impossibilidade da atenção bási-
ca no seu desafio de vir a ser a porta
de entrada preferencial com alta reso-
lutividade, e a permanência do pre-
domínio de intervenções tardias: do-
enças preveníveis não prevenidas, do-
enças agravadas não atendidas preco-
cemente e mortes evitáveis não evita-
das. É um sofrimento humano e
institucional que se avoluma e gira  em
torno de 1,5 bilhões de atendimentos
ambulatoriais, 12 milhões de interna-
ções, 290 milhões de exames labo-
ratoriais, 1 milhão de tomografias e 9
milhões de ultra-sonografias em 2004.
É também o reflexo da grande dificul-
dade da construção do novo modelo
de atenção à saúde, com base nas ne-
cessidades e direitos da população, ori-
entado pelos princípios e diretrizes
Constitucionais da Universalidade,
Igualdade, Integralidade, Descentra-
lização, Regionalização e Participação.

VIII. Contra o panorama apresen-
tado nestes anos, o movimento da Re-

forma Sanitária reafirma as políticas
públicas de cuja formulação participou
e persiste na sua implementação: mi-
lhares de novos gestores, técnicos e
profissionais do SUS, nos Estados e
Municípios, junto com dezenas de mi-
lhares de conselheiros de saúde, cen-
tenas de alunos de aperfeiçoamento e
especialização na área da Saúde Pú-
blica e Gestão em Saúde, membros do
Ministério Público, parlamentares da
Frente Parlamentar da Saúde, não só
resistem ao desmanche do Sistema,
como conseguem vários avanços, ain-
da que insuficientes, para evitar os
crescentes desvios impetrados à saú-
de pública.  A inclusão de vastas ca-
madas da população, antes excluídas

do acesso a serviços de saúde, não só
os básicos, como na média e alta com-
plexidade, com destaque ao controle
das DST/AIDS, e em 2004 aos 23.400
transplantes, a mais de 8 milhões de
sessões de hemodiálise, à manutenção
e ampliação das imunizações, entre
outros, são exemplos concretos de
avanços. Há também marcantes suces-
sos na gestão pública, fornecendo va-
liosos elementos para uma avançada
reforma do Estado, como a criação de
comissões intergestoras (intergover-
nos) tripartite e bipartites, a descen-
tralização/municipalização, a criação
de conselhos de saúde em todas as
esferas governamentais (municipais,
estaduais e o nacional), entre outros.
Estes avanços sobrevivem a duras pe-
nas frente aos desvios e mitificações
perversas, como os mitos do "déficit
previdenciário", usado para justificar
o desmanche da Seguridade Social e
seu orçamento, e do "gigantismo do
orçamento do SUS", usado para
desqualificá-lo, colocando-o como
causa do esvaziamento orçamentário
de outros setores sociais.

IX. Os recursos públicos para a saú-
de, destinados anualmente para cada
brasileiro(a), é  um dos mais baixos

no próprio terceiro mundo o que im-
pede e desencaminha o cumprimento
das diretrizes Constitucionais. A pró-
pria regulamentação da E.C. nº 29
está ameaçada pela política econômi-
ca, pelo fato do respectivo projeto de
Lei (nº 01/2003) representar simples-
mente a elevação dos atuais US$
140,00 públicos por brasileiro(a) ao
ano (aproximadamente), para US$
160,00 - ainda muito aquém dos US$
362,00 na Argentina, e US$ 304,00
no Uruguai. Tornou-se confortável
para a política econômica estimulardis-
putas por orçamento entre os setores
sociais, abaixo do teto geral por ela
definido para a área social. As inevi-
táveis intersecções intersetoriais têm

sido manipuladas nesse
sentido, a ponto dos fato-
res determinantes e con-
dicionantes da saúde, cla-
ramente definidos na Lei
nº 8080/90 (alimentação,
moradia, saneamento bá-
sico, meio ambiente, tra-

balho, renda, transporte, educação,
lazer e outros), serem "interpretados"
como ações e serviços de saúde, com
fins de transferência de suas ações e
serviços típicos para o orçamento do
SUS.

X. O sub-financiamento do SUS
não é fato isolado. Integra este qua-
dro a "reforma de Estado" dos anos 90,
que negligenciou a tal ponto a ado-
ção de uma política de recursos hu-
manos para o setor, que o Ministério
da Saúde, com corpo técnico histori-
camente competente, dedicado e re-
conhecido, foi compelido a sustar con-
cursos, processos seletivos públicos e
planos de cargos, carreiras e salários,
reduzindo seus servidores hoje a pou-
co mais de 20% dos técnicos e admi-
nistrativos que ali trabalham, na con-
dição de resíduo, enquanto mais de
70% são contratos temporários
terceirizados instáveis, com alta fre-
qüência de desligamentos e reposi-
ções. E esta lógica vem sendo, em mui-
tos casos, adotada no âmbito dos Es-
tados e Municípios. O modelo econô-
mico interveio sobre a política de saú-
de, compelindo a classe média assala-
riada a tornar-se consumidora de pla-
nos privados de saúde e obrigando o

"As políticas sociais não devem
ser caudatárias das políticas econômicas"
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SUS a complementar a assistência des-
ses consumidores (25% da população)
com serviços especializados de maior
custo, restando para a classe pobre
(75% da população) a sub-oferta ge-
neralizada do "SUS pobre para os po-
bres". As evidências acumuladas vêm
comprovando que as forças internas
do SUS, sociais e políticas, esgotaram
sua capacidade de promo-
ver por si a ruptura com
os procedimentos desvir-
tuados pelo atual para-
digma das políticas de Es-
tado. Horizontes mais
amplos na abran-gência
da Seguridade Social e
demais setores sociais cer-
tamente possuem o potencial neces-
sário para, mobilizados e articulados,
participarem das transformações nas
políticas públicas de Estado, sem pre-
juízo das lutas, resistências e conquis-
tas peculiares e parciais de cada setor.
É premente a intensificação da rea-
lização da Reforma Sanitária Brasi-
leira!

XI. A atual mística da "aceleração
da economia", simplesmente produz

e concentra mais riqueza para uma eli-
te, a qual não ultrapassa 2% da popu-
lação e que explora outra mística, a
de que o controle da explosão inflaci-
onária só é possível com os atuais ju-
ros e superávit primário, quando já
existem (em andamento) em outros
países alternativas de controle, com
juros muito menores que os atuais, o

que viabilizaria melhor distribuição de
renda, menor subordinação/depen-
dência à especulação financeira/hu-
mores dos investidores e a construção
de desenvolvimento sustentável com
políticas públicas voltadas às necessi-
dades e direitos básicos da população.
A política econômica que nos últimos
15 anos vem construindo as políticas
sociais reais, que se distanciam das ne-
cessidades e direitos da sociedade e

da nação, é caracteristicamente uma
política de Estado que vem atravessan-
do todos os governos, seus programas
e composições partidárias.

XII. O Estado Brasileiro vem regu-
lando a Sociedade para seguir com um
modelo econômico excludente, quan-
do, nos moldes de um Estado demo-
crático, deveria estar regulando a Eco-

nomia para assegurar,
ampliar e proteger os di-
reitos e bem estar da So-
ciedade. Este Estado vem
propiciando  governos e
coalizões, que levam a
graves crises políticas e
aprofundam na popula-
ção a perplexidade e des-

crença sobre a política e a ética como
o caminho para as necessárias trans-
formações. Tal como ocorreu em ou-
tras crises conjunturais, o Movimento
da Reforma Sanitária Brasileira conde-
na veementemente os governantes,
parlamentares e atores públicos, dele-
teriamente envolvidos na crise políti-
ca de 2005, somando forças pela fir-
meza das apurações, punições e devo-
lução dos recursos desviados, direta ou

"O subfinanciamento do SUS não é fato
isolado. Integra esse quadro a 'reforma

de Estado' dos anos 90"
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XVI. Este manifesto
político é uma convo-
catória em defesa da saúde e quali-
dade de vida dos brasileiros. As en-
tidades subscritoras comprometem-
se, a partir deste lançamento, a consti-
tuir o Fórum da Reforma Sanitária Bra-
sileira que, em face à gravidade do qua-
dro e à urgência de respostas efetivas,
implementará desde já:

n Divulgação e produção perma-
nentes de documentos de natureza

6

Alimentação, Saneamento, Previdên-
cia Social, Meio Ambiente, entre ou-
tras, são políticas públicas que geram
emprego e renda e respondem intrin-
secamente para a elevação dos pa-
drões de vida das pessoas. O setor saú-
de, isoladamente, já responde por qua-
se sete por cento do Produto Interno
Bruto, gerando mais de dois milhões
de empregos diretos (2000). É um se-
tor de mão de obra intensiva e simul-
taneamente gerador e consumidor de
tecnologia. Investir em saúde é gastar
em desenvolvimento e bem-estar.

XV. Devemos continuar firmes na
luta e manter viva e articulada a ali-
ança bem sucedida entre a popula-
ção brasileira, profissionais da Saúde,
prestadores de serviços, dirigentes e

técnicos do SUS, parlamentares,
membros do Ministério Público
e outros que militam pelos prin-
cípios e diretrizes do SUS. Esta
militância acredita na força das
lutas do povo e tem certeza de

que um novo Brasil ain-
da é possível.

indiretamente, de fonte de recursos
públicos.

XIII. O Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira, nos seus 30 anos

de atuação, é movimento típico
de um processo civilizatório

maior,  que busca a
prevalência dos valores
sociais da solidarieda-
de e da justiça social,

e cujo objeto de
mudanças,  no

bojo dos va-
lores soci-

ais, são
as polí-
t i c a s

p ú - blicas
de Es- tado.
O Movi-
mento da
R e f o r m a
Sanitária ali-
nha-se propo-
sit ivamente às
mobilizações soci-
ais e políticas, pela
imediata ruptura com
os rumos vigentes e pelo
início já da reconstrução da
política econômica, rumo à
construção de políticas públicas
universalistas e igualitárias, eixo
básico estruturante da garantia
dos direitos sociais e redistribuição da
renda!

XIV. O grau de desigualdade
prevalente no país é intolerável. A su-
bordinação de melhores padrões de
vida e maior justiça na distribuição dos
benefícios do crescimento econômico
à lógica dos mercados, em particular
à lógica da especulação financeira, só
faz tornar extremamente sombrias as
expectativas de grandes segmentos da
população brasileira ainda situada à
margem dos direitos sociais. As políti-
cas sociais não devem ser caudatárias
das políticas econômicas. Elas se cons-
tituem em um fim em si mesmo, con-
tribuem e são indissociáveis do pro-
cesso de desenvolvimento econômico.
Polí t icas sociais não devem ser
implementadas exclusivamente dentro
da ótica de políticas compensatórias ou
de transferência de renda por meio de
bolsas. Saúde, Educação, Habitação,

técnica e sóciopolítico-institucional,
com vistas a fomentar e apoiar a
mobilização da sociedade e as neces-
sárias mudanças institucionais;

n Sistematização da articulação
permanente entre as entidades e insti-
tuições da Sociedade, dos Governos,
do Legislativo, da Magistratura, do Mi-
nistério Público e da Universidade, em
cada Unidade Federada;

n Participação nos eventos de
abrangência nacional e regional, no
âmbito das políticas públicas, da
seguridade social e da saúde;

n Associação aos demais movi-
mentos da Sociedade brasileira por
uma urgente Reforma Política que
amplie o seu  controle sobre o  Estado;

n Participação ativa na Comissão
aprovada no 8º Simpósio sobre Políti-
ca Nacional de Saúde, ao lado das re-
presentações da Frente Parlamentar da
Saúde e Comissões do Congresso Na-
cional (Assuntos Sociais do Senado e
Seguridade Social e Família da Câma-
ra de Deputados);

n Outras proposições geradas pela
dinâmica desse movimento.

(*) Este manifesto foi lançado em Brasília,
no dia 23 de novembro de 2005, em ato
público realizado na Câmara dos Deputa-
dos, com vistas à defesa da aprovação
da Emenda Constitucional No. 29 e à am-
pliação de mais recursos no orçamento
da saúde em 2006.
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Por uma resposta rápida
e eficaz contra a gripe aviária(*)

A OMS anunciou, este ano, que o mundo poderá
sofrer os impactos de uma pandemia causada pelo
vírus influenza a partir do próximo inverno do he-
misfério Norte. Segundo estimativas da organização,
os países industrializados poderão registrar de 280
mil a 650 mil óbitos pela doença que se popularizou
como “gripe aviária”. Ciente dos riscos, o governo
federal lançou, em outubro, o Plano Brasileiro de Pre-
paração para a Pandemia de Influenza (http://
dtr2001.saude.gov.br/influenza/). O fortalecimento da
vigilância epidemiológica e da rede de laboratórios
para a detecção do vírus que causa a gripe são os
principais objetivos do plano que também conta com
a preparação do Instituto Butantan, em São Paulo,
para a produção da vacina contra a doença. Nesta
breve entrevista ao Boletim da Abrasco, Fernando
Motta – microbiólogo que se dedica ao estudo
molecular de influenza desde 1999 e integra a equi-
pe de pesquisadores do Laboratório de Vírus Respi-
ratório do Instituto Oswaldo Cruz – apresenta uma
síntese sobre o trabalho de prevenção da doença que
está sendo desenvolvido na Fiocruz.

Abrasco – Qual o papel do Centro Nacional de
Referência em Influenza no Plano Brasileiro de Pre-
paração para a Pandemia de Influenza?

Fernando Motta – Aos centros de referência ca-
bem o diagnóstico molecular das amostras de influenza
e o isolamento em cultura celular. O principal papel do
laboratório Vírus Respiratório do IOC na contenção da
pandemia está no início do processo de isolamento do
vírus – fundamental para a execução de etapas subse-
qüentes, já que a identificação, descarte e confirmação
de casos suspeitos serão realizados pelos laboratórios
de referência.

Abrasco – Qual a participação da Fiocruz nesse
Plano?

Fernando Motta – Vários profissionais da Fiocruz
estão envolvidos na elaboração deste plano. Na sua
aplicação, a Fundação tem um papel-chave como la-
boratório de referência, como hospital, possivelmen-
te na produção de antivirais e até mesmo de vacinas
alternativas, devido ao know how de Farmanguinhos
e Biomanguinhos.

Abrasco – Que responsabilidades têm os profis-
sionais da Fiocruz envolvidos no Plano?

Fernando Motta – A atu-
ação dos profissionais está re-
lacionada à detecção das
amostras humanas e na adaptação de metodologias
para conseguir uma rápida detecção de um vírus avi-
ário em humanos. Treinamento em técnicas rápidas
de detecção viral ao pessoal do Laboratório de Refe-
rência Animal e promoção de encontros de alto nível
para fomentar o debate e a cooperação entre as áre-
as envolvidas no processo de contenção de uma
pandemia são algumas das iniciativas da instituição.

Abrasco – Qual é a diferença entre a gripe aviária
e uma gripe “comum”?

Fernando Motta – É apenas uma questão de tem-
po. As amostras que hoje circulam nos humanos, às
quais chamamos amostras humanas, um dia foram
amostras restritas às aves. Dos seus reservatórios na-
turais, vários subtipos podem emergir, dentro de de-
terminadas condições e causar doença nos seres hu-
manos. Quando provocam doença e são capazes de
serem transmitidos de pessoa para pessoa, dizemos
que temos uma amostra humana. Por ser uma amos-
tra de outra espécie, não há defesas organizadas para
a nova amostra nos humanos, o que a torna uma
doença mais perigosa. Outro fato é a própria virulên-
cia da amostra. Este vírus é preocupante não apenas
por ser uma amostra diferente e desconhecida, mas
também pelo fato dele ser capaz de provocar uma
doença grave e de ser replicado fora do sistema res-
piratório, onde as amostras humanas ficam normal-
mente confinadas.

Abrasco – A vacina que é oferecida aos idosos
em campanhas protege - mesmo que parcialmente -
da gripe aviária?

Fernando Motta – Não. A vacina só protege
contra amostras humanas estabelecidas. A importân-
cia da vacina está na redução do impacto da gripe
por vírus conhecidos, diminuindo a possibilidade de
infecção dupla (amostra humana e amostra aviária
na mesma pessoa) que aumenta as chances de surgir
a tão temida amostra capaz de ser transmitida entre
humanos.

* Fernando Motta – pesquisador do Laboratório de Vírus
Respiratório do Instituto Oswaldo Cruz
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III Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde
discute relações com os organismos nacionais

de fomento à pesquisa

O surgimento, há cerca de três
 décadas, do campo de
 Saúde Coletiva em nosso

país se deu pela junção de várias áreas
disciplinares em torno de um tema. A
contribuição das Ciências Sociais e Hu-
manas se fez desde o mo-
mento inaugural e tornou-se
parte fundamental e estru-
turante desse campo ao lon-
go dos anos. A história de
práticas e políticas públicas
em geral e, especialmente,
em saúde; as dimensões so-
ciais e antropológicas do pro-
cesso saúde-doença e das
práticas de atenção à saúde;
a crítica filosófica de concei-
tos e pressupostos; a análise
da formulação das políticas;
as dimensões econômicas da
atenção à saúde (das quais é
testemunho a própria expres-
são “complexo médico-in-
dustrial”) foram e são dimen-
sões fundantes e fundamen-
tais da Saúde Coletiva. Esta
área nasceu e cresceu no Bra-
sil, lendo Marx, Durkheim,
Weber, Canguilhem, Lévi-
Strauss, Foucault e Bourdieu,
entre outros.

Esse III Congresso de Ci-
ências Sociais e Humanas em
Saúde foi testemunha da vi-
talidade dessa fração do cam-
po da Saúde Coletiva; basta
contemplar o programa das atividades
para verificar a seriedade e o afinco com
que os pesquisadores desse campo têm
dedicado à produção acadêmica da
área.

Participaram do evento 1.800 pes-
soas, com 2.032 trabalhos aprovados
entre eles, 443 para apresentação oral

e 1.589 sob forma de pôsteres, além da
realização de 10 oficinas temáticas no
pré-congresso.

Contudo, os procedimentos de ava-
liação da produção científico-acadêmi-
ca por parte das agências oficiais não

pós-graduação em Saúde Coletiva de-
vem, obrigatoriamente, considerar a di-
versidade de situações existente na área.
Vemos, com preocupação que, apesar
de inegáveis progressos, como a incor-
poração da produção de livros e capí-

tulos de livro às avaliações,
ainda enfrentamos obstácu-
los consideráveis. A conces-
são de bolsas de produtivi-
dade em pesquisa, por
exemplo, não contempla
pesquisadores das áreas de
Ciências Sociais e Humanas
na mesma proporção que
estes representam no cam-
po da Saúde Coletiva. Isso
se reflete na sub-representa-
ção desse segmento nos di-
versos comitês de avaliação,
ao mesmo tempo em que é
causado por ela.

Tendo em vista o acima
exposto, a Comissão Temá-
tica de Ciências Sociais em
Saúde da Abrasco, reunida
no III Congresso de Ciênci-
as Sociais e Humanas em
Saúde, elaborou o presente
documento, com proposi-
ções concretas para que essa
subárea tenha o devido re-
conhecimento no campo da
Saúde Coletiva. Entende-
mos que, como órgão de re-
presentação dessa subárea
na nossa Associação, cabe à

Comissão conduzir essa discussão jun-
to aos fóruns adequados (como, por
exemplo, as agências de fomento à pes-
quisa), com base nas observações já
apontadas nesta Oficina de Relações
com os Organismos Nacionais de Fo-
mento à Pesquisa: Análise e Perspecti-
vas das Políticas em Curso, e reforçadas

contemplam adequadamente a espe-
cificidade da forma de gerar saber nes-
sa subárea. Os ritmos de produção são
diversos, a autoria isolada é mais fre-
qüente e o diálogo com os clássicos é
parte importante da produção acadêmi-
ca. Sendo assim, os critérios de avalia-
ção de pesquisadores e programas de

 



Dezembro 2005   Abrasco 9

“..cabe às Ciências Sociais e Humanas
a reflexão crítica sobre as concepções

de “ciência” e “produção…”

pela realização de outros eventos. Den-
tre eles, cabe destacar o I Encontro
Paulista de Ciências Sociais e Huma-
nas em Saúde, realizado pela Associa-
ção Paulista de Saúde Pública, com o
apoio da Universidade Federal de São
Paulo.

Um primeiro ponto a considerar é
o da identificação e fortalecimento de
veículos de difusão, de modo que, ao
mesmo tempo, dê mais visibilidade e
qualificação à produção da área. Pro-
pomos a identificação
dos periódicos nacionais
que concentram a maior
parte da produção do
campo, para que se pro-
ceda, se for o caso, ao
upgrade de seu Qualis na
Capes, bem como a pro-
posição da chancela da
Abrasco a editoras e/ou
coleções que acolham a
nossa produção.

Um segundo ponto é
garantir a qualificação
adequada da área de Ci-
ências Sociais e Huma-
nas em Saúde nos pro-
gramas de Saúde Coletiva.
Não é aceitável a ocorrência, como por
vezes tem acontecido, da criação de no-
vos programas ou áreas de concentra-
ção, sem sequer ter a presença de um
pesquisador qualificado na área.

Propomos ainda o fortalecimento da
representação da sub-área nos diversos
comitês de avaliação –
como parte integrante que
somos do campo de Saúde
Coletiva – com uma presen-
ça à altura de nossa parti-
cipação na área. Acredita-
mos ser necessário ainda
reativar e melhorar o siste-
ma de comunicação entre
o Fórum de Coordenadores de Pós-Gra-
duação da Abrasco e os professores e
pesquisadores das Ciências Sociais e
Humanas em Saúde.

Percebemos, também, uma falta de
sintonia nos critérios de avaliação entre
as agências de fomento, especialmente
Capes e CNPq, que necessitariam de
maior compatibilização, como por exem-
plo, quanto à aceitação efetiva da pro-

dução em livros e capítulos de livros no
mesmo patamar dos artigos.

Do ponto de vista estratégico, deve-
mos buscar a construção de alianças com
outras sub-áreas, Grupos de Trabalho e
Comissões da Abrasco, sem prejuízo de

que cabe às Ciências Sociais e Huma-
nas a reflexão crítica sobre as concep-
ções de “ciência” e “produção”, acri-
ticamente adotadas em nosso meio. A
adoção de uma lógica de mercado, de

competição excludente,
que concentra no topo de
pirâmides imaginárias os
recursos, não é nem justa,
nem produtiva. É funda-
mental incentivar também
a cooperação e a solidarie-
dade entre pesquisadores,
buscando incentivar a cria-

tividade científica e o livre pensamento.

Por último, entendemos que o pró-
prio desenvolvimento da sub-área de
Ciências Sociais e Humanas, expresso
na bem-sucedida trajetória de rees-
truturação da própria Comissão à reali-
zação do presente Congresso, exige a
elaboração de um novo plano diretor
para a sub-área, definindo as suas dire-
trizes básicas.

se buscar apoios também nas Medici-
nas, Fisioterapia, Odontologia, Enferma-
gem, Farmácia e Nutrição, nossos par-
ceiros nas áreas temáticas do CNPq e
da Capes. Ainda nesse sentido, consi-
deramos importante a interlocução com
as próprias áreas de Ciências Sociais e
Humanas, que também sofrem com os
excessos da normatização avaliativa.

Ainda nesse sentido, entendemos
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Saúde Coletiva em um mundo globalizado:
rompendo barreiras sociais, econômicas e políticas

A Federação Mundial de Associações de Saúde Pública
 (World Federation of Public Health Associations/

WFPHA) definiu a Saúde Pública como “uma arte, uma ciên-
cia e um movimento comprometido com a melhoria da saúde
e do bem-estar das comunidades vis-à-vis sua participação
plena”. Segundo a Federação, o princípio fundamental é que
“as lideranças em Saúde Pública devem ser agentes
catalisadores desse movimento, mantendo e fortalecendo, in-
dividual e coletivamente, sua capacidade e seus papéis como
defensores da saúde”.

Embora os avanços técnico-científicos venham ampliando
o arsenal de recursos profiláticos e terapêuticos e ainda que o
desenvolvimento econômico e social em muitos países do
mundo industrializado venha expandindo a expectativa e
melhorando a qualidade de vida de grandes contingentes
populacionais, a pobreza, a fome, as doenças evitáveis e a
violência continuam subtraindo e comprometendo a saúde e
a vida de três quartos da população do planeta.

Os grandes desafios da Saúde Pública no âmbito mundial

são: a promoção dos direitos humanos; a redução da carga
das doenças; a garantia de nutrição apropriada; a educação
em todos os aspectos da promoção da saúde; a proteção do
ambiente; e a garantia do acesso global aos medicamentos
essenciais a um custo compatível. Considera-se como princí-
pio básico para a realização dessas ações o fato de a Saúde ser
encarada como um fim em si - um direito humano universal -
um pré-requisito para o desenvolvimento humano.

O debate ampliado que assumimos em conjunto com a
WFPHA corporifica o desafio de mobilizar talento e energia
para engajar forças políticas e sociais num compromisso glo-
bal, unitário e solidário pela saúde e qualidade de vida dos
povos.

A WFPHA e a Abrasco convidam a comunidade nacional
e internacional e lideranças da Saúde Pública para participar
do debate e da construção de alternativas, sujeitos e práticas
comprometidas com o rompimento das barreiras sociais,
econômicas e políticas, na garantia da saúde como direito
inalienável a todos.

? Os resumos devem ser escritos em Português, Inglês
ou Espanhol.

? Devem incluir título, autor, instituição, endereço e con-
teúdo. O conteúdo não deve exceder 2.400 caracteres. Reco-
menda-se fonte de Times New Roman, tamanho 12, espaço
simples. Papel formato A4 (297 mm de altura e 210 mm de
largura).

? Margens de 3cm (direita, esquerda, acima e abaixo).
Os resumos devem ter apenas uma página, sem utilização de
nenhum gráfico ou tabela.

? O título deve vir em maiúscula e negrito, seguido do
nome(s) do(s) autor(es) e da(s) Instituição(ões) a(s) qual(is)
pertence(m).

? O resumo deve ser objetivo e conciso, oferecer infor-
mações essenciais em seus diferentes tópicos, de forma com-
preensível. Tópicos a serem considerados: introdução, objeti-
vos, método, resultados e conclusão.

? Ao final do resumo, em um novo parágrafo, favor infor-
mar o código e título do subtema, de acordo com os temas
listados a seguir. Ex. C.6. Globalização e migração de profis-
sionais de saúde.

? No rodapé da página, indique nome e e-mail do autor
que apresentará o trabalho. Caso o trabalho seja aprovado,
essa informação será publicada nos Anais do Congresso, per-
mitindo futuro intercâmbio de pessoas interessadas.

? Serão aceitos no máximo 3 trabalhos por participante
inscrito como autor principal. Não há limite para trabalhos em
co-autoria.

? Recomenda-se detalhada revisão do texto, pois em ne-
nhuma hipótese serão aceitas mudanças no conteúdo do re-
sumo enviado.

Importante: Resumos que não cumpram com as exigên-
cias descritas não serão aceitos.

? O apresentador do trabalho (autor ou co-autor) deverá
estar devidamente inscrito no Congresso.

? Será emitido apenas um certificado por trabalho apre-
sentado contendo o título e o nome do autor e co-autor(es). O
certificado será entregue ao apresentador do trabalho.

? A Comissão Científica comunicará ao autor responsá-
vel o local, data e horário da apresentação.

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS DE TRABALHO
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A. Ações globais nos determinantes sociais da saúde.
A.1. Discriminação de gênero, guerra e terrorismo, crença
e religião: desafios para a Saúde Coletiva.
A.2. Sobre consumo, fome e Saúde Pública.
A.3. Liberdade de respirar: ar puro em todo o planeta.
A.4. Como garantir trabalho e empregos decentes e seguros?
A.5. Comércio internacional de drogas e armas: desafios
para a Saúde Pública.
A.6. Trauma e violência: desafios para a Saúde Pública.
A.7. Vigilância em Saúde como tecnologia essencial à
promoção da vida.
A.8. Tendências demográficas em um mundo
superpopuloso. Quantos mais neste planeta?
A.9. Estilos de vida e obesidade como problemas de Saúde
Pública Internacional.

B. Democracia, participação cidadã e direito à saúde.
B.1. Participação da comunidade, empoderamento e
promoção da saúde.
B.2. Por um mundo sem fronteiras: migração e saúde.
B.3. Todas as raças, todos os grupos étnicos, todas as
nações: Saúde Pública - um direito de todos.
B.4. Integrando o gênero à Saúde Pública: avanços e
desafios.
B.5. Saúde reprodutiva no século XXI  direitos humanos ou
necessidades fundamentais?
B.6. Pobreza, Desenvolvimento e Saúde: os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio bastam?
B.7. Direito à água, Saúde Pública e soberania nacional.

C. Promovendo sistemas de atenção à saúde eqüitativos
em um mundo competitivo.

C.1. Difusão de inovações em saúde: as vantagens competiti-
vas de sistemas universais da Saúde Pública.
C.2. Sistemas de saúde e seguridade social após as reformas
nos anos 90: histórias de sucessos e falhas.
C.3. Mercados em Serviços de Saúde - a Saúde Pública
enfrenta a mobilidade do paciente.
C.4. Política de saúde e sistemas de pesquisa: uma arena
negligenciada.
C.5. O futuro das profissões e práticas de saúde face ao
desenvolvimento tecnológico e ao crescente volume de
informações.
C.6. Globalização e migração de profissionais de saúde.
C.7. Quem deve regular a quantidade e a qualidade do
trabalho em saúde?
C.8. Construindo a capacidade de resposta da Saúde
Pública para um mundo globalizado.

D. Inovações em ciência e tecnologia: o que isto
significa para a Saúde Publica?

D.1. Desenvolvimento tecnológico e acesso às drogas e à
tecnologia.
D.2. Desigualdades sócio-econômicas em saúde: tendências
globais e seu impacto sobre a Saúde Pública.
D.3. Suprimento de alimento versus alimentos transgênicos
/organismos geneticamente modificados: riscos à Saúde
Pública Internacional?
D.4. Ética e pesquisa internacional em seres humanos:
a controvérsia do duplo padrão.
D.5. Bio-terrorismo e respostas da Saúde Pública.
D.6. Pesquisas Avaliativas e Sistemas de Informação para
o aprimoramento do conhecimento em Saúde Coletiva.
D.7. Enfrentando pandemias.

E. Outros

ATENÇÃO PARA O PRAZO FINAL
PARA ENVIO DE RESUMOS!

Por Correio: 13 de Janeiro de 2006
On-Line: 20 de Janeiro de 2006

O RESULTADO DA AVALIAÇÃO SERÁ DIVULGADO
A PARTIR DE 27 DE MARÇO DE 2006.

? On-line: Registre-se no Congresso através do endereço
www.saudecoletiva2006.com.br e envie o seu trabalho pela
internet.

? Por correio: Caso escolha o envio por correio, uma
cópia da ficha de inscrição deve acompanhar o trabalho.

? Os resumos devem ser enviados em disquete ou CD
ROM (em formato RTF ou WORD), junto com 3 (três) cópias
impressas em formato A4.

? A cópia impressa deve ser rigorosamente idêntica ao
que está em meio eletrônico.

? Nos casos em que um mesmo autor queira enviar mais
de um resumo: cada um deverá ser acompanhado da versão
em disquete ou CD ROM e das cópias impressas correspon-
dentes.

? Em qualquer das alternativas escolhidas, esteja atento
para que os arquivos não contenham vírus.

? Caso opte pelo envio on-line o autor não deverá enviar
o mesmo por correio, e vice versa.

? Endereço para envio: MÉTODO EVENTOS - Av.
Ataulfo de Paiva, 1251, sala 410, Leblon, Rio de Janeiro, RJ,
22440-031, Brasil.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Além dos requisitos de preparação dos resumos acima

listados, o processo de avaliação seguirá as regras abaixo:
? O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema

do congresso e deve estar relacionado ao sub-tema esco-
lhido;

? O conteúdo deve apresentar coerência metodológica;
? Deve haver encadeamento lógico entre introdução,

justificativa, métodos, resultados e conclusões;
? O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente

e concisa.
? As opções: (1) somente pôster; (2) somente apresen-

tação oral e (3) de acordo com a decisão da Comissão Ci-
entífica, integram o rol de critérios de avaliação.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
? A Comissão Científica fará a distribuição dos trabalhos

aceitos em duas modalidades apresentação:
? Pôster. Os trabalhos apresentados como pôsteres serão

afixados em placas rígidas de plástico branco, em dimensão
total de 220cm de altura e 100cm de largura. As dimensões
recomendadas para seu pôster são 130cm de altura e 90 cm de
largura, em formato vertical.

? Comunicação Oral. Estão previstos um conjunto de
sessões de comunicação oral de noventa minutos de duração.
Estas sessões são compostas por quatro expositores de traba-
lhos e um coordenador da atividade.

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS

TEMAS PARA ENVIO DE RESUMOS
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PROCEDIMENTOS GERAIS PARA INSCRIÇÕES
1. Você pode fazer sua inscrição através da página

do Congresso, www.saudecoletiva2006.com.br
?? sua inscrição on-line deve ser confirmada através

de comprovação de pagamento de taxa. Siga as instruções
sobre pagamento de taxa.

2. Você pode enviar a ficha de inscrição via fax ou correio.
??preencha todos os campos de forma legível;
?? anexe o recibo de depósito ou, caso opte pelo paga-

mento via cartão de crédito, preencha os campos correspon-
dentes na ficha de inscrição;

?? envie para a Secretaria do Congresso, via fax
(21- 2274-1941), ou por correio, para o endereço da Método
Eventos.

Após o recebimento do comprovante de depósito bancário
ou a validação de pagamento via cartão de credito, as inscrições
são confirmadas e você será comunicado (via e-mail, fax, ou
correio) pela Secretaria do Congresso.

Caso não receba o comunicado no prazo de uma semana,
entre em contato com a Secretaria pelo telefone 21-2512-0666
ou através do e-mail contato@saudecoletiva2006.com.br.

Forma de Pagamento
??Cartão de Crédito: Mastercard, Visa ou American Express.

Na ficha de inscrição preencha os campos correspondentes a
esta forma de pagamento informando o nome do responsável
pelo cartão de credito; o número; o código e a data de venci-
mento do cartão.

??Depósito Bancário: Banco do Brasil 001 -  Agência 3120-8
- Praça das Nações - Conta Corrente 14193-3, em favor de
ABRASCO - CNPJ 0066 5448/0001-24.

??Para residentes em outros países, incluir no depósito
Swift Code BRA BRR JRJ O.

Cancelamento e Reembolso
Interessados deverão submeter uma justificativa formal de

cancelamento da inscrição/reembolso, por e-mail para
contato@saudecoletiva2006.com.br ou por fax, pelo número
(21) 2274-1941.

A devolução de valores pagos será efetuada até 45 dias
após a realização do evento, seguindo os seguintes critérios:

??Problemas de saúde: não há prazo limite para enviar a
solicitação. Reembolso de 80% do valor pago.

??Trabalhos não aprovados:
??solicitação enviada até 30 (trinta) dias após resultado

da avaliação - reembolso de 80% do valor pago.
??solicitação enviada até 30 (trinta) dias antes de 21 de

agosto de 2006 - reembolso de 50% do valor pago.

INSCRIÇÕES POR EMPENHO
(somente para residentes no Brasil)

? Inscrições por empenho serão efetuadas somente
através da Abrasco;

? A instituição interessada em efetuar o pagamento de
um ou mais servidor(es) via nota de empenho deverá soli-

citar uma proposta à Abrasco, via fax ou e-mail, endereçada
à Hebe Patoléa ou Andréa Souza (Fax: 21 2560-8699/
2560-8403, E-mail: hebe@ensp.fiocruz.br ou andrea
@ensp.fiocruz.br).

IMPORTANTE: as propostas enviadas por fax devem
ser posteriormente confirmadas pelo  telefone (21) 2598-
2527;

? Para elaborar a proposta é necessário: nome, ende-
reço completo com CEP e CNPJ da instituição; nomes
das pessoas a serem inscritas; seguidos das respectivas ca-
tegorias de cada um do(s) servidor(es) (vide tabela de taxa/
categoria). Nome, cargo e assinatura do responsável  tam-
bém devem constar na proposta;

? A instituição proponente deverá instruir a Abrasco
sobre a emissão do recibo e/ou nota fiscal. Caso a institui-
ção proponente seja diferente daquela responsável pelo pa-
gamento, o número do CNPJ, inscrição estadual e endere-
ço completo da instituição pagadora deverão constar na pro-
posta;

? A instituição deverá emitir a nota de empenho e
encaminhá-la para a Abrasco, vide acima, juntamente com
as fichas de inscrições correspondentes a cada um dos ins-
critos;

? O recibo ou nota fiscal só serão emitidos pela Abrasco
mediante envio da nota de empenho;

? A instituição deverá enviar o comprovante de depó-
sito bancário e/ou ordem de pagamento para a ABRASCO,
via fax, para a efetivação das inscrições;

? Em caso de substituição de pessoas inscritas através
de empenho, é obrigatório que a instituição proponente au-
torize e comunique formalmente a Abrasco a substituição;

? Atenção. Inscrições por empenho, prévias ao even-
to, serão aceitas via fax ou correio, até o dia 01 de agosto
de 2006. A partir desta data os interessados só poderão se
inscrever no local do evento (no período de 21 a 26 de
agosto de 2006), levando em mãos uma cópia da nota de
empenho e a ficha de inscrição devidamente preenchida.
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Grupo 1: Alemanha; Andorra; Antilhas Holandesas; Arábia Saudita; Aruba; Austrália; Áustria; Bahamas; Bareine; Bélgica; Ber-
mudas; Brunei; Canadá; Catar; Chipre; Cingapura; Dinamarca; Emirados Árabes Unidos; Eslovênia; Espanha; Estados Unidos;
Finlândia; França; Grécia; Groenlândia; Guam; Holanda; Hong Kong, China; Ilhas Caimã; Ilhas Canal; Ilhas Faeroe; Ilhas Virgens
(U.S.); Irlanda; Islândia; Ilha de Man; Israel; Itália; Japão; Kuwait; Liechtenstein; Luxemburgo; Macau, China; Malta; Mônaco; Noru-
ega; Nova Caledônia; Nova Zelândia; Polinésia Francesa; Porto Rico; Portugal; Reino Unido;  República da Coréia; San Marino;
Suécia; Suíça.

Grupo 2: África do Sul; Albânia; Algéria; Angola; Antigua e Barbuda; Argentina; Armênia; Azerbaijão; Barbados; Belize; Bielorússia;
Bolívia; Bósnia e Herzegovina; Botsuana; Bulgária; Cabo Verde; Cazaquistão; Chile; China; Colômbia; Costa Rica; Croácia; Cuba;
Djibuti; Dominica; Egito; El Salvador; Equador; Estônia; Federação Russa; Fiji; Filipinas; Gabão; Gaza; Geórgia; Granada; Guatemala;
Guiana; Guiné Equatorial; Honduras; Hungria; Ilhas Maldivas; Ilhas Mariana; Ilhas Marshall; Ilhas Maurício; Indonésia; Iraque;
Jamaica; Jordânia; Kiribati; Látvia; Líbano; Líbia; Lituânia; Macedônia; Malásia; Marrocos; Mayotte; México; Micronésia; Namíbia;
Omã; Palau; Panamá; Paraguai; Peru; Polônia; República Árabe da Síria; República Dominicana; República Eslovaca; República
Islâmica do Irã; República Tcheca; România; Samoa; Samoa Americana; Seichelles; Sérvia e Montenegro; Sri Lanka; St. Kitts e
Nevis; St. Lucia; St. Vincent e as Grenadinas; Suriname; Swazilan; Tailândia; Togo; Trinidad e Tobago; Tunísia; Turkmenistão; Tur-
quia; Ucrânia; Uruguai; Vanuatu; Venezuela.

Grupo 3: Afeganistão; Bangladesh; Benin; Burkina Faso; Burundi; Butão; Camarões; Camboja; Chad; Comoros; Costa do
Marfim; Eritréia; Etiópia; Gâmbia; Gana; Guiné; Guiné Bissau; Haiti; Ilhas Salomão; Índia; Lao; Lesoto; Libéria; Madagascar; Malawi;
Mali; Mauritânia; Mianmá; Moçambique; Moldávia; Mongólia; Nepal; Nicarágua; Niger; Nigéria; Papua Nova Guiné; Paquistão;
Quênia; República Centro Africana; República Democrática da Coréia; República Democrática do Congo; República do Iêmen;
República Kyrgyz; Ruanda; São Tomé e Príncipe; Senegal; Serra Leoa; Somália; Sudão; Tajiquistão; Tanzânia; Timor-Leste; Togo;
Uganda; Uzbequistão; Vietnam; Zâmbia; Zimbábue.

(*) Sócio da Abrasco ou de entidades de Saúde Pública de outras nacionalidades - membros da WFPHA - com a taxa
de anuidade 2005 de sua respectiva entidade quitada.
(**) Valor apenas para estudante de graduação. Exige-se que o comprovante de matrícula seja enviado por correio, fax ou e-
mail, para a Secretaria do Congresso.

 Residentes no Brasil

*

  

 **

Até 20/06/06 Até 15/08/06 No local

Membro 
Abrasco ou WFPHA

Não Membro
Estudante 
de Graduação

 ( ) R R R

R R R

( ) R R R

$ 240,00 $ 290,00 $ 350,00

$ 290,00 $ 350,00 $ 420,00

$ 190,00 $ 230,00 $ 275,00

 Residentes no Grupo 1

*

  

 **  

Até 20/06/06 Até 15/08/06 No local

Membro 
Abrasco ou WFPHA

Não Membro
Estudante 
de Graduação

 ( )

( )

U$ 220,00 U$ 270,00 U$ 320,00

U$ 250,00 U$ 300,00 U$ 360,00

U$ 175,00 U$ 215,00 U$ 250,00

Residentes no Grupo 3

Até 20/06/06 Até15/08/06 No local

U$   80,00 U$ 100,00 U$ 120,00

U$ 100,00 U$ 120,00 U$ 145,00

U$   65,00 U$   80,00 U$   95,00

Residentes no Grupo 2

Até 20/06/06 Até15/08/06 No local

U$ 100,00 U$ 120,00 U$ 145,00

U$ 120,00 U$ 145,00 U$ 175,00

U$   80,00 U$   95,00 U$ 115,00

Taxa de Inscrição
??A taxa varia de acordo com o país de residência (veja na

página ao lado os grupos de países). Utilizamos a Classifica-
ção Econômica de Países formulada pelo Banco Mundial.
??Nas inscrições efetuadas on line, a indicação de país de

residência conduz o interessado aos valores de taxa de inscri-
ção correspondente.
?? Inscrições sem comprovação de pagamento não serão

consideradas.
??Sua inscrição e participação no congresso não está condi-

cionada ao envio de trabalhos.
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Durante o 8º Congresso Brasi-
 leiro de Saúde Coletiva e o
11º Congresso Mundial de

Saúde Pública, que acontece de 21 a
25 de agosto de 2006, no Rio de Janei-
ro, serão realizados encontros nos quais
a educação de técnicos em saúde esta-
rá no centro das atenções. Trata-se do
Fórum Internacional de Educação de
Técnicos em Saúde, uma boa oportu-
nidade para se discutir e compartilhar
conhecimentos, experiências e deman-
das relativas à formação de trabalha-
dores técnicos em saúde, a nível inter-
na-cional.

Organizado e promovido pela Esco-
la Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, unidade técnico-científica da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Cen-
tro Colaborador da OMS para a Edu-
cação de Técnicos em Saúde, o Fórum
tem como objetivo reunir e sistematizar
conhecimentos que possam subsidiar a
elaboração de políticas de cooperação
internacional e a rearticulação da Rede
Internacional de Educação de Técnicos
em Saúde (RETS).

O evento é destinado a educadores,
pesquisadores e pós-graduandos das
áreas de Trabalho e Educação, Saúde
Pública e de Relações Internacionais;
professores de escolas técnicas de saú-
de; e gestores dos serviços públicos de
saúde dos países do continente ameri-
cano, dos Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa (Palops), Portugal e
Timor Leste.

O intercâmbio de experiências e a
identificação de parcerias estratégicas
para o ensino, a pesquisa e a informa-
ção se efetivarão por meio da apresen-
tação de trabalhos científicos que abor-
dem a relação entre os campos do Tra-
balho e da Educação em Saúde, foca-
lizando, entre outras questões, os seguin-
tes temas:

• integração na educação básica
(educação obrigatória) e educação de
técnicos em saúde;

• trajetórias formativas e profis-
sionais de trabalhadores técnicos em
saúde;

• formação, qualificação e certifi-
cação profissional de trabalhadores téc-
nicos em saúde;

• configuração ocupacional e
regulação do mercado de trabalho em
saúde e suas relações com os processos
formativos.

Educação de Técnicos em Saúde
é tema de Fórum Internacional

 

Os resumos devem ser apresenta-
dos segundo as instruções especificadas
pela organização do Congresso, dispo-
níveis na página do evento na internet,
www.saudecole t iva2006.com.br.
Vale ressaltar que os interessados de-
vem estar inscritos no 8º Congresso Bra-
sileiro de Saúde Coletiva e no 11º Con-
gresso Mundial de Saúde Pública para
participar do Fórum.
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Brasil ratifica a Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco

O Brasil ratificou a Conven-
 ção-Quadro para o Contro-
le do Tabaco, tratado in-

ternacional da Organização Mundial
da Saúde (OMS) para a redução do
consumo de cigarros e de outros pro-
dutos derivados do taba-
co. O acordo, que agora
está a caminho da pro-
mulgação, foi aprovado
no Senado no dia 27 de
outubro de 2005, faltan-
do apenas 11 dias do pra-
zo final estipulado pela
OMS (7 de novembro)
para qualquer país depo-
sitar a ratificação da Convenção na
Organizaçãodas Nações Unidas (ONU).

A adesão do Brasil ao tratado pôs
fim a uma acirrada disputa entre de-
fensores da saúde pública e alguns se-
tores da indústria do tabaco no Brasil.
Nas quatro audiências públicas que o
Senado promoveu em regiões produ-
toras de fumo – municípios de
Camaquã (RS), Cruz das Almas (BA),
Florianópolis (SC) e Irati (PR) –, hou-
ve mobilização de agricultores e repre-
sentantes da indústria de tabaco con-
tra o acordo.

O Brasil foi o segundo país a assi-
nar a Convenção-Quadro, em 2003,
mas faltava ratificá-la no Senado Fe-
deral – o acordo já tinha sido aprova-
do na Câmara em 2004. Com a deci-
são, o Brasil torna-se o 90º país a rati-
ficar o tratado, garantindo, assim, a
participação na primeira sessão da
Conferência das Partes.

A ratificação permitirá o país a usu-
fruir de apoio internacional, técnico e
financeiro para o fortalecimento de
uma política agrícola de alternativas ao
fumo e beneficiar as 200 mil famílias
que hoje dependem da plantação do

“O Brasil é o maior exportador
da folha de tabaco no mundo

e segundo maior produtor da planta”

tabaco. O Brasil é o maior exporta-
dor da folha de tabaco no mundo e
segundo maior produtor da planta, ao
lado da China e da Índia – primeiro
e terceiro produtores mundiais - que
já tinham ratificado a Convenção.

A ratificação da Convenção-Qua-
dro é produto de mobilização política
e social de entidades representativas
da comunidade científica – entre elas,
o Instituto Nacional do Câncer (INCA/
MS); a Abrasco; o Centro Brasileiro

de Estudos de Saúde,
Cebes; a Rede Unida, a
RedeH, organizações
afins, além de parlamen-
tares comprometidos com
a saúde coletiva brasilei-
ra.

Para obter mais infor-
mações sobre o tratado,
acesse: www.inca.gov.br ou

www.senado.gov.br/sf .Estima-se que, a cada ano, mor-
ram 5 milhões de pessoas devido ao
tabagismo no mundo, sendo 200 mil
só no Brasil.
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Em nome da Saúde Pública/Saúde Coletiva
A partir de um debate com diversas instituições,

Abrasco defende a área
A Abrasco submeteu, em outubro, uma consulta às coordenações de pós-graduação filiadas à Associação
acerca da Nova Tabela de Áreas do Conhecimento proposta pela Comissão Especial de Estudos do CNPq,

da Capes e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
A partir das contribuições das instituições de ensino e pesquisa de todo o país, remetemos um manifesto

à Comissão no final de outubro. O documento foi organizado com o objetivo de sintetizar o debate
e as posições das diversas instituições. Abaixo, o texto que foi encaminhado à Comissão.

A iniciativa de proceder a uma revisão das áreas
do conhecimento é muito bem-vinda. Contudo,
 na  qualidade de Associação Acadêmica que con-

grega programas de pós-graduação em Saúde Pública e Saú-
de Coletiva de todo o país, a Abrasco, em conjunto com os
sócios institucionais e com os coordenadores dos progra-
mas de pós-graduação em Saúde Coletiva, manifesta seu
posicionamento quanto à versão preliminar da Nova Tabe-
la de Áreas do Conhecimento proposta pela Comissão Es-
pecial de Estudos do CNPq, da Capes e da Finep.

Considerando que:
l  o termo Saúde Pública re-

fere-se a um campo de conheci-
mento produzido como uma
construção histórica e social, tan-
to em âmbito nacional quanto
internacional;

l o debate que origina o
emergente campo da Saúde Co-
letiva nasce da crítica e da crise da Saúde Pública tradi-
cional;

l a manutenção do termo Saúde Pública é importante
visto que seu uso é consagrado em âmbito internacional, e
que esta área está presente na Saúde Coletiva,  tanto em
termos de intervenção política, quanto em termos de pro-
dução disciplinar;

l a construção da Saúde Coletiva no Brasil, além de
adquirir um caráter emblemático, articula-se dentro de um
contexto de luta política pela interlocução sistemática com
diversas teorias das Ciências Humanas e Sociais. Essa cons-
trução busca referências para a análise do processo saúde-
doença, da cultura institucional presente nos serviços de
saúde, sobre o Estado e as políticas de saúde, e sobre a
própria produção do conhecimento na área enquanto pro-
cesso coletivo;

l é importante reconhecer a relevância do movimento
histórico de construção do campo da Saúde Coletiva e que
seria arbitrário contrapor este campo com o da Saúde

Pública, na medida em que Saúde Coletiva significou,
sobretudo, a ampliação e o redimensionamento de análise
do objeto coletivo da saúde;

l há um importante desenvolvimento teórico a partir
da junção de várias áreas disciplinares em torno de um cam-
po que passou a se denominar de Saúde Coletiva, num
processo de aprofundamento do estudo da Saúde Pública;

l é extensa a produção da área de Saúde Coletiva no
nosso país, constituindo-se em modelo de conhecimento
não apenas para o Brasil, mas também para os países da

América Latina e de outros con-
tinentes;

l as sub-áreas existentes
na área de Saúde Coletiva na
taxonomia vigente são inadequa-
das ao campo, uma vez que de-
nominações como “Saúde Públi-
ca” e “Medicina Preventiva” en-
cerram anacronismos e remetem

a um passado que a própria denominação Saúde Coletiva
visa a superar explicitamente;

l é fundamental garantir uma proposta o mais inclusi-
va possível, a fim de contemplar a complexidade, a
pluralidade e as interfaces da área, porém evitando a ex-
cessiva pulverização que gera uma indesejável fragmenta-
ção do campo.

A Abrasco propõe a seguinte taxonomia:
Grande área: Ciências da Saúde
Área: Saúde Pública/ Saúde Coletiva
Sub-áreas:
- Epidemiologia
- Ciências Sociais e Humanas em Saúde
- Política, Planejamento e Gestão em Saúde

Sublinhamos que esta posição buscou uma aproxima-
ção com inúmeras outras que emergiram de um intenso
debate envolvendo instituições de ensino e pesquisa em
Saúde Pública e Saúde Coletiva de todo o país.

“é importante reconhecer
a relevância do movimento

histórico de construção do campo
da Saúde Coletiva”
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MOVIMENTO PELA SAÚDE
DOS POVOS  

Há décadas, a promoção de um
mundo onde o direito à saúde seja
direito de todos é motivo de luta
para milhares de pessoas em diversos
países. O otimismo presente nos anos
de 1970 parecia apontar para essa
realidade, tanto é que em 1978
 a Declaração de Alma Ata, assinada
por 134 governantes, estabelecia
“Saúde para Todos” no ano 2000.
Contudo, ao fim do milênio,
a eqüidade e o direito à saúde
como direito universal não se tornou
uma prioridade nas agendas
governamentais. Mesmo assim, os
otimistas não desistiram, e se uniram,
com o compromisso de transformar
otimismo em solidariedade. Assim,
deram origem ao Movimento pela
Saúde dos Povos – People´s Health
Movement.
Composto por pessoas reunidas
em associações e organizações não
governamentais, ativistas sociais,
profissionais de saúde, pesquisadores,
docentes e discentes, o Movimento
conta com representan-
tes de mais de 80
países, que comparti-
lham energia, conheci-
mento e esforços para a
promoção de uma
sociedade mais justa e
saudável. 
Visite o endereço e
conheça
www.phmovement.org

PORTAL DE TESES
EM SAÚDE PÚBLICA

Já está na rede o Portal
de Teses e Dissertações
da Biblioteca Virtual
de Saúde Pública (BVS). O portal
foi criado com o objetivo principal
de estimular a disseminação
e a integração dos conhecimentos
e práticas de saúde publicados em
teses de saúde pública. É apoiado pelo
Centro Latino-americano e do Caribe

de Informações em Ciências da Saúde
(Bireme) e liderado pela Biblioteca
da Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp) da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), com a colaboração das
Bibliotecas da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo
(USP) e do Instituto de Medicina Social
da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ).
Acesse: www.saudepublica.bvs.br

INSTITUTO PÓLIS

O Instituto de Estudos, Formação
e Assessoria em Políticas Sociais (Pólis)
é uma organização não governamental
reconhecida como entidade
de utilidade pública nos âmbitos
municipal, estadual e federal. Fundado
em 1987, o Pólis é constituído como
uma associação civil sem fins lucrativos,
apartidária e pluralista.
Os temas cidade, políticas públicas e
desenvolvimento local compõem seu
campo de atuação e definem a sua
identidade. No eixo de sua intervenção
está a cidadania, considerada instru-
mento fundamental para a construção
de cidades justas, sustentáveis e
democráticas.
Visite a página! www.polis.org.br

3a CONFERÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE DO TRABALHADOR / 3a

CONFERÊNCIA NACIONAL DE GES-
TÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Local: a definir
Data: Etapa Nacional - 15 a 18
de março 2006
Mais informações: http://
conselho.saude.gov.br/conferencias/
Contato: 3cngtes@saude.gov.br

II CONGRESSO BRASILEIRO
DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
E DO TRABALHO

Local: Brasília, Distrito Federal
Data: 26 a  29 de julho de 2006
Organização: Sociedade Brasileira
de Psicologia Organizacional
e do Trabalho - SBPOT
Apoio: Departamento de Psicologia
Social e do Trabalho da Universidade
de Brasília (UnB) e o Instituto
de Ciências do Trabalho (ICT)
Mais informações: http://
www.sbpot.org.br/iicbpot/
Contato: secretaria@sbpot.org.br

V TALLER REGIONAL
SOBRE PROMOCIÓN
Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Local: Havana, Cuba
Data: 10 a 14 de abril de 2006
Organização: Instituto Pedagógico
Latinoamericano y Caribeño, La
Habana, Cuba.
Mais informações: Dra. Antonia
Torres Cueto
Contato: matoprres@mined.rimed.cu

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA, I CONGRESO
CARIBEÑO DE EDUCACIÓN FÍSICA,
I CONGRESO IBEROAMERICANO PARA
LA PROMOCIÓN DE LA  ACTIVIDAD
FÍSICA EM LA ESCUELA

Local: Havana, Cuba
Data: 11 a 13 de abril de 2006
Mais informações:
convencion@inder.co.cu ou
varadero@inder.co.cu

ELEIÇÃO NO CPqAM

Reeleito com quase 90% dos votos
válidos, tomou posse como diretor do
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/
Fiocruz, no dia 7 de dezembro de
2005, Romulo Maciel Filho, vice
presidente da Abrasco. Parabéns!!
Siga contando conosco.
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FÓRUM NACIONAL DE REDES
EM SAÚDE

Já está disponível na internet texto que
discute os resultados do I e II Fórum
Nacional de Redes em Saúde.
A publicação é organizada pela
Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas) e pelo Ministério
da Saúde, a partir de iniciativa
da Rede Unida e apoio da Abrasco.
Para acessar o conteúdo navegue
no site da Opas, no âmbito
do Projeto de Desenvolvimento
de Recursos Humanos, no endereço
www.opas.org.br/rh.

PLANO NACIONAL DE SAÚDE:
UM PACTO PELA SAÚDE NO BRASIL

Publicação essencial para a gestão
do SUS. Embora se apresente como
referência para o sistema nacional
da saúde brasileira, a publicação não
se refere apenas às funções exercidas
pelo Ministério da Saúde no Sistema.
Trata-se de um instrumento básico
do Pacto pela Saúde no Brasil. 
Acesse o material através da página
da Editora do Ministério da Saúde,
no endereço www.saude.gov.br/editora

REVISTA TRABALHO, EDUCAÇÃO
E SAÚDE

Trabalho, Educação e Saúde é um
periódico científico publicado pela
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz.
Destina-se à publicação de debates,
análises e investigações,
de caráter teórico ou aplicado,
sobre temas relacionados à educação
no campo da saúde. A formação
e a qualificação profissional

REVISTA HEALTH ECONOMICS,
POLICY AND LAW

Com lançamento marcado para
2006, o objetivo da HEPL,
da Cambridge University Press,
é evidenciar a confluência entre
aspectos econômicos, políticos
e considerações legais sobre
as políticas de saúde. As publicações
mais importantes serão artigos
originais de pesquisa, porém
os editores encorajam a proposição
de temas, artigos de revisão e ensaios.
As instruções para o envio de artigos
estão disponíveis no site
www.journals.cambridge.org.

V CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM BIOÉTICA
Começa em março de 2006 o curso
de Especialização em Bioética. Ele será
realizado nas salas de aula
do Departamento de Ensino
do Instituto Fernandes Figueira (IFF),
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
no Flamengo, Rio de Janeiro.  
Mais informações: braz@iff.fiocruz.br
ou pelo telefone/fax (021) 2554-1833.

CURSO DE VERÃO EM SAÚDE
COLETIVA

A Faculdade de Saúde Pública (FSP)
da Universidade de São Paulo (USP)
oferece, anualmente, uma
programação especial de cursos
de extensão universitária na forma
de Programa de Verão. O próximo será
realizado no período de 30 de janeiro
a 17 de fevereiro de 2006.
Para saber mais sobre o programa,
procure a Comissão de Cultura e
Extensão Universitária da FSP/USP.
Acesse o site: www.fsp.usp.br

EDITAL DE SELEÇÃO DA CASA
RUI BARBOSA

Encerra-se no dia 10 de janeiro
o prazo de inscrição para seleção
no Programa de Incentivo à Produção
do Conhecimento Técnico e Científico
na Área de Cultura da Fundação Casa

de Rui Barbosa (FCRB).
Acesse o edital de seleção no site
daFundação
(www.casaruibarbosa.gov.br) ou ligue
nos telefones (21) 3289-4602/ (21)
3289-4605/ (21) 3289-4606.

e o processo de trabalho na saúde
constituem temáticas centrais
à revista.
Para possibilitar o amplo acesso
ao material, a revista adota como
política o acesso gratuito e integral, em
meio eletrônico, dos textos publicados.
Acesse www.revista.epsjv.fiocruz.br

BIBLIOTECA VIRTUAL E-LIVRO

Com objetivo de socializar
as informações armazenadas em mais
de 40.000 títulos provenientes de 150
empresas acadêmicas de várias partes
do mundo, o Programa Nacional
de DST e Aids está disponibilizando 
o acesso livre e gratuito à Biblioteca
Virtual E-Livro.
Basta acessar o site www.aids.gov.br/e-
livro e se cadastrar para receber as
informações.

FILIE-SE À ABRASCO

A filiação à Abrasco dá direito
a descontos na Abrasco Livros

e nos Congressos, além do
recebimento gratuito do Boletim
da Abrasco e da Revista Ciência

e Saúde Coletiva.
Se você já é sócio,

fique em dia com a anuidade.
Se ainda não é, filie-se!

Preencha sua inscrição pelo site
e a envie, junto com

o comprovante de pagamento,
para a Secretaria Executiva,

por fax ou e-mail.
Contamos com sua colaboração

para melhor atender às suas
expectativas.
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Caro Associado, aproveite os lançamentos sem sair de casa com toda comodidade, rapidez e segurança de entrega.
Faça seu pedido através de e-mail (abrlivro@ensp.fiocruz.br) ou telefone (21 2598-2526 / 2590-2073)

Formas de pagamentos: 1) Depósito no Banco do Brasil Ag 3120-8 C/C 5256-6, nominal à Abrasco Livros;
2) Cartão de Crédito Visa ou American Express, parcelado em até 03 vezes sem juros (parcela mínima de R$ 40,00.

Forma de envio dos livros: Carta Registrada (até 500grs – Prazo de Entrega até 07 dias), Encomenda Normal
(acima de 500 g – Prazo de Entrega até 10 dias) e Sedex (acima de 500 g – Prazo de Entrega até 48 horas).

Despesa de Postagem: As tarifas são cobradas de acordo com a tabela em vigor dos Correios
e de responsabilidade do cliente, bem como a escolha do tipo de postagem.

Atenção: Sócios da Abrasco com a anuidade em dia tem desconto de 15% para pagamento a vista!

Abordagem Ecoss is têmica  em Saúde
– ensaios  para  o  contro le  de  dengue
L ia  G i ra ldo  da  S .  Augusto ,  Rosa  Mª
Carne i ro  e  Pau lo  Henr ique  Mart ins

Ed .  UFPE ,  2005
R$ 30,00

Revista  C iênc ia  e  Saúde Colet iva
Vo lume  10  Nº  4 ,  Ou t  a  Dez/2005

Abrasco
R$ 20,00

Crít icas e Atuantes – Ciências Sociais
e  Humanas  em Saúde  na  Amér ica  La t ina

Mª  Cec í l ia  de  S .  Minayo
e Car los E .  A.  Coimbra J r .  (orgs. )

Ed.  F iocruz,  2005
R$ 50,00

Saúde e Democracia  – histór ias
e  perspect ivas  do SUS

Nísia Tr indade,  S i lv ia  Gerschman,
Flavio C.  Edler  e  Ju l io  M.  Suárez (orgs. )

Ed.  F iocruz,/OPAS/OMS,  2005
R$ 60,00

A Invenção da Fave la  –  do mito
de or igem a  fave la .com

Licia do Prado Val ladares
Ed .  FGV,  2005

R$ 23,00

Epidemiologia  Apl icada ao SUS /
Programa de  Saúde da  Famí l ia

Gera ldo  Cunha  Cury
Ed .  Coopmed,  2005

R$ 40,00

Aval iação por  Tr iangulação de Métodos
– abordagem de programas sociais

Mª  Cec í l ia  de  S .  Minayo ,  S imone G.  de
Assis  e  Edini lsa R.  de Souza (orgs. )

Ed.  F iocruz,  2005
R$ 33,00

Aval iação em Saúde –  dos  modelos
teóricos à prát ica na aval iação

de programas e  s is temas de  saúde
Zulmira  Mª  de  A .  Har tz

e L igia  Mª V.  da S i lva (orgs. )
Ed.  F iocruz,  2005 -  R$ 35,00

Para  Compreender
a  Pobreza no Bras i l

V ictor  V incent  Val la ,  Eduardo N.
Stotz e  Evel ine B.  Algebai le  (orgs. )

Ed .  Contraponto  /  ENSP ,  2005
R$ 22,00

O Públ ico  e  o  pr ivado  na  Saúde
Lu iza  S terman He imann,  Lauro  Cesar

Ibanhes  e  Renato  Barboza
Ed.  Hucitec,  2005

R$ 35,00

Proteção Social  – di lemas e desaf ios
Ana  Lu iza  D’ávi la  Viana,

Paulo E l ias  e  Nelson Ibañez (orgs. )
Ed.  Hucitec,  2005

R$ 45,00

Revista Brasi leira de Vigi lância
Sanitária – REVISA

Vo lume 1  Nº  2 ,  Abr  a  Jun/2005
USP/FSP/CECOVISA

R$ 15,00
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