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Qualquer militante convicto da saúde pública
brasileira hoje deveria se engajar nas campanhas

e movimentos voltados para o desarmamento
da sociedade, da mesma forma que se empenhou
e continua a se empenhar na Reforma Sanitária.

Leia o artigo de Maria Cecília de Souza Minayo.

Um Olhar Sobre a Cidade
       Em sua sexta edição, o Congresso Brasileiro

de Epidemiologia reuniu cerca de 4000

congressistas.  Uma vez mais, a Abrasco contribui

no processo de intercâmbio de experiências e

conhecimentos entre  profissionais de saúde  dos

diversos níveis do SUS,  professores e pesquisadores,

promovendo e estimulando as interações entre os setores

acadêmicos e os serviços de saúde.
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No limiar da escolha de novos prefeitos, em
outubro de 2004, o CONASEMS, os COSEMS,
o CONASS, a ABRASCO, e o CEBES reiteram
a necessidade de  a reafirmação pública
e expressa do compromisso dos gestores
municipais com a Saúde.

Reafirmação Pública do Compromisso
dos Gestores Municipais com a Saúde.

COMPROMISSO
COM A SAÚDE:

DESARMAR, AMAR
E ARGUMENTAR COMO

ÉTICA DE VIDA
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MOÇÕES APROVADAS
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Confira.

MENÇÕES HONROSAS
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Conheça os Posteres Premiados.

OFICINAS
Nesta edição a síntese dos relatórios
das Oficinas Pré-Congresso.
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ENSP/Fiocruz completa 50 anos
de atuação em prol da Saúde Publica
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EDITORIAL

Promovendo e Participando
dos Grandes Debates Nacionais
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Os resultados
desses eventos,
de muita riqueza,
servem de estímulo
para continuarmos
a trilhar os caminhos
de busca de melhores
condições de vida
e saúde de nossas
populações.

A comunidade da Saúde Coletiva participou
 ativamente de grandes eventos nos dois
  últimos meses e que trouxeram importan-

tes contribuições para a evolução do campo, nas suas
perspectivas políticas e técnico-científicas. Pelo menos
três deles foram marcantes, pela sua dimensão e al-
cance. Referimo-nos ao VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, realizado em Recife, no período de 19
a 23 de junho, à 2ª Conferência Nacional de Ciência e
Tecnologia e Inovação em Saúde, realizada em Brasília,
no período de 25 a 28 de julho e a 3ª Conferência
Nacional de Saúde Bucal, realizada em Brasília, no
período de 29 de julho a 01 de agosto. A presença
qualificada em todos eles permitiu uma revisita às áre-
as temáticas com significativas e destacadas proposi-
ções para o aprimoramento de cada uma delas e, con-
seqüentemente, do nosso Sistema Único de Saúde.

Em sua sexta edição, o Congresso de
Epidemiologia reuniu cerca de 4000 pesquisadores,
profissionais e técnicos do Ministério da Saúde, das
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, dirigen-
tes e estudantes da área da saúde. Sua ampla temática
que incluiu desde o desenvolvimento teórico conceitual
e de modelos matemáticos, passando pela análise de
doenças, até a análise de questões específicas (com
destaque para violência, en-velhecimento e saúde
ambiental) ou de questões gerais (como eqüidade) criou,

uma vez mais, a oportunidade para aprimorar o inter-
câmbio entre os pesquisadores e estimular o
aprofundamento das interações entre os setores aca-
dêmicos e de serviços. Prestigiada que foi pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr.
Humberto Costa, em cuja conferência se destacou a
contribuição científica do evento no estudo das doen-
ças e da situação de saúde de nossa população, com
impacto nas ações de saúde e na qualidade de vida das
pessoas. Entre outras tantas proposições feitas no
Congresso, vale salientar o acordo para o estabeleci-
mento da Rede Latino Americana e do Caribe de
Epidemiologia - "EPILAC", fruto da Oficina de Traba-
lho "Desenvolvimento da Epide-miologia na América
Latina", patrocinada e organizada pela IEA, ABRASCO,
OPAS e Ministério da Saúde.

A Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde (C&T&I/S), por sua vez, propor-
cionou um amplo debate sobre os assuntos de C&T&I/
S trazendo à pauta do
SUS as questões refe-
rentes a este importan-
te e imprescindível se-
tor. Numa situação bas-
tante peculiar onde,
sem deixar de atender
as resoluções do Con-
selho Nacional de Saú-
de, e respeitando a pa-
ridade dos segmentos
sociais, acolheu-se a
possibilidade de uma
convocação intersetorial, permitindo que os setores
de educação e de ciência e tecnologia se fizessem pre-
sentes para estabelecer e reiterar as bases de uma
Política Nacional de C&T&I/S. Embora tenha ficado
em aberto a proposta de constituição de um órgão de
fomento no âmbito do Ministério da Saúde, a necessi-
dade de aprofundamento de sua compreensão e pro-
posta de estrutura ficou  levantada. A necessidade de
promover uma racionalização da utilização de recur-
sos para a pesquisa em saúde considerando pautas de
prioridade de pesquisa em saúde (área temática tam-
bém contemplada nesta Conferência), bem como para
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ENSP/FIOCRUZ COMPLETA 50 ANOS DE ATUAÇÃO
EM PROL DA SAÚDE PUBLICA

No dia 3 de setembro último, a Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca completou 50 anos
de existência. Para comemorar seu cinqüentenário,

a Direção da Escola organizou uma série
de atividades, entre as quais o lançamento do seu

novo portal; o primeiro Encontro Nacional das
Escolas de Governo; o lançamento do livro Uma

Escola para a saúde, narrando a trajetória da ENSP
nesses 50 anos. O Seminário O futuro da saúde
pública: uma nova visão para as Américas foi o
grande destaque do conjunto de atividades
comemorativas contando com a presença da

diretora da OPAS/OMS, Mirta Roses e participação
de representantes das Escolas de Saúde Pública

de toda a América Latina.

ALAMES ELEGE SEUS NOVOS
REPRESENTANTES REGIONAIS

Comemorando seus 20 anos de atuação,
a Associação Latino Americana de Medicina Social,

em sessão plenária da IX Congresso Latino

Americano de Medicina Social, Lima-Perú, de 11 a 15
de agosto ultimo, elegeu um representante da

Abrasco e do Cebes como Coordenadores
Regionais da Alames no Brasil.

LAPPIS - INTEGRALIDADE EM SAÚDE
CONVOCATÓRIA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

VOLTADOS PARA A INTEGRALIDADE
 Foi lançada durante o Seminário Nacional sobre
o SUS e as graduações na saúde: AprenderSUS,

em Brasília, a convocatória que convida instituições
de ensino superior do Brasil inteiro a relatarem

suas experiências.
Um grupo de pesquisadores do LAPPIS, no âmbito

da linha de atuação 'EnsinaSUS', realizará um estudo
que vai selecionar de cinco a dez relatos

de experiências que serão visitadas, analisadas
e sistematizadas a partir de critérios desenhados

especificamente para esse trabalho, com foco
na Integralidade e na formação em saúde.

 Os procedimentos e normas de inscrição estão
explicados no documento da convocatória, que

está disponível no site do LAPPIS. Participe!

o estabelecimento de uma
instância onde se possa
efetivamente dar visibilida-
de aos processos de
acompanhamento e ava-
liação, possibilitando o
exercício do controle so-
cia l  nas questões de
C&T&I/S indicam e re-
forçam a pertinência des-
te debate.

Já na Conferência Na-
cional de Saúde Bucal, que
mobilizou, igualmente, um conjunto importante de de-
legados, procurou-se estabelecer uma política para esta
área sensível e prioritária de saúde da população. A
grande carência existente, já diagnosticada e
identificada, mostra a necessidade de iniciativas para
cobrir este amplo déficit social promovendo e pres-
tando ações, seja na reorganização e ampliação da
oferta de serviços, seja no fomento a pesquisa e ges-
tão de conhecimentos para aprimorar a atenção.

Não poderíamos finalizar este editorial sem menci-
onar a realização bem sucedida da Reunião Anual da

Sociedade Brasileira para
Progresso da Ciência -
SBPC. Ao lado das grandes
apresentações técnico-cien-
tíficas de outras associa-
ções e da própria SBPC, a
nossa comunidade de Saú-
de Coletiva local organizou
e apresentou uma progra-
mação destacada, salien-
tando os problemas loco-
regionais em várias ses-
sões bastante concorridas,
nas quais os debates permi-

tiram um apreciável aprofundamento dos temas
 trabalhados.

Este conjunto de atividades evidencia a pluralidade
de questões que cercam o nosso campo e revela a
capacidade de mobilização e de geração de propos-
tas, de nossa comunidade, para a compreensão e atu-
ação sobre os problemas de saúde da população. Os
resultados desses eventos, de muita riqueza, servem
de estímulo para continuarmos a trilhar os caminhos
de busca de melhores condições de vida e saúde de
nossas populações.

CURTASCURTAS



Tema do VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia

Integraram a oficina, trinta e nove
participantes, entre pesquisadores,
docentes, gestores e profissionais de
saúde, representando centros de en-
sino e pesquisa, órgãos e instituições
que atuam em Vigilância Sanitária
(VISA) nas diversas esferas de gover-
no. A dinâmica da Oficina incluiu a
apresentação de um registro em
vídeo do Sanitarista Sérgio Arouca
sobre a Reforma Sanitária e o caráter
estruturante da VISA para o campo
da Saúde Coletiva, uma mesa redon-
da seguida de debate e trabalho em
grupos.

Introdução e Antecedentes na atu-
alização da agenda. A vigilância sani-
tária (VISA) manteve-se relativamente
afastada do processo de Reforma
Sanitária. Essa priorizou atividades de
assistência à saúde, aspectos jurídi-
co-legais e reforma do arcabouço
institucional. .Contudo, marcos impor-
tantes surgem no curso da Reforma:
o estabelecimento da competência
do SUS para a execução das ações
de VISA (Art. 200, Constituição Fede-
ral de 1988), a sua própria definição
legal e o reconhecimento de seu ca-
ráter intersetorial (Lei 8.080/90).

Realizada em 2001, com o tema
"Efetivar o Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária: proteger e promover
a saúde construindo a cidadania", a I
Conferência Nacional de Vigilância
Sanitária representa outro marco im-
portante no processo, tornando ex-
plícitos diversos conflitos setoriais,
possibilitando o envolvimento de ou-
tros atores sociais nas discussões so-
bre o SNVS.

As relações entre as esferas de
governo para efetivar as ações de
VISA, desde a Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária/MS, eram basea-
das em mecanismos conveniais, que
persistem até a criação da Anvisa,
quando são instituídos repasses finan-
ceiros regulares e automáticos para

Subsídios para Consolidação
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

GT - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

os entes federativos. Esse avanço pos-
sibilita a (re)estruturação dos serviços
estaduais, embora os repasses, base-
ados per capita e concentração de
estabelecimentos sujeitos à vigilân-
cia sanitária em um dado território,
apresentem ainda baixo potencial
redistributivo e redutor das desigual-
dades. As instâncias colegiadas e de
pactuação instituídas (Conselhos, CIT
e CIB), progressivamente, incorporam
a vigilância sanitária em suas agen-
das decisórias. Até 2003, a interlo-
cução se dá entre a Anvisa e a esfera

atribuídos à palavra descentralização,
a diversidade de formatos que ela
assume na realidade e a centralização
histórica da Administração Pública
brasileira contribuem para o estágio
relativamente centralizado da vigilân-
cia sanitária. A discussão da descen-
tralização ocorre acoplada à do finan-
ciamento o que faz com que, muitas
vezes, a motivação dos governos lo-
cais seja o maior aporte de recursos.
No entanto, sabe-se que o repasse de
recursos, isoladamente, não é condi-
ção suficiente para a descentralização
das ações com efetividade, e que essa
efetividade só poderá ser alcançada
pela centralidade das categorias ris-
co e qualidade no processo de traba-
lho da vigilância sanitária e pelo modo
de operação articulado dos serviços
de vigilância sanitária em um sistema,
cuja "estrutura" não se restrinja ao
orga-nograma, mas tenha relação com
o escopo das práticas, a capacidade
institucional para realizar o trabalho,
o conteúdo e os fluxos da informa-
ção, com o chamado "corpo doutri-
nário" que orienta a realização das ati-
vidades, e com o estabelecimento de
mecanismos regulares de petição e
prestação de contas.

A Anvisa, ao manter fora da sua
esfera de atuação a vigilância em saú-
de do trabalhador e as questões
ambientais, diferencia-se da tendên-
cia verificada nos serviços estaduais
de VISA desde a década de 90, quan-
do vários incorporam, no mínimo, a
vigilância em saúde do trabalhador.
Mas, devido à imprescindibilidade da
VISA qualquer que seja o formato
organizacional adotado, algum órgão
persiste e, com avanços e retroces-
sos, o SNVS vem se conformando
como um arranjo restrito aos serviços
de vigilância sanitária, com baixo grau
de coesão entre os componentes fe-
deral e estadual, incipiência do com-
ponente municipal e precário contro-

estadual, com exclusão dos municí-
pios, mas, essa exclusão motiva um
grupo de coordenadores municipais
de vigilância sanitária a criar o Fórum
das Vigilâncias Municipais do Norte e
Nordeste. Em dezembro de 1999, o
grupo lança a "Carta do Recife" e, ape-
sar de considerar precoce a criação
de um Fórum Nacional, e conquista
de um importante espaço no CONA-
SEMS. Atualmente os municípios têm
assento no Comitê Consultivo Tri-
partite de Vigilância Sanitária da Co-
missão Intergestores Tripartite (CIT) e
muitos deles estão em fase de
pactuação com a Anvisa, com a
intermediação dos respectivos esta-
dos seguida de pacto na CIB.

A multiplicidade de significados

A multiplicidade de significados
atribuídos à palavra

descentralização, a diversidade
de formatos que ela assume na

realidade e a centralização
histórica da Administração

Pública brasileira contribuem
para o estágio relativamente

centralizado da vigilância
sanitária
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le social. Além de um serviço federal
robusto, torna-se necessário prosse-
guir na estruturação de órgãos que
aumentem a cobertura e a efetividade
do sistema pela ação colaborativa
entre seus componentes, respeitando
o princípio da interdependência
sistêmica.

Mas, por que um Sistema Nacio-
nal de Vigilância Sanitária? As justifi-
cativas iniciais, tomadas de  Lucchese
(2001), se devem: 1 - ao conceito de
risco com o qual a vigilância sanitária
trabalha, que não pode ser circunscri-
to à divisão geopolítica nacional, e
ao modelo de vigilância sanitária bra-
sileiro que representa uma tentativa
de coletivização da administração
dos efeitos externos (externalidades)
decorrentes da produção e circulação
de bens e da prestação de serviços
de interesse para a saúde. Um medi-
camento, vacina ou alimento, produ-
zido e distribuído sem os requisitos
que garantam sua qualidade, seguran-
ça e eficácia, representa potencial
exter-nalidade, pois constitui risco
para as comunidades, municípios e
unidades federadas onde esses bens
são consumidos; 2 - à interde-
pendência das partes constituintes do
sistema - órgãos federal, estaduais e
municipais - elemento indispensável
para a construção da administração
coleti-vizada, assim como a existên-
cia de laços de unidade nacional, para
controlar as externalidades; 3 - à ne-
cessidade de implementar sistemi-
camente os princípios de eqüidade,
integralidade e universalidade tam-
bém na VISA. O sistema dá forma a
um conjunto de partes e institui rela-
ções entre os entes federativos de
forma clara.

Motivado para a discussão de um
plano para o desenvolvimento do
SNVS, um grupo de profissionais dos
serviços e da área acadêmica se reu-
niu em Goiânia, em 3 e 4 de junho de
2004, para levantar pontos a serem
discutidos por um grupo ampliado e
com representação institucional, nes-
sa Oficina de Trabalho.

Debate e Proposições

(a) Os desafios a serem enfren-
tados.

Os seis tópicos, resultantes da
Reunião de Goiânia e apresentados
no Termo de Referência, foram consi-
derados desafios a serem enfrentados
na consolidação do SNVS. Várias es-
tratégias foram propostas para a sua

superação. Os participantes sugeriram
a inclusão do tópico Formulação de
uma Política de RH para o SUS que,
além da qualificação, contemple a es-
tabilidade profissional nas três esfe-
ras de governo com planos de carrei-
ra, e possibilite o empowerment dos
técnicos, minimizando a sua fragilida-
de política.

Ressignificação da VISA no Campo
da Saúde Coletiva. É um longo e ur-
gente processo de mudança cultural
dos profissionais e da sociedade bra-
sileira, a partir da reavaliação das prá-
ticas, dos processos, das tecnologias
e da apropriação dos conceitos, no
interior do sistema e fora dele.

Recomposição das Práticas de Tra-
balho. Há necessidade de se recom-
por as práticas de trabalho para além
da fiscalização e do extremo apego
à base legal, apostando-se na inteli-
gência para orientar um certo "furor
regulatório" e revalorizar as ações.

A VISA é uma Prática Avaliativa.
Além de ser atividade regulatória e de
avaliação de tecnologias, a VISA deve
valer-se de estratégias de monito-
ramento para identificação, geren-
ciamento e comunicação dos riscos
à saúde da população e dos resulta-
dos de sua própria ação.

O Sistema de VISA extrapola o es-
paço organizacional da Saúde. A vigi-
lância sanitária integra e é competên-
cia do SUS, mas o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária precisa de
interação com órgãos de outros  cam-
pos organizacionais externos à Saú-
de, devido ao seu caráter intersetorial.

VISA para a qualidade de vida e re-
dução dos riscos. Os integrantes do
SNVS estão sujeitos a demandas, exi-
gências e pressões do setor regula-
do, mas devem voltar sua atenção
para a promoção e proteção da saú-
de da população.

Sistema Cooperativo, com Equidade.
Os componentes do SNVS precisam
participar de forma cooperativa e in-
tegrada, e devem estar organizados
e distribuídos eqüitativamente no país,
negociando por meio das instâncias
de pactuação constituídas.

(b) A descentralização das
ações de vigilância sanitária.

Ela não pode se dar de modo aná-
logo à da assistência à saúde, nem se
restringir à municipalização. É funda-
mental  considerar que essa diretriz
não é um fim em si mesma, mas um

meio para melhorar a efetividade e o
controle público das ações de vigilân-
cia sanitária. Os membros da oficina
encaminharam várias propostas a se-
rem apresentadas futuramente.

(c) A cooperação entre os ser-
viços de vigilância sanitária.

A cooperação entre os entes
federados foi considerada estratégi-
ca para a efetivação do sistema e para
a segurança sanitária da população
que depende, quase sempre, da atua-
ção conjunta das três esferas de go-
verno. Destacou-se, também, a inclu-
são de novos atores para efetivação
do SNVS que tenha na cooperação/
pactuação a base de sua ação.

(d) A eqüidade e o financiamen-
to das ações de vigilância sani-
tária.

Os participantes destacaram a ne-
cessidade das três esferas de gover-
no assumirem o compromisso de
alocar recursos de outras fontes, além
dos oriundos da cobrança de taxas, e
a definição de uma combinação de
critérios para financiamento da VISA -
per capita, risco, complexidade tecno-
lógica da ação de vigilância sanitária.

(e) Princípios e diretrizes a
nortear o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária.

Para implementação dos princípi-
os e diretrizes do SUS, que devem ori-
entar o SNVS, os participantes fizeram
recomendações, dentre elas que a
transposição não deve ser mecânica,
visto que há especificidades na VISA,
atividade típica de Estado, e elen-
caram estratégias. Sugeriram, também,
a incorporação de outros princípios:
Transparência na ação regulatória,
Transversalidade e Intersetorialidade,
Ética e Princípio da Precaução, e
Complementaridade das ações.

Agenda 2004-2006.

Foram delineadas estratégias
para conferir maior instituciona-
lidade a este movimento e dis-
seminá-lo, visto que o GT é um es-
paço que não tem como objetivo
substituir instituições diretamente
responsáveis pelas ações de Vigi-
lância Sanitária. Novos desdobra-
mentos ocorrerão até o  II Simpósio
Brasileiro e I Pan-Americano de Vi-
gilância Sanitária, em Caldas No-
vas/GO, em novembro deste ano.
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Tema do VI Congresso
Brasileiro de

Epidemiologia

Realizou-se nos dias 19 e
20 de junho de 2004 em
Recife, durante o VI Con-
gresso Brasileiro de Epide-
miologia, a 3a Oficina de
Trabalho promovida pelo
GT "Saúde Indígena", sobre
o tema Indicadores Epide-
miológicos, Avaliação de
Serviços e Saúde Indígena.
A realização dessa Oficina
de Trabalho dá continui-
dade ao plano de ativida-
des do GT, cujas principais
metas foram assentadas
por ocasião de reunião re-
alizada na cidade de Manaus, em de-
zembro de 2000. Já nesta ocasião,
foram destacados dois objetivos
principais a serem cumpridos pelo
GT de Saúde Indígena: (a) promover
o aprofundamento das discussões
acerca do estado atual das pesqui-
sas sobre saúde indígena, priori-
tariamente nas áreas de Epidemio-
logia e Antropologia da Saúde e (b)
identificar lacunas do conhecimen-
to, propor linhas de investigação e
formas de articulação das institui-
ções de pesquisa e ensino com os
serviços de saúde.

A Oficina de Recife contou
com a participação de 66 pessoas,
resultando em um grupo multipro-
fissional que incluiu profissionais com
formação nas diversas disciplinas
constitutivas do campo da saúde
coletiva, em especial medicina, nu-
trição, enfermagem, antropologia,
ciências biológicas, farmácia e odon-
tologia. Assim como nos anos ante-
riores, cerca de metade dos partici-
pantes possuíam pós-graduação, em
sua maioria em saúde pública,
epidemiologia ou em área afim. Ob-
servou-se também número expres-
sivo de participantes que se encon-
travam cursando mestrado ou dou-
torado em saúde coletiva, além de
alguns estudantes de graduação.
Todas as regiões do Brasil estiveram
representadas, com predomínio das
regiões Norte e Nordeste (cerca de
60%). Finalmente, em relação a inser-
ção profissional, cerca de 25% dos

participantes encontravam-se vincu-
lados à órgãos governamentais pres-
tadores de serviços de saúde às po-
pulações indígenas (em especial a
FUNASA e algumas prefeituras) e or-
ganizações não-governamentais. Os
demais participantes eram professo-
res universitários e pesquisadores vin-
culados em quase sua totalidade a
instituições públicas, além de estu-
dantes.

As discussões enfocaram a
análise das fontes de informação em
saúde indígena visando a constru-
ção de indicadores epidemiológi-
cos. Foram destacadas as enormes
dificuldades em aces-
sar as informações mais
básicas relacionadas a
morbidade, mortalida-
de e, até mesmo, os re-
gistros de nascimento
de indígenas. Além de
a atualização do SIASI
não estar acontecendo
rotineiramente na tota-
lidade dos pólos e distritos sanitári-
os, os participantes destacaram as
dificuldades em se acessar o siste-
ma. Observaram-se também impor-
tantes limitações de cobertura da
população indígena vivendo nos cen-
tros urbanos. As conclusões foram
unânimes ao apontarem falhas de co-
bertura do SIASI e descontinuidades,
comprometendo tecnicamente a
construção de indicadores epide-
miológicos minimamente confiáveis,
necessários à avaliação e ao plane-

jamento das ações e pro-
gramas de saúde em cur-
so.

Essa oficina introduziu
pela primeira vez o tema
do saneamento nas aldei-
as indígenas, contando
com a participação de es-
pecialistas em engenharia
sanitária e saúde ambien-
tal. Em particular, foi apre-
sentado e discutido o uso
do SISAB para a construção
de indicadores de condi-
ções sanitárias em áreas in-
dígenas, além de terem

sido apresentados os resultados de
pesquisas operacionais que objeti-
varam o diagnóstico sanitário e
ambiental de aldeias.

Também merecem destaque
as sessões nas quais foram debati-
dos o sistema de vigilância alimen-
tar e nutricional para povos indíge-
nas e as interfaces entre antropolo-
gia e epidemiologia na produção de
indicadores de saúde das comunida-
des indígenas. A Oficina contou ain-
da com quatro palestras: "Epidemio-
logia e Saúde Indígena na Bahia" (por
Yuri Ichihara, FUNASA, Salvador), "Os

Saúde das Populações Indígenas
GT - SAÚDE DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS
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Foram destacadas as enormes dificuldades
em  acessar as informações mais básicas
relacionadas a morbidade, mortalidade e,
até mesmo, os registros de nascimento

de indígenas

Indígenas nos censos do IBGE de
1991 e 2000" (por Nilza Martins,
IBGE, Rio de Janeiro), "Cenários
Epidemiológicos dos Povos Indíge-
nas a Partir do SIASI: refletindo a
partir do relatório da OPAS 2003"
(por Luiza Garnelo, FIOCRUZ, Manaus)
e "Abordagens Interdisciplinares no
Diagnóstico Epidemiológico do So-
frimento Psíquico em Comunidades
Indígena de Pernambuco" (por Moab
Acioli (Univ Católica de Pernambuco,
Recife).

OFICINAS
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Seguindo a tradição do GT de Saú-
de e Ambiente da ABRASCO, foi reali-
zada a Oficina Pré-Congresso, nos dias
19 e 20 de Junho de 2004. Foi esco-
lhido o tema "Diálogo entre a
Epidemiologia e a questão do Ambi-
ente", onde a questão do espaço/
ambiente e território é  o elemento
chave para  trabalhar as questões de
risco. O evento contou com 26 parti-
cipantes, entre professores, pesquisa-
dores, gestores e profissionais de saú-
de. Um epidemiólogo e um geógrafo,
foram convidados para uma apresen-
tação e debate do tema. A oficina
também reservou um tempo para a
organização das atividades do GT in-
cluindo aspectos de sua composição
e renovação de coordenação.

Introdução e atualização da agen-
da No contexto da interação entre a
Epidemiologia e o Ambiente, o deba-
te apontou questões / problemas em
torno de conceitos e métodos. ais e
metodológicas há problemas no tra-
balho empírico. Também foram abor-
dadas questões relacionadas a limi-
tação entre bancos, dados primários
falhos, que geram problemas funda-
mentais na qualidade informacional;
a falta de cuidado com a qualidade
do dado; a incompatibilidade inter-sis-
temas; a heterogeneidade entre infor-
mações.

Há que se valorizar, porém, as in-
formações existentes. Há sempre mo-
dos possíveis de se tentar adequar os
usos, com a devida crítica. Não se
deve desprezar as informações exis-
tentes.

Não há produção universal consis-
tente sobre os contextos teóricos da
produção de dados ou de variáveis.
Por exemplo, a variação na adoção
de fatores de riscos ou de proteção
poderia estar levando diferenças en-
contradas.

Há dificuldade na definição de áre-
as para ação. Os problemas que en-
volvem aspectos ambientais não res-
peitam a territorialidade. Há dificulda-
de de compreensão lógica sobre a
territorialidade.

Ainda é uma dificuldade para a Saú-
de o uso de bacias, áreas hidrográ-

ficas ou aéreas de adensamento
populacional.

A divisão dos espaços depende do
objeto de estudo. Não há definição
única, totalizante, que comporte to-
dos os focos, escalas, objetos. O Bra-
sil oferece bom exemplo disto: a ten-
tativa de definição de zoneamentos
(e/ou seus nomes mais variados). Na
prática, não se consegue estabelecer
critério definitivo e, sua tentativa, pelo
avesso, pode estabelecer confusão.

O "tempo" continua sendo um pro-
blema para a geografia. Por exemplo,
a  pergunta: "o que é o evento?" As
mudanças são muito grandes, mes-
mo em espaços curtos de tempo. A
perspectiva dada sempre tem his-
toricidade. Olhe-se o exemplo dos
manguezais. A bibliografia de inícios
do século XX estimulava sua destrui-
ção, por serem "fontes de doenças"
com as quais estariam relacionados.
A noção atual é inversa, os mangue-
zais são vistos como elementos fun-
damentais e que precisam ser pro-
tegidos.

Espaços existem enquanto proces-
sos vitais da ordem da natureza. Não
se deve optar por categoria geográ-
fica para discutir a vida, que é de di-
mensão biológica. A idéia de que se
constrói o espaço é boa para nós, da
"saúde e ambiente". Por exemplo, o
espaço da bacia hidrográfica é aque-
le onde a água será consumida pela
população. A chave é entender como
a sociedade se apropria da natureza.
Há que se entender os espaços em
seus arcabouços físicos e jurídicos,
como elemento de poder.  Um exem-
plo é a possível apropriação de in-
formações levantadas para zonea-
mento por empresas estrangeiras. O
espaço deve ter dimensões eco-bio-

sanitárias.

O debate reforçou ainda limitações
da Epidemiologia no trato com o
"tempo"; a idéia de universalidades e
singularidades interagindo e de sua
coexistência simultânea; a ação do
homem sobre a natureza e as inces-
santes ações de criação e recriação
da natureza e da necessidade de es-
tudar conflitos geradores.

A experiência do diálogo com a
epidemiologia e a geografia foi impor-
tante pois clareou diversos conceitos.
Foi também útil, conforme avaliou os
convidados, o diálogo com a saúde
ambiental. Foi um exercício interes-
sante de interdisciplinaridade. Ficou
evidente que há o lugar de cada dis-
ciplina e que há um espaço para a
interdisciplinaridade, principalmente
quando se trabalha a triangulação
metodológica e em problemas com-
plexos. A questão do ambiente apa-
rece em diversas disciplinas com con-
ceitos diferentes. Os conceitos não
podem ser importados e aplicados di-
retamente, uma vez que a construção
do conceito é a partir da disciplina.
Ficou evidente que a epidemiologia
tem dificuldade de associar diversas
escalas da percepção do espaço. A
mediação estatística é diferente da
esfera operacional na ponta do pro-
cesso (escala 1:1). O espaço banal (ló-
gica das relações horizontais) X espa-
ço de fluxo (lógica das relações verti-
cais). O grande desafio para a epide-
miologia como construir as visões
inter-escala. Importante transpor a dis-
cussão teórica para os problemas da
prática.  A discussão teórica é impor-
tante para qualificar a prática dos ser-
viços de saúde. Há necessidade de
superar visões pré-conceituosas ou
desigual em relação à epidemiologia
ou qualquer outra disciplina.  A ques-
tão do espaço é muito importante,
ainda se utilizam refe-renciais "frou-
xos". Conceitos não podem ser padro-
nizados. As disciplinas devem fazer
suas escolhas.

Agenda 2004-2006. O diálogo
com a epidemiologia e com outras
áreas deve continuar. O GT devem
também estabelecer diálogos com a

 A Epidemiologia e o Ambiente: Implicações
Epistemológicas, Metodológicas e Políticas

GT - SAÚDE E AMBIENTE

�Ambiente� é um conceito
transdisciplinar  muito útil na

epidemiologia e planejamento.
Devemos abrir cada vez mais
o diálogo para outros grupos
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antropologia, economia ecológica.
Talvez a perspectiva das Três Ecolo-
gias de Félix Guatarri deva ser
revisitada. A perspectiva da relação
biológico - social feita por Maturana
deve ser conhecida e debatida. As-
sim como a perspectiva colocada por
Edgar Morin.

Foi encaminhado que em cada reu-
nião devemos ter um convidado de
outra área e um texto para debater. O
conceito de território a geografia já
tem acúmuilo, mas sobre o ambiente
não. Na verdade ambiente é um con-

Desafios Metodológicos e Epistemológicos
para Estudo das Desigualdades de Gênero

GT -  GÊNERO E SAÚDE

ceito transdisciplinar  muito útil na
epidemiologia e planejamento. Deve-
mos abrir cada vez mais o diálogo
para outros grupos, pois internamen-
te já sabemos o que o outro vai falar.
O grupo já se conhece e agora preci-
sa constituir outros planos de diálo-
go para enriquecer e aprofundar con-
ceitos que ainda estão confusos. Este
é um papel importante do GT. Por
exemplo a questão do "risco" precisa
ser retomada, na perspectiva de uma
construção epistêmica. A discussão
que fizemos em Belém (2002) não

foi suficiente.

Próxima reunião do GT - em setem-
bro; local sugerido Santarém ou
Brasília. O objetivo é conhecer o pro-
grama Saúde e Alegria. Foco te-
mático: debater o conceito de
Ecossistema; propiciar a interação da
Saúde e Ambiente com a Antro-
pologia .

Em dezembro de 2004 esta pro-
gramado uma outra reunião do GT
com vistas a reformular sua composi-
ção e a definir suas atividades para
2005-2006.

A Oficina contou com 18 partici-
pantes, entre integrantes do GT Gê-
nero e Saúde, pesquisadores/as e
profissionais convidados/as, confor-
mando um público de diferentes for-
mações acadêmicas e distintas inser-
ções profissionais.

Teve como objetivos o aprofun-
damento da discussão no campo de
gênero e saúde  sobre os desafios
metodológicos e epistemológicos
para estudo das desigualdades de
gênero, recuperando o debate femi-
nista no campo da saúde.

Introdução e atualização da
agenda. Durante as discussões rei-
terou-se o reconhecimento dessa
temática e sua legitimidade na área
da Saúde Coletiva, sendo ressaltada
a importância do GT que, desde a
data da sua criação, em 1995, tem
se constituído um instrumento polí-
tico capaz de catalisar esforços de
reflexão e ação política que anteri-
ormente se davam de forma isolada,
em distintos campos de trabalho.
Avaliou-se que, diferentemente de 10
anos atrás, hoje se tem um espaço
assegurado, com a discussão das
desigualdades de gênero permeando
vários segmentos e atividades dos
Congressos da área. Entretanto, a
despeito dos avanços permanecem
alguns impasses e desafios a serem
considerados em termos da ação
política e acadêmica para consolida-
ção da discussão de gênero na Saú-
de Coletiva.

Uma primeira constatação é o re-

conhecimento da crescente utiliza-
ção do conceito de gênero nos es-
tudos epidemiológicos, contribuindo
para enriquecer a compreensão do
processo saúde-doença. Entretanto,
ainda persiste sua utilização como
mera substituição do termo sexo.
Nesta perspectiva hegemônica, a
análise limita-se a contrastar a situa-
ção de homens e mulheres, enfa-
tizando-se a dimensão mais biológi-
ca e as desigualdades são assim
naturalizadas. Gênero deve ser com-
preendida como uma categoria
interpretativa,
eminentemente
relacional, dife-
rente de sexo.
Adicionalmente,
reitera-se a ne-
cessidade de in-
corporação e ar-
ticulação analíti-
ca com outras categorias teóricas, a
exemplo de classe social, raça/etnia
e geração.

Um outro aspecto alvo de deba-
tes referiu-se ao reconhecimento da
contribuição da epidemiologia, com
a identificação de padrões e tendên-
cias de doenças e agravos e seus
determinantes, sendo inegável a pro-
dução de evidências científicas efi-
cazes que têm fornecido importan-
tes subsídios para as políticas de
saúde. Assume-se a necessidade de
reapro-0priação de uma possibilida-
de relegada, a da complemen-
0tariedade de metodologias quan-

titativa e qualitativa.

Dentre as múltiplas possibilida-
des de aporte de novas temáticas
trazidas com a discussão de gêne-
ro, ressaltou-se a questão da dimen-
são ética das relações interpessoais
na vida cotidiana, impondo o desa-
fio da articulação destas questões
com as políticas de Estado.

Por fim, na perspectiva da inter-
venção em saúde, sublinhou-se a ne-
cessidade de revisitar e atualizar as
diretrizes e proposições do PAISM,

compreend ido
como uma política
de referência para
a atenção à saúde
das mulheres. No
contexto do Pro-
grama de Saúde
da Família, parece
fundamental fo-
mentar a discus-

são da integralidade da atenção.

Agenda 2004-2006. No Plano
de Trabalho para o biênio, estão
previstas ações relativas a come-
moração dos 10 anos de existên-
cia do GT, envolvendo uma série de
atividades acadêmicas e organiza-
ção de publicações dirigidas aos
pesquisadores/as da Saúde Coleti-
va. Para tanto, o GT começa a bus-
car parcerias com diversas institui-
ções. Está em curso a elaboração
de um documento, contendo a sín-
tese dos debates, visando o diálo-
go com as iniciativas de estudo
nesse campo.

Gênero deve ser compreendida
como uma categoria

interpretativa, eminentemente
relacional
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Plano Diretor para a Saúde do Trabalhador
GT - SAÚDE DO TRABALHADOR

A Oficina de Trabalho organizada
pelo GT de Saúde do Trabalhador
(GT. STr) contou com a presença de
26 participantes oriundos das se-
guintes instituições:

(a) Centros de Ensino e Pesquisa:
UFPel, Usp, Uerj, Unifesp - EPM,
Unicamp, UFBa, UFMG, UFMT, Fiocruz,
Seade-SP.

(b) Serviços de Saúde do Traba-
lhador: Estado do Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, dos Municípios de Por-
to Alegre e de Juiz de Fora;

(c) Ministério da Saúde, Cosat e
Inca e Ministério do Trabalho, DRT/
RJ e SP .

O objetivo principal da Oficina foi
a discussão da versão preliminar do
Documento do Plano Diretor do GT.
STr.

Introdução e atualização
da agenda

Inicialmente foi feito um balanço
das recomendações da última reu-
nião do GT. STr ocorrida no Congres-
so da Abrasco realizado em Brasília
no ano de 2003, na qual foram des-
tacados os seguintes encaminha-
mentos:

l A articulação
do GT - STr com a
nova diretoria eleita
da Abrasco;

l A realização
de uma reunião na
Fundacentro/SP, em outubro de
2003, para discutir uma investigação
sobre acidentes de trabalho, de ca-
ráter nacional, como elemento
integrador do GT. STr;

l A disponibilização do relató-
rio da Pesquisa sobre Vigilância em
Saúde do Trabalhador, realizado
numa parceria Abrasco - Opas, en-
cerrada em 2002 e do relatório da
reunião da Fundacentro na página de
Saúde do Trabalhador da ABRASCO;

l A redação da primeira versão
do documento "Plano Diretor para a
Saúde do Trabalhador" realizado a
partir da colaboração de diversos
componentes do GT, a ser discutido
no VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia.

l Criação de uma rede de pes-

quisadores em STr para permitir tro-
ca de informações de forma ágil e des-
centralizada.

Os encaminhamentos fo-
ram quase todos realizados,
a exceção da organização
da rede que não se configu-
rou de maneira adequada.

Plano Diretor do GT. STr.
Para a discussão do principal
ponto da pauta utilizou-se
como referencia a 1ª versão
do "Plano Diretor para a Saú-
de do Trabalhador no Brasil
2005-2010". A partir da sua
leitura, buscou-se o
detalhamento do seu con-
teúdo considerando:

l O cenário da Saúde e Trabalho
no Brasil hoje.

l  A Política Nacional de Prote-
ção/Atenção ao trabalho e ao traba-
lhador,

l A Política Nacional de Formação
e de Informação em Saúde do Traba-
lhador.

Para cada sub-tema foram defini-
dos grupos de redação e uma comis-

são relatora
apresentara,
ate setembro
de 2004, a  ver-
são final do do-
cumento do
Plano Diretor.

Proposições

Sobre a estruturação e dinâmica
de atuação do GT. STr foi deliberado
que  a participação é aberta. Interes-
sados devem expressar sua vontade
através de mensagem eletrônica à co-
ordenação do GT. STr. O mandato da
coordenação do GT será o mesmo da
diretoria da Abrasco.

Sobre as atividades do GT. STr foi
deliberado que deve nuclear a orga-
nização de uma lista atualizada dos
participantes para o envio de mensa-
gens pertinentes. Ao lado disso, deve
estimular a e organização de mesas/
painéis nos congressos da Saúde Co-
letiva, bem como atuar com vistas à
organização de eventos que bus-
quem a integração com: GT Ambien-
te, GT Vigilância Sanitária e GT Pro-

moção da Saúde. Finalmente, deve
produzir, avaliar e atualizar o Plano
Diretor.

É imperativo a discussão e
elaboração de um Plano Diretor

de Saúde do Trabalhador

Agenda 2004-2006

l Organização de reunião de tra-
balho em agosto de 2004 para apri-
morar o Documento do Plano Dire-
tor;

l Promoção de ciclo de Oficinas
de Trabalho em 2005 sobre os te-
mas Saúde e Trabalho Rural, Aciden-
tes do Trabalho no Brasil, Pesquisa e
Ensino em Saúde do Trabalhador, vi-
sando a III Conferência Nacional de
Saúde do Trabalhador;

l Rearticulação dos contatos
institucionais com os ministérios da
Saúde; do Trabalho e Emprego, da
Previdência Social e do Meio Ambi-
ente;

l Proposição de financiamento
junto às agências de fomento de
uma agenda sistemática de reuniões
do GT;

l Promoção de debate interno
sobre a realização do I Congresso
Brasileiro de Saúde do Trabalhador
em articulação com a Abrasco.

l Projetos e planos de médio e
longo prazo: implementar uma linha
de publicações de textos do cam-
po em números temáticos de perió-
dicos científicos nacionais, bem
como de livros. Ao lado disso, o GT
- STr deverá analisar a viabilidade de
estimular publicações próprias e de
ampliar contatos para a criação de
núcleos do GT. STr nos vários esta-
dos do país.
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Representando a diversidade de
atores envolvidos na questão da
Integração das Informações em Saú-
de, a Oficina contou com a partici-
pação de 40 profissionais vinculados
aos Programas de Pós-Graduação das
Instituições de Ensino e Pesquisa; aos
Conselhos de Secretários de Saúde
(Conass e Conassems); ao Ministério
da Saúde, especialmente Departa-
mento de Informação e Informática -
Datasus, Secretaria Vigilância em
Saúde e Agências Reguladoras; aos
Institutos Nacionais; e às Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde

Introdução e atualização da
agenda. O GTISP - Grupo de  Traba-
lho de Informações em Saúde e Po-
pulação, da Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
teve origem em uma Oficina de Tra-
balho ocorrida em 1992, durante o I
Congresso de Epidemiologia, em
Belo Horizonte. O tema central da-
quela Oficina foi a integração dos sis-
temas de informações. Discutiu-se
muito a falta de compatibilização
entre os sistemas de informação e
produziu-se o texto "Diretório dos sis-
temas de informações de interesse
para a saúde".

O tema do VI Congresso Brasilei-
ro de Epidemiologia- um olhar sobre
a cidade - sugere uma visão global e
integradora. A construção de "cida-
des saudáveis" requer esse "olhar glo-
bal" sobre a diversidade de proble-
mas de saúde da população e o
desafio de equacionar as dificulda-
des para o bom funcionamento dos
serviços de saúde, o que impõe a ne-
cessidade de integração dos siste-
mas de informação em saúde.

Nesse sentido, a presente Oficina
de Trabalho teve por objetivo deba-
ter o processo de construção de uma
agenda que consubstancie uma po-
lítica nacional de informações em
saúde, enquanto requisito estratégi-
co para o aperfeiçoamento do SUS,
a partir da análise dos avanços e re-

cuos ocorridos na área, na última
década.

Esta agenda, construída na pers-
pectiva da organização de uma Con-
ferência Nacional de Informação em
Saúde, deverá, contemplar, para as
três esferas de governo, os seguin-
tes eixos: i) Estrutura e organização
da gestão da informação em saúde;
ii) Utilização de tecnologias de infor-
mação com destaque em: padrões,
privacidade, confidencialidade,
interoperabilidade e qualidade e iii)
Capacitação e desenvolvimento ci-
entífico tecnológico.

Agenda da Política Nacional de
Informações em Saúde.

Nesses últimos 12 anos diferen-
tes experiências foram implemen-
tadas na busca de integração das in-
formações em saúde através da arti-
culação dos dados, gerados pelos
inúmeros e fragmentados sistemas
de informações em saúde existentes
no país.

Agora, em 2004, apesar desses
esforços terem contribuído para os
avanços alcançados, verifica-se que
ainda não foram suficientes para sub-
sidiar "o olhar global" sobre a diver-
sidade do processo saúde/ doença,
nem mesmo para a integração
(interoperabilidade) dos sistemas de
informação.

Para a próxima década, quais são
os desafios que se colocam para a
efetiva integração das informações
em saúde, com melhoria de sua qua-
lidade, com segurança e com respei-
to ao princípio ético da privacidade
e confidencialidade?

Como contribuição a esse deba-
te, o GTISP propôs as seguintes ques-
tões para serem aprofundadas no de-
correr da Oficina de Trabalho:

l Quais opções metodológicas
são capazes de efetivar a integração
das informações em saúde através
da interoperabilidade dos sistemas
e da padronização dos dados para

propiciar informações em tempo, for-
ma e detalhamento úteis para a ges-
tão do SUS e para o controle social?

l Qual o modelo de gestão da
informação em saúde mais adequa-
do para implementar as opções
metodológicas a serem definidas?

l Quais os conteúdos e modali-
dades pedagógicas a serem
adotados para o processo de edu-
cação permanente dos profissionais
que atuam no campo da informação
e informática em saúde?

l Quais as estratégias de fomen-
to de desenvolvimento científico e
tecnológico para a tecnologia de in-
formação em saúde?

l Quais são os atores e como
construirmos a arena para dar conti-
nuidade a este debate?

Inicialmente, os responsáveis pe-
los Sistemas de Informação em Saú-
de de base nacional, nas três esfe-
ras de governo, apresentaram os
avanços e limitações relativos à
integração dos sistemas com des-
taque para: i) proposição da Política
Nacional de Informação e Informá-
tica em Saúde, ii) constituição do
Fórum Único de Informação e
Informática no Ministério da Saúde,
como estratégia fundamental para
controlar o ímpeto de implantação
de novas soluções tecnológicas e
novos sistemas atomizados e frag-
mentados, iii)  definição do número
do Cartão Nacional de Saúde como
"chave" de todos os sistemas de in-
formação em saúde, iv) constituição
de Centros Colaboradores (Secreta-
rias de Saúde, Empresas Públicas de
Processamento de Dados, Institui-
ções de Ensino e Pesquisa) para de-
senvolvimento conjunto de soluções
e Biblioteca de Software, v) busca
da melhoria da qualidade dos dados
e vi) busca de definições de padrões
para representar a informação em
saúde, conteúdo e trocas eletrôni-
cas.

INFORMATIVO ESPECIAL DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

A Integração Necessária:
Perspectiva da Epistemiologia na Definição
de Padrões para as Informações em Saúde

GT - INFORMAÇÃO EM SAÚDE

OFICINAS
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Agenda 2004-2006.

A seguir as questões foram de-
batidas buscando definir uma pauta
inicial de temas para estruturação de
uma Agenda Nacional de Informa-
ções e Informática em Saúde.

Questão 1. Opções metodoló-
gicas para interoperabilidade dos sis-
temas e padronização dos dados.

l As importantes iniciativas vol-
tadas para superar a fragmentação
dos sistemas de informações procu-
ram integrar os dados após sua pro-
dução, desenvolvendo experiências
como linkage, uso de data ware-
house, sistemas de informações geo-
gráficas, etc. O GTISP propõe que os
esforços atuais devam ser direcio-
nados para a busca de soluções de
interoperabilidade dos sistemas, an-
tes da produção dos dados, que se-
riam então gerados já sob uma lógi-
ca integradora.

l A identificação unívoca de usu-
ários, profissionais e estabelecimen-
tos de saúde, com a implementação
e manutenção dos respectivos ca-
dastros, como passo fundamental
tanto para a interoperabilidade dos
sistemas quanto para integração
dos dados.

l Proposição e consolidação de
padrões pactuados: de vocabulário,
de conteúdo, de trocas eletrônicas
e de segurança (autenticidade, inte-
gridade e privacidade) buscando: i)
consolidação e aprofundamento da
integração de dados, já conseguida
e ii) utilização de sistemas distribuí-
dos, com base na Internet, no senti-
do de diminuir a excessiva vertica-
lização e fragmentação e de aumen-
tar a  interoperabilidade dos siste-
mas de informação.

l Sendo a fragmentação dos sis-
temas de informação um reflexo da
gestão fragmentada é preciso avan-
çar na superação desta fragmenta-
ção, trabalhando-se também na de-
finição e monitoramento de indica-
dores, como proposto pela RIPSA,

através da definição pactuada
desses indicadores.

Questão 2. Modelo de gestão da
informação em saúde

l A área da saúde está evoluin-
do lentamente no uso da Tecnologia
da Informação. Uma implementação
tecnológica só pode se dar a partir
de uma decisão política.

l A Tecnologia de Informação
pode contribuir para o alinhamento
dos conceitos e definições de pa-
drões, uma vez que viabiliza proces-
sos mais eficientes e abrangentes de
captura, disponibilização e recupe-
ração das informações.

l Necessidade de reforçar me-
canismos coletivos, com participação
das 3 esferas de governo e das insti-
tuições de ensino e pesquisa, para
superação da fragmentação dos sis-
temas de informação resultante das
atividades departamentalizadas. Para
discutir padrões é necessário deba-
ter quem estabelece os padrões.

Questão 3. Educa-
ção Permanente

l Os processos
de ensino-aprendiza-
gem devem contem-
plar diferentes moda-
lidades como cursos
de atualização, espe-
cialização, mestrado profissional e
mestrado/doutorado em informa-
ções e informática em saúde.

l Necessidade de atualizar o
documento elaborado pelo CTI de
capacitação da RIPSA e de comple-
mentar os projetos de capacitação
do plano do Ministério da Saúde
(SEGETS).

l Ampliar o uso das tecnologias
de ensino à distância para capacitar
os profissionais de saúde em todos
os níveis: médio e superior, opera-
cional e gerencial.

l Capacitar o gestor no uso e
na análise da informação para subsi-
diar a decisão e fortalecê-lo na avali-
ação das soluções propostas pelos

vendedores de sistemas.

Questão 4. Fomento de C&T para
Tecnologia de Informação em Saúde

l Necessidade de conferir mai-
or visibilidade à área de informação
e informática em saúde junto às
Agências de fomento de C&T, articu-
lando computação e saúde. Utilizar
a Conferência de C&T em Saúde para
efetivamente pautar a área de infor-
mação e informática nas Agências e
no próprio Ministério da Saúde.

Questão 5. Atores e arenas para
continuar o debate

l O GTISP/ ABRASCO propôs a
realização do I Simpósio de Informa-
ção e Tecnologia de Informação em
Saúde com o objetivo de propiciar
o debate sobre a delimitação deste
campo temático e aprofundar a dis-
cussão das propostas de superação
das limitações identificadas na pre-
sente Oficina de Trabalho, bem como
promover maior visibilidade para ex-
periências exitosas de informação em

saúde. Essa iniciativa
se insere no proces-
so de preparação
para a I Conferência
Nacional de Informa-
ção, Comunicação e
Educação Popular,
aprovada na 12ª

Conferência Nacional de Saúde, ocor-
rida em 2003.

l A principal arena política e de
participação dos atores envolvidos
nas questões relacionadas à informa-
ção e informática em saúde é a I Con-
ferência Nacional de Informação, Co-
municação e Educação Popular. Será
preciso, no entanto, esclarecer vári-
os aspectos sobre esta Conferência,
uma vez que ela agrupa questões
que, embora relacionadas, apresen-
tam especificidades relevantes.

l Foi proposta, partindo-se des-
ta OT, a constituição de uma rede
envolvendo os convidados para a OT,
mas visando o intercambio de estu-
dos e experiências da área temática
"Informação e Informática em Saúde".
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ATENÇÃO ASSOCIADO!

Evite que seus exemplares do Boletim da Abrasco e da Revista Ciência
e Saúde Coletiva se percam no caminho!

Mantenha sempre atualizados seus dados pessoais através do
abrascosocio@ensp.fiocruz.br

O GTISP/ ABRASCO propôs
a realização do I Simpósio

de Informação e Tecnologia
de Informação em Saúde
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Promoção da Saúde:
da Prevenção à Mudança Social

GT -PROMOÇÃO DA SAÚDE / DLIS

Promovida pelo pró-GT Promoção
da Saúde e Desenvolvimento Local,
Integrado e Sustentável da Abrasco
(GT-PS/DLIS) realizou-se, durante o VI
Congresso de Epidemiologia, em Re-
cife, nos dias 19 e 20 de junho últi-
mo,  a oficina de trabalho �Promo-
ção da Saúde: da prevenção à mu-
dança social�, reunindo 25 participan-
tes de diversas instituições de pes-
quisa, formação e gestão em saúde,
nacionais e internacionais. A oficina
foi apoiada pela ENSP-FIOCRUZ, pelo
Ministério da Saúde e pela OPAS, en-
volvendo a participação do CONASS,
CONASEMS, UFPE, USP, PUC-PR, UFPI,
e entidades da sociedade civil.

A partir de apresentações iniciais
de Antônio Ivo de Carvalho (ENSP-
FIOCRUZ), Marco Akerman (CEPEDOC,
FM-ABC, SMS-SP), Adriana Castro
(Ministério da Saúde), Louise Potvin
(Universidade de Montreal) e Len
Duhl (Universidade de Berkley,
California) � o material está dis-
ponível integralmente na página
www.abrasco.org.br � o debate em
plenária produziu importantes con-
tribuições para a construção concei-
tual do campo, para a melhor com-
preensão das práticas orientadas
pela estratégia promocional e para
a construção de uma base progra-
mática mais consistente e opera-
cional. Por decisão do conjunto dos
participantes, ficou estabelecido que
o debate não deveria ser fechado em
termos de um documento ou relató-
rio final, mas deveria prosseguir bus-
cando ainda novas contribuições jun-
to a outras organizações e grupos,
principalmente extra-setoriais.

Em termos conceituais, reafir-
mou-se que a PS tem como foco o
caráter socialmente determinado e
múltiplo dos processos saúde-doen-
ça e que, valorizando o enfoque po-
sitivo e ampliado de saúde, já pre-
sente inclusive na Constituição Bra-
sileira, apóia-se nos seguintes con-
ceitos e valores:

l Entende que a promoção da
saúde é uma estratégia para a

melhoria da qualidade de vida, que
se encontra estreitamente relaciona-
da à garantia dos direitos humanos
aos indivíduos e coletividades.)

l Considera que os direitos hu-
manos não são estritamente legais,
mas constituem-se no processo só-
cio-histórico em que a rede de rela-
ções entre indivíduos e coletivida-
des ocorre, envolvendo interesses e
tensões nos campos econômico, so-
cial, cultural e subjetivo.

l Ratifica que a saúde é um di-
reito humano fundamental (direito à
vida). Promover a vida e a saúde,
mais que um princípio para a ação,
conforma-se como um imperativo
ético.

l Define saúde como capacida-
de de gerir a vida com autonomia,
responsabilidade social e solidarie-
dade de modo a fazê-la espaço-tem-
po de prazer e de criação.

A partir desse entendimento, a PS
apresenta-se como uma estratégia
potente para que, no marco da Re-
forma Sanitária Brasileira, se esteja
ampliando o debate acerca da saú-
de e seus múltiplos determinantes e
fortalecendo a construção efetiva da
integralidade e da intersetorialidade.
Nesse sentido, destaca-se sua fun-
ção de constituir-se como dispositi-
vo na abertura de diálogo envolven-
do os diferentes atores e movimen-
tos sociais, instituições governamen-
tais e não-governamentais e organis-
mos internacionais na discussão, na
elaboração e na implantação de po-
líticas públicas favoráveis à vida e
coletivamente pactuadas.

Em termos programáticos, foi
assumida a necessidade de construir
e reforçar agendas eticamente com-

prometidas com a transformação
social, em pelo menos três planos da
determinação do processo saúde-
doença: (1) Plano da atenção à saú-
de, envolvendo o esforço de mudan-
ça da lógica assistencial e dos mo-
delos de gestão, no rumo de neutra-
lizar a hegemonia medicalizante e fa-
vorecer a autonomia dos sujeitos; (2)
Plano da gestão social de políticas
públicas, sobretudo no nível local,
envolvendo o esforço de interseto-
rialidade nas ações e programas, o
combate à fragmentação das políti-
cas, apontando para a construção da
autonomia) de indivíduos e grupos,
assim como para a mobilização e
integração de organizações gover-
namentais e não governamentais; (3)
Plano do modelo de desenvolvimen-
to geral da sociedade, envolvendo a
defesa de políticas comprometidas
com a construção e efetivação de
relações marcadas pela distribuição
mais equânime dos recursos social-
mente produzidos em todos os cam-
pos do saber-fazer, pela solidarieda-
de e pelo combate às práticas discri-
minatórias e sectárias de toda or-
dem, de modo que se possa resistir
ao modelo economicista, mercantil
e neoliberal hegemônico no Contem-
porâneo. Salienta-se, nessa direção,
a importância da ação da advocacy
da saúde como componente relevan-
te numa concepção de desenvolvi-
mento vinculado eticamente com a
distribuição eqüitativa de bem-estar
na sociedade, e não como consumi-
dora insaciável de recursos públicos.

No plano organizativo, foi con-
siderado que o tema da promoção,
por envolver considerações e propos-
tas em todo o campo da saúde co-
letiva, transborda os limites do GT e
cruza transversalmente as temáticas
de praticamente todos os GT�s da
Abrasco. Foi consensuado, então,
que o GT PS-DLIS deverá trabalhar em
diálogo permanente e intensivo com
os demais, visando alimentar-se de
suas reflexões e avanços, buscando
a articulação de iniciativas e o inter-

Promover a vida e a saúde,
mais que um princípio para

a ação, conforma-se como um
imperativo ético
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câmbio nas idéias e, assim,
potencializando a ação geral da As-
sociação.

Ficou estabelecido que o GT
deve considerar como seu âmbito
de atuação o esforço de pesquisa e
formação em PS, em todos os níveis,
tanto nas instituições acadêmicas
como nas organizações de gestão
em saúde, visando expandir os co-
nhecimentos teóricos e práticos no
campo. Além da tarefa permanente
de advocacy pela saúde e pela cons-
trução de políticas públicas integra-
das pela qualidade de vida de indi-

víduos (autonomia) e grupos sociais
(equidade).

Foi também acertada uma estru-
tura organizacional (*), a ser subme-
tida à Diretoria da Abrasco, compos-
ta em três esferas: (a) Coordenação
Executiva do GT, composta por re-
presentantes indicados na Plenária
do GT; (b) Colegiado do GT, compos-
to por representantes indicados pe-
las instituições filiadas à Associação;
e (c) Plenária do GT, composto pelo
conjunto das instituições e indivídu-
os que espontaneamente se inscre-
verem no GT.

(*) Para um primeiro ano de atividades, fo-
ram escolhidos para a Coordenação Execu-
tiva os seguintes representantes: Antônio
Ivo de Carvalho (ENSP-FIOCRUZ); Adriana
Castro (Ministério da Saúde), Marco
Akerman (CEPEDOC; SMS-SP); Ronice Fran-
co de Sá (UFPe), Luis Fernando Sampaio
(CONASS), Juliana Braga (CONASEMS);
Miguel Malo (OPAS); Armando de Negri (So-
ciedade Internacional de Equidade em Saú-
de); Simone Moyses (PUC-Curitiba), além de
Álvaro Matida, secretário-executivo da
Abrasco.

Introdução . Os epidemiolo-
gistas da América Latina e do Caribe
vêm dando contribuições relevantes
para a compreensão do estado de
saúde da população do continente e
propondo medidas visando mudar o
quadro apresentado. Diversas institui-
ções acadêmicas e os próprios servi-
ços de saúde, isolada ou articulada-
mente, nos mais diversos países da
Região, têm devotado parte dos seus
esforços para treinar epidemiologistas,
desde o seu nível mais básico até o
doutorado.

Em muitos países, associações
nacionais de epidemiologia e/ou saú-
de pública ou coletiva têm feito es-
forços para congregar este grupo de
profissionais. Em nível continental des-
tacam-se a ALAMES (Associação La-
tino-Americana de Medicina Social) e
ALAESP (Associação Latino-America-
na de Escolas de Saúde Pública) que
incluem entre seus associados,
epidemiologistas ou entidades envol-
vidos no treinamento destes profissi-
onais. A OPAS (Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde) tem, por longo tem-
po, participado ativamente nos esfor-
ços de desenvolvimento de aborda-
gens e de treinamento de pessoal no
campo da epidemiologia aplicada ao
controle de doenças e aos serviços
de saúde, em geral. A IEA
(International Epidemiological
Association), fundada em 1954, e que
inclui em sua diretoria um Conselhei-
ro para a América Latina e Caribe, elei-
to entre os associados da região, tem,
em nível global ou regional, buscado
congregar estes profissionais através
da promoção de eventos científicos
e programas de treinamento, além de

editar uma revista (International Journal
of Epidemiology) e outras publicações
científicas.

Esta oficina foi promovida sobre os
auspícios da IEA, ABRASCO (Associa-
ção Brasileira de Saúde Coletiva), OPAS/
Representação do Brasil e Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde/Brasil. O objetivo central foi
congregar um grupo o mais amplo e
representativo possível de epidemiolo-
gistas atuantes na América Latina e
Caribe com vistas a discutir os funda-
mentos e estratégias para um plano
coordenado de ações para o desen-
volvimento da epidemiologia nessa
Região.

Inicialmente foram
contactados mais de
200 epidemiologistas
dos vários países da re-
gião, utilizando listas de
e-mail provenientes dos
sócios da IEA e de
listagens da OPAS. Res-
ponderam mostrando interesse em par-
ticipar da Oficina cerca de 20% dos
contactados, entre os quais selecio-
nou-se 15 participantes de diferentes
países (México, Chile, Argentina, Cuba,
Nicarágua, Peru, Colômbia, Porto Rico,
Venezuela e Panamá). Os custos da
oficina, incluindo deslocamento e es-
tadia dos participantes estrangeiros,
foram financiados pela SVS/MS-Brasil.
Compareceram ainda dois representan-
tes do CDC, um representante do Cen-
tro Latino Americano de Perinatologia
(CLAP), e 13 epidemiologistas (cinco
da SVS/MS e oito de diferentes insti-
tuições acadêmicas vinculados à
ABRASCO.

Debate e Proposições.

Neste relatório procuramos sinte-
tizar o mais relevante da discussão,
resumindo dois dias de trabalho pro-
fícuo e caracterizado por um grande
interesse em buscar caminhos para o
fortalecimento da epidemiologia no
Continente. A primeira e mais genéri-
ca constatação foi a grande diversi-
dade de situações relativas ao ensi-
no, à pesquisa, ao grau de desenvol-
vimento nos serviços e à organiza-
ção dos epidemiologistas nos diver-
sos países. A sistematização deste
quadro, um dos objetivos da oficina,
será publicada em um número espe-

Desenvolvimento da Epidemiologia Na América Latina - IEA

cial da Revista Brasileira de Epi-
demiologia sobre o tema. A propos-
ta é que seja feito, em cada país, um
diagnóstico com as seguintes infor-
mações: pesquisas mais relevantes e
pesquisadores (segundo formação);
formação em epidemiologia na gra-
duação e, principalmente, na pós-gra-
duação; identificação de temas e áre-
as prioritárias para a pesquisa; levan-
tamento recursos e demandas relaci-
onados a publicações e acesso à in-
formação; diagnóstico da situação da
epidemiologia nos Serviços de Saú-
de, incluindo recursos humanos (tipo
de vínculo, quantidade, formação, atu-
ação, produção científica, áreas de in-

O objetivo central foi discutir os fundamentos
e estratégias para um plano coordenado

de ações para o desenvolvimento da
epidemiologia nessa Região
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O VI Congresso
Brasileiro de Epide-
miologia represen-
tou o momento ide-
al para fomentar
novas idéias, dis-
cussões e respos-
tas, uma vez que
n0e houve a con-
fluência de pesqui-
sadores, professo-
res, estudantes,
técnicos de servi-
ços de saúde; espa-
ço experimental
para misturas, inter-
seções e comple-
xas sínteses: teoria e método; expli-
cação e compreensão; clínica e
epidemiologia; social e biológico e
a especificidade através do olhar clí-
nico-epidemiológico dos fisiotera-
peutas em filtrar as macros questões
da saúde e interagi-las com as nos-
sas singularidades;

A oficina contou com a partici-
pação de 22 fisioterapeutas repre-
sentantes dos Estados do Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, São Pau-
lo e Rio Grande do Sul, além de uma,
Assistente Social da Bahia e estudan-
tes de Fisioterapia da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE.

Teve por objetivos: a) fortalecer
a capacidade de análise crítica dos
fisioterapeutas sobre as três esferas
de gestão do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e, b) construir novos sabe-
res a fim de contribuir no  aprimora-
mento do conhecimento sobre a
questão.

Considerando (i) que a Fisiotera-
pia não está inserida no modelo
assistencial vigente - SUS, em seus
três níveis de atenção; (ii) que a Uni-
versidade brasileira oferece uma for-
mação acadêmica onde perdura o
modelo clínico, centrado na doen-
ça, não apresentando respostas re-
solutas adequadas aos reclamos/
necessidade da população; (iii) a pre-
sença crescente da fisioterapia na
Pós-Graduação "Latu e Stricto
Sensum" nas áreas de saúde coleti-

va e pública (motivados inclusive
pela existência de exemplos pontu-
ais e pioneiros que incluem a fisio-
terapia na área de promoção e aten-
ção à saúde como os dos municípi-
os de Camaragibe-PE, Sobral-CE e ou-
tros); (iv) a realização em 2003, em
Brasília, da Oficina "Fisioterapia e
Saúde Coletiva: Enfrentando o De-
safio da Integralidade da Atenção",
no VII Congresso Brasileiro de Saú-
de Coletiva, como divisor de águas
neste grande debate, a oficina foi
proposta para a Comissão Científi-
ca do VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia e, junto aos demais
22 profissionais e estudantes, desen-
volveu-se uma linha de ação crítica
propositiva, centrada nos problemas
de saúde das cidades com o intuito
de (re)inventá-las, pretendendo
extrapolá-las para os estados, regi-
ões e o País.

A estratégia metodológica
sugerida desenvolveu-se através de
dois eixos: dos princípios - aberta e
participativa, oportunizando a fala
dos participantes; democrática, que
acolha e reflita as diferenças de idéi-
as; respeitosa, que possibilite reco-
nhecer o outro e sua história e cul-
tura; crítica, que garanta a leitura da
realidade e o aprofundamento das
idéias criativas que ajude a criar idéi-
as novas e sensações saudáveis;
poética que incorpore o lúdico, o inu-
sitado a leveza, o sutil da vivência;
propositiva, que possibilite o desen-

Fisioterapia e a Cidade:
Construindo Um Olhar Epidemiológico

Associação Pernambucana de Fisioterapia - APERFISIO

teresse, entre outros) e as coopera-
ções internacionais já existentes.,

Entre as estratégias consideradas
fundamentais no aperfeiçoamento da
epidemiologia na região, ressaltou-se
a necessidade de aumentar o inter-
câmbio entre os países da região atra-
vés da criação e fortelecimento das
redes de ensino e pesquisa, tanto aca-
dêmicas quanto nos serviços de saú-
de. Estas devem envolver: apoio à cri-
ação e desenvolvimento de cursos
de pós-graduação - especializações,
mestrados e doutorados; cursos de
aperfeiçoamento, presenciais ou via
internet voltados para a epidemio-
logia nos serviços de saúde; fóruns de
debate de experiências bem sucedi-
das de epidemiologia nos serviços de
saúde; redes de pareceristas para pro-
jetos e publicações na região; apoio
na elaboração e desenvolvimento de
projetos de pesquisa. Além disso, a
cooperação técnica entre academia
e serviços de saúde, nacional e inter-
nacionalmente foi ressaltada.

O uso da Internet mereceu aten-
ção especial dos participantes. Foi su-
gerido o uso deste recurso para: di-
vulgação de produção científica em
epidemiologia dos centros acadêmi-
cos e serviços de saúde da região; lis-
tas de discussão; divulgação de agen-
das dos órgãos financiadores de pes-
quisa; divulgação das atividades re-
lacionadas à formação de pessoal;
agenda de encontros e congressos da
área; intercâmbio das sociedades ci-
entíficas locais.

Visando encaminhar mais concre-
tamente o conjunto de propostas
surgidas na reunião deliberou-se pela
criação da "Rede de Epidemiologia
para América Latina e Caribe - EPILAC",
cujo secretariado neste início de tra-
balho foi assim organizado: IEA (Maurí-
cio Barreto); México (Jacobo
Finkelman); Caribe (Daniel Rodrigues
- Cuba); América Central( Maria Carmen
de Greco - Panamá); Região Andina
(Guillermo Llanos -Peru); Cone Sul
(Paulina Pino - Chile); Brasil (Maria do
Carmo Leal - Fiocruz e Maria Regina
Fernandes de Oliveira - SVS/MS);
LatinCLEN (Sergio Muñoz).

Aprovou-se ainda a idéia da reali-
zação do I Congresso de Epidemio-
0logia da América Latina e Caribe a
ser realizado em 2007, em conjunto
com o VII Congresso Brasileiro de
Epidemiologia.
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do trabalhador, do idoso, da Hanse-
níase e outros; a abertura de cursos
de especialização e residência
integralizadas; a procura pelos fisi-
oterapeutas de Programa de Pós-Gra-
duação em áreas não específica da
fisioterapia; a crescente participação
de fisioterapeutas na área de ges-
tão pública - planejamento, coorde-
nação, assessoria, etc; a conquista
de novos espaços de trabalho: Pro-
grama de Saúde da Família - PSF, Uni-
dades de Terapia Intensivas - UTIs,
plantão hospitalar, indicando cam-
po de trabalho em expansão.

A contribuição propositiva do
grupo em busca de um eixo nortea-
dor a ser traçado e desenvolvido
apontou para:

l Necessidade de maior produ-
ção científica por parte da acade-
mia e sua divulgação, através dos
meios adequados;

l Divulgação através dos de-
mais veículos de comunicação so-
bre a resolutividade
da assistência fisiote-
rapeutica para a po-
pulação;

l Melhor intera-
ção do curriculum
acadêmico com o
contexto social bra-
sileiro, perpassando
por uma discussão
prévia com as associações de clas-
se e representações estudantis;

l Maior apreensão e apropria-
ção pelo fisioterapeuta da metodo-
logia e estratégias da epidemio-
logia, a exemplo da noção do espa-
ço geográfico; o sistema de infor-
mação em saúde; a bio-estatística;
a informática aplicada à epidemio-
logia - EPI-INFO; também incorpora-
dos ao seu processo de trabalho;

l Utilizar/implementar diferen-
tes ferramentas para um melhor pla-
nejamento de ações da fisioterapia,

cadear de novas idéias. Das técni-
cas - grande e pequenos grupos de
discussão; leitura e reflexão de tex-
tos. Palestra e busca ativa da apre-
ensão; utilização de multimeios e
tarjetas; construção de cartazes; fa-
las dirigidas; rodas de conversas; téc-
nicas de animação de grupos.

Foram identificados problemas
fundamentais, como (i) o desconhe-
cimento, pela população e gestores,
da contribuição social da fisiotera-
pia; (ii) a ausência de legitimação
social (políticas públicas), incidindo
sobre a representação do fisiotera-
peuta; (iii) o despreparo do órgão
formador em oferecer respostas ao
modelo do Sistema Único de Saúde
(SUS); (iv) o número reduzido de pro-
fissionais e serviços de fisioterapia
no âmbito do SUS; (v) a nítida dispu-
ta entre o modelo assistencial do
SUS e o modelo atrelado aos inte-
resses privados, com sérias conse-
qüências para o mercado de traba-
lho; (vi) a pequena participação po-
lítica dos fisioterapeutas indicando
desorganização e despolitização da
classe; (vii) o desconhecimento e/ou
pouca utilização dos conceitos e fer-
ramentas da epidemiologia, haja vis-
ta a pouca apreensão disponíveis
pelo sistema de informação em saú-
de; (viii) a sub-utilização dos veícu-
los de comunicação para informação
à população acerca das atividades
desenvolvidas pelos fisioterapeutas.

A oficina também identificou
avanços para a área de fisioterapia,
tais como: a existência e divulgação
de experiências pontuais da fisiote-
rapia nos programas de atenção bá-
sica a exemplos dos municípios de
Camaragibe-PE e Sobral-CE; a inser-
ção pelo órgão formador de disci-
plinas como saúde pública, saúde
coletiva e outras que perpassem
pelo debate a respeito da reforma
curricular; a atuação integrada ga-
rantida pelas políticas públicas e SUS
a exemplo dos programas de saúde

O  debate buscou fortalecer  a capacidade de
análise crítica dos fisioterapeutas sobre as três

esferas de  gestão do SUS e fomentar novos
saberes a fim de contribuir no aprimoramento

do conhecimento sobre a questão
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como a educação popular em saú-
de;

l Promover debates sobre po-
líticas públicas para sensibilizar e ar-
ticular gestores, instituições de en-
sino superior e serviços de saúde no
âmbito do SUS, acerca da necessi-
dade da ampliação de programas e
assistência da fisioterapia em seus
diversos cenários;

l Fortalecimento das entidades
representativas da categoria a nível
federal, estadual e municipal para
uma participação mais efetiva nas
instâncias decisórias.

l Promover diálogos e suscitar
o envolvimento da fisioterapia com
segmentos importantes, tais como:
o Estado a exemplo do poder públi-
co em suas três esferas - federal, es-
tadual e municipal; órgãos de clas-
se - Fisioterapia e outras categorias
profissionais; órgão formador - co-
munidade acadêmica, corpo docen-
te e discente;  representações de

usuários, representações estudantis,
ABRASCO, Fundação Oswaldo Cruz
- FIOCRUZ, Núcleos de Estudo em
Saúde Coletiva - NESCs, Núcleos
 de Estudo em Saúde Pública - NUSPs,
Organização Mundial de Saúde -
OMS, Organização Panamericana de
Saúde - OPAS, Organizações não go-
vernamentais - ONGs e outras, objeti-
vando  um maior conhecimento con-
ceitual e aplicado em prol de uma
assistência fisioterapeutica conso-
nante com os princípios do SUS, equ-
ânime, integralizadora e universal.

ABRASCO DIVULGA
BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DA ABRASCO

Envie uma mensagem para abrasco@ensp.fiocruz.br

Assunto: cadastro Abrasco Divulga, com seu nome, telefone e endereço postal.



O Departamento de Análise de
Situação de Saúde (DASIS) da Secre-
taria de Vigilância em Saúde (SVS)/
Ministério da Saúde (MS) organizou
a oficina de trabalho: "Avaliação em
saúde: metodologias para
avaliação do Programa
Nacional de Controle da
Dengue e do Programa
Nacional de Controle da
Tuberculose"como ativi-
dade pré-congresso du-
rante o VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia realizado em Recife/
PE no período de 19 a 20 de junho
de 2004. Participaram do encontro
um total de 40 profissionais da SVS/
MS, da Organização Panamericana da
Saúde, de secretarias municipais de
saúde e de instituições de ensino e
pesquisa envolvidos com a área de
avaliação em saúde e com a propos-
ta de avaliação dos programas de
controle da dengue e da tuberculo-
se. A oficina apresentou os seguin-
tes objetivos: 1.contextualizar a ava-

Avaliação em Saúde: Metodologias para Avaliação
do Programa Nacional de Controle da Dengue

e do Programa Nacional de Controle da Tuberculose
Departamento de Análise de Situação de Saúde - DASIS/MS

liação em saúde considerando alguns
conceitos e métodos; 2. promover a
integração com profissionais envol-
vidos em linhas de investigação em
avaliação em saúde e áreas técnicas

em saúde; contextualizando a avali-
ação em saúde: marcos conceituais
e considerações metodológicas; uti-
lização de dados secundários em es-
tudos de avaliação de ações, progra-

mas e serviços de saú-
de; apresentação do
PNCD e PNCT; tubercu-
lose: análise da déca-
da de 90 e análise de
tendência de mortali-
dade por tuberculose

(1981 - 2002). Durante as discussões
em grupos foram identificados os prin-
cipais problemas e prioridades de cada
um dos programas e definidas as abor-
dagens metodológicas para o desen-
volvimento dos projetos de avaliação
dos mesmos. Foram estabelecidos
grupos-tarefa entre os participantes e
definido como recomendação, a reali-
zação de encontros posteriores e gru-
pos de discussão permanente no sen-
tido do desenvolvimento opera-cional
das propostas de avaliação conside-
radas na presente oficina de trabalho.

A oficina foi programada para
gerentes de risco da rede de hospi-
tais sentinela, parceiros da ANVISA
na vigilância de pós-mercado de pro-
dutos de saúde - insumos, artigos,
equipamentos, medicamentos - apli-
cados nos procedimentos médico-
hospitalares. A rede sentinela é com-
posta de 119 hospitais de grande
porte e alta complexidade, distribu-
ídos em todos os estados do país, e
envolvidos com a assistência, o en-
sino e a pesquisa.

Além do compromisso de inves-
tigar os casos  de eventos adversos
suspeitos de estarem relacionados a
produtos de saúde, as gerências de
risco tem também a incumbência de
esclarecer se o erro foi decorrente

Epidemiologia Aplicada à Investigação de Eventos
Adversos/Surtos Relacionados a Produtos de Saúde

do processo de trabalho ou do pró-
prio produto, tomando as providên-
cias cabíveis para cada caso: ado-
ção de propostas de melhoria de pro-
cesso de trabalho ou notificação do
episódio à ANVISA.

A oficina objetivou capacitar os
gerentes de risco na aplicação de
métodos da Epidemiologia para a in-
vestigação de surtos ou eventos
adversos relacionados ao uso de
tecnologias em saúde. Para isso fo-
ram distribuídos previamente, via
internet, um material de uso livre:
Cadernos de Saúde & Cidadania.

Foram empregados exercícios
para a solução acompanhada de ca-
sos, onde o coordenador da oficina
apresentava o caso e, juntamente

com os participantes, trabalhava os
passos da investigação reforçando
conceitos da Epidemiologia.

O grupo era heterogêneo, com-
posto por  cento e vinte profissio-
nais da rede hospitalar - médicos, en-
fermeiros, farmacêuticos e até enge-
nheiros - sem familiaridade com a
Epidemiologia e muitas vezes ten-
do muitas reservas sobre se seriam
capazes de apreender os conteúdos.

Mesmo com estas dificuldades
iniciais o resultado foi excelente,
motivando o grupo a organizar um
encontro semelhante para profissio-
nais da CCIH da rede sentinela, de
modo a ampliar o grupo capacita-
do para a investigação de eventos
adversos nos hospitais sentinela.
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Foram identificados os problemas  e prioridades
dos programas e definidas as abordagens metodológicas

para o desenvolvimento dos projetos de avaliação

da SVS; 3. discutir propostas meto-
dológicas para a avaliação do Pro-
grama Nacional de Controle da Den-
gue (PNCD) e do Programa Nacional
de Controle da Tuberculose (PNCT) e
4. promover subsídios técnicos ao
desenvolvimento de habilidades para
a implementação dos projetos de
avaliação dos programas acima refe-
ridos. Abordados os seguintes temas
em formato expositivo com posteri-
or discussão em plenária e em gru-
pos: propósitos e iniciativas do
DASIS/SVS frente à área de avaliação
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MOÇÕESMOÇÕES

n À COORDENAÇÃO DO VI CONGRESSO
BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
Recife, 23 de junho de 2004

Os participantes da Comunicação Coordena-
da sobre Violência: monitoramento e assistência
às vitimas, assim como os conferencistas, vêm so-
licitar o encaminhamento ao Ministério da Saúde
de uma moção quanto à necessidade de ampla dis-
cussão, por meio de reunião, que permita a contri-
buição de grupos que estejam conduzindo expe-
riências com relação ao controle de violência do-
méstica, de gênero e sexual.

O propósito é o estabelecimento de notifica-
ção e acompanhamento, de forma padrão, com co-
bertura nacional, que considere as experiências em
desenvolvimento e as especificações regionais, e
também os riscos implícitos aos usuários e profis-
sionais envolvidos na notificação e acidentes de
transporte.

Solicita-se ainda, abranger nessas discussões
a elaboração de protocolos e acidentes de trans-
porte.

n À DIREÇÃO DA ABRASCO
Recife, 20 de junho de 2004

Considerando que:
1. É crescente a utilização do conceito de

gênero nos estudos epidemiológicos, contribuin-
do para enriquecer a compreensão do processo
saúde-doença;

2. Algumas vezes o termo gênero é incorreta-
mente utilizado como mera substituição do termo
sexo;

3. "Gênero e Saúde" é uma categoria de classi-
ficação temática conquistada por um trabalho de
dez anos de diversas/os pesquisadoras/es e do
GT para conferir um novo modo de olhar as dife-
renças entre mulheres e homens e sua relação com
a saúde;

4. Embora seja positivo o reconhecimento de
gênero como uma das situações de iniqüidade, tal
como ocorreu neste Congresso, sua redução a uma
sub-categoria, de um lado, limita a classificação dos
trabalhos a uma das dimensões possíveis do trata-
mento do tema, e, de outro, resulta em retrocesso
na visibilidade da produção sobre Gênero e Saúde,
bem como o seu monitoramento.

Desse modo, nós reunidas/os na Oficina de

Trabalho "Desafios Metodológicos e Epide-
miológicos no Estudo das Desigualdades de Gê-
nero" recomendamos a manutenção desta rubrica
- Gênero e Saúde - nos eventos e demais formas
de atuação da ABRASCO.

n À COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA/ABRASCO
GTISP / ABRASCO

Os epidemiologistas reunidos no VI Congres-
so Brasileiro de Epidemiologia demonstram sua pre-
ocupação com as elevadas taxas de mortalidade
infantil e perinatal no país e aliam-se ao esforço do
Ministério da Saúde no que diz respeito ao Pacto
de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e
demais ações para redução desses indicadores.

Os trabalhos apresentados no Congresso
mostraram graves problemas na organização e qua-
lidade da assistência ao pré-natal, parto e ao re-
cém-nascido, e ao acompanhamento das crianças
de risco. Apontaram ainda a importância de aper-
feiçoar os sistemas de informação em saúde, so-
bretudo o SIM e o SINASC, disponibilizando variá-
veis já coletadas (momento do óbito em relação
ao parto), aprimorando a cobertura e a qualidade
da informação e sugerindo mudanças no registro
da idade gestacional e número de consultas de
pré-natal.

Recomenda-se a formação de uma rede de pes-
quisa na área perinatal, para aprimorar o conheci-
mento da situação, apoiar, monitorar e avaliar as
ações implementadas pelos serviços e saúde.

n MOÇÃO DE REPÚDIO
Recife, 23 de junho de 2004

Nós, participantes do VI Congresso Brasileiro
de Epidemiologia, vimos a público expressar o nos-
so repúdio pelo agendamento antidemocrático, no
dia de hoje, véspera de feriado em alguns Estados
da Federação, da votação e pelo conteúdo do Pro-
jeto de Lei 025/2002 - ATO MÉDICO.

O projeto visa regulamentar esta profissão
em detrimento da autonomia e especificidades ci-
entíficas e técnicas, historicamente conquistadas
e regulamentadas, pelas outras especialidades do
Campo da Saúde (Psicologia, Serviço Social, Enfer-
magem, Medicina Veterinária, Nutrição, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Odontologia, Farmácia,
Biomedicina, Fonoaudiologia, etc).
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ABORTO PROVOCADO E USO DE CONTRACEPTIVO
FRENTE AO DECLÍNIO DA FECUNDIDADE NA
CIDADE DE SÃO PAULO
Rebeca de Souza e Silva - UNIFESP

ANÁLISE ESPACIAL DA TAXA DE DETECÇÃO
DA HANSENÍASE DO CEARÁ, NO PERÍODO
DE 1998 A 2002
J. Romério R. Melo; L. Marilac M. Barbosa; Lindélia
S. Coriolano; Cícera B. Machado; Clélia M. N. Lopes;
J. Ueleres Braga; Gerson Penna, M. Nelci B. Lopes;
Sandra S. Leite
Secretaria de Saúde do Ceará, Centro de Ref. Prof.
Hélio Fraga - SVS/MS - UERJ, Universidade de
Brasília - UnB

ASMA NA INFÂNCIA: PREVALÊNCIA, SABERES
E PRÁTICAS NA CLIENTELA DE PLANO PRIVADO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CIDADE
DE SÃO PAULO
Fátima Maria Alves; Hillegonda Maria Dutilh
Novaes - Depto de Medicina Preventiva,
Faculdade de Medicina USP

A ESPACIALIZAÇÃO DA ENDEMIA HANSÊNICA
E AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO
Denise Aparecida Mencaroni; José Martins Pinto
Neto; Maria Helena Pessini de Oliveira; Tereza
Cristina Scatena Villa
Centro Universitário de Votuporanga-UNIFEV;
Fundação Educacional de Fernandópolis-FEF;
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-EERP/USP

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA AOS OITO ANOS
DE IDADE DE CRIANÇAS NASCIDAS A TERMO
COM BAIXO PESO E PESO ADEQUADO
Rosemery de Jesus Machado Amorim*, Marilha de
Carvalho Lima**, Pedro Israel Cabral de Lira***,
Sophie Helena Eickmann, Alan Edmond, Ann
Ashworth****
Pós-graduação em Nutrição* e Departamento
Materno Infantil da UFPE**, Universidade de
Bristol*** e LSHTM****

AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DE DOIS ALGORITMOS
PARA A COMPARAÇÃO APROXIMADA DE CADEIAS
DE CARACTERES

POSTERES QUE RECEBERAM MENÇÃO HONROSA

Cláudia Medina Coeli(1), Kenneth Rochel
de Camargo Jr(2)
(1)Depto de Medicina Preventiva/FM e NESC/UFRJ,
(2)IMS/UERJ

AVALIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL
E INCIDÊNCIA DO SARAMPO NOS MUNICÍPIOS
DE SANTA CATARINA NO PERÍODO
DE 1996 A 2000
Maria Cristina de S. S. Faversani, Emil Kupek, Maria
Helena B.Westrupp
Universidade Federal de Santa Catarina

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO MERCÚRIO
E SEUS COMPOSTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR EM CRIANÇAS DE PORTO
VELHO - RO
Rejane Corrêia Marques(1); Marúcia Irene Medeiros
Amorim(2); Marinês Rodrigues dos Santos Cezar(1),
Wanderley Rodrigues Bastos(1); Cláudio Sérgio
Carvalho Amorim(2)
(1)Universidade Federal de Rondônia;
(2)Universidade Federal do Pará

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE, DISPONIBILIDADE
E COBERTURA DE VARIÁVEIS SOCIAIS NO SINASC
Dalia E Romero M, Cynthia Braga da Cunha,
Francisco Viacava & Célia L. Szwarcwald
Depto de Informações em Saúde (DIS/CICT/
FIOCRUZ)

DIFERENCIAIS INTRA-URBANA DE MORTALIDADE
PERINATAL EM SÃO PAULO (MSP)
Márcia Furquim de Almeida; Luiz Patricio Ortiz;
Maria Hillegonda Dutilh Novais, Lincoln Cardoso
Yamasaki; Gizelton Pereira Alencar; Daniela Schoeps
Depto de Epidemiologia FSP USP; Fundação SEADE;
Depto de Medicina Preventiva FM USP

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS CASOS
NOTIFICADOS DE DENGUE NO ANO DA PRIMEIRA
EPIDEMIA DE SALVADOR-BAHIA
Florisneide R. Barreto; Maria Glória Teixeira;
Maurício Barreto, Marília Sá Carvalho - ISC/UFBA

ESTIMATIVA DE PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS
PSÍQUICOS MENORES SEGUNDO CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS EM ÁREAS URBANAS
DE FEIRA DE SANTANA
Jamile da Silva Cavalcante, Tânia Maria de Araújo,
Edna Maria de Araújo Maura MG de Almeida,
Danniela B. de Carvalho, Karina Emanuella P. de
Souza, Millena Karol dos S. Silva
Núcleo de Epidemiologia, UEFS/BA

ESTRATÉGICAS PARA CONSTRUÇÃO DE COORTE
HISTÓRICA DE TRABALHADORES EM MINAS DE
CARVÃO EXPOSTOS AO RADÔNIO NO PARANÁ
Lene Veiga, Eliane Amaral e Sergio Koifman
Instituto de Radioprodução e Dosimetria - CNEN
e Escola Nacional de Saúde Pública - Fiocruz
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ESTRESSE OCUPACIONAL: O DESEQUILÍBRIO ENTRE
O ESFORÇO E RECOMPENSA NO TRABALHO - ERI
Sandra A. Menta, Liliana Guimarães
Universidade Católica Dom Bosco, Universidade
Estadual de Campinas

FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO
DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NA BAHIA
Pedro Ricardo da Silva Biscarde e Maria da Concei-
ção Nascimento Costa
Instituto de Saúde da UFBA

FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO EM PACIENTES
COM LEISHMANIOSE VISCERAL, MINAS GERAIS,
BRASIL
Cláudia Di Lorenzo*, Silvio Fernandes Guima-
rães***, Cibele Comini**, Eduardo Henrique**,
Luciana Borges***, Fernando Augusto Proietti*,
Reinaldo Dietze
*Fac. Medicina/UFMG, **ICEX/UFMG, ***Fac.
Medicina/UFES

FATORES HIERARQUIZADOS DE RISCO DA
DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO
ANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - PE
Anete Rissin, Malquias Batista Filho, Maria Helena
D'Aquino Benício, José Natal Figueiroa
Fundação Nacional de Saúde - PE, Universidade
Federal de Pernambuco, Instituto Materno Infantil
de Pernambuco, Universidade Federal de São
Paulo

FREQÜÊNCIA DE COMPLICAÇÕES FÍSICO-FUNCIO-
NAIS APÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO POR CÂNCER
DE MAMA
Adriane Pires Batiston; Silvia Maria Santiago
Universidade Católica Dom Bosco; Universidade
Estadual de Campinas

IMPACTO DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE
DE VIDA DE ESCOLARES DE 12 ANOS DE IDADE
Daniela Tofolo; Karen Glazer Peres
*Universidade do Oeste de Santa Catarina
(UNOESC) e Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL). ** Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL).

INTERNAÇÕES POR LESÕES E ENVENENAMENTO:
UMA ANÁLISE DESCRITIVA DAS UNIDADES
DA FEDERAÇÃO E A APLICAÇÃO DE UM MODELO
DE REGRESSÃO LINEAR PARA OS HOSPITAIS
ESTADUAIS DO BRASIL, 2000
Nilton C. Santos, Maria Cecília S. Minayo, Juaci V.
Malaquias
CLAVES/ENSP/FIOCRUZ

OS CASOS QUE NÃO FORAM DENGUE NA EPIDEMIA
DE DENGUE DE 2002 EM CAMPINAS, SP.
UMA OUTRA EPIDEMIA SOBREPOSTA
Brigina Kemp; Luiz Jacinto da Silva
Secretaria de Saúde de Campinas/ SP; FCM/
Unicamp; SUCEN/ Secretaria de Estado de Saúde,
SP

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE
ABDOMINAL EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE HIV/
AIDS, EM USO DE TERAPIA ANTI-RETROVIRAL DE
ALTA POTÊNCIA
Jaime PC(1); Florindo AA(2); Latorre MRDO(2);
Brasil BG(1); Santos ECM(3); Segurado AAC(4)
(1) Depto de Nutrição da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP);
(2)Depto de Epidemiologia da FSP/USP; (3)Depto
de Saúde Materno Infantil da FSP/USP; (4)Divisão
de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitária
do Homem

PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA
DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
PPI-ECD - CONCEPÇÃO, PACTO E REALIDADE:
UM ESTUDO DA REGIÃO SERRANA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Margarete Bernardo Tavares da Silva; Paulo
Chagastelles Sabroza
VIGISUS/SES/RJ e ENSP/FIOCRUZ

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE 3 CRITÉRIOS
BASEADOS NO IMC PARA DIAGNÓSTICO DE
OBESIDADE EM ESCOLARIDADES EM CAMPINAS
Renato K. Telles, Antônio A. Barros F
Depto Pedriatria/FCM/UNICAMP

SIVAT: UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DO TRABALHADOR
Carlos Augusto Ferreira; Maria Lucia Udihara; Rita
de Cassia Bessa dos Santos
Secretaria Municipal de Saude - São Paulo

SOBREVIDA GERAL DE PACIENTES COM CÂNCER
DE PROSTATA, ATENDIDOS NO HCI DO INCA-RJ
NO PERÍODO, DE 1990 A 1994
Rebelo, M*.; Rebelo, P. A*.; Santos, M*.; Souza,
M*.; Eisenberg, A. L*.; Cabral, E*.; Goldfarb, R.;
Lima, R. G. M*.; Koifman, S (ENSP) e Szklo, M.
(INCA/John Hopkins)  Instituto Nacional do Câncer

TENDÊNCIAS NA MORTALIDADE POR CÂNCER
RENAL NA INFÂNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO,
NO PERÍODO DE 1980 A 2000
KCB Ribeiro;  B de Camargo
Hospital do Câncer A C Camargo

UTILIZAÇÃO DO MODELO HIERARQUIZADO
NA ANÁLISE DE FATORES POTENCIAIS DE RISCO
SOBRE O DESEMPENHO COGNITIVO INFANTIL
Evanildes C Santos; Maurício L Barreto; Darci N
Santos; Carlos A de S T Santos - Instituto de Saúde
Coletiva-UFBA

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE: UM OLHAR
SOBRE AS ÁREAS DE RISCO DA COORDENADORIA
DE SAÚDE DO IPIRANGA
Edjane Torreão Brito(1), Fabiana Pioker(1), Denise
Missae Itami(1), Maria Cristina dos Santos(1), Ana
Lucia Pereira(1), Ricardo dos Santos(2), Giulberto
Teixeira Júnior(2) - (1)Prefeitura Municipal de São
Paulo - SMS; (2)Subprefeitura do Ipiranga

Boletim Abrasco  19



Qualquer militante convicto da

saúde pública brasileira hoje deveria
se engajar nas campanhas e movi-
mentos voltados para o desarma-
mento da sociedade, da mesma for-
ma que se empenhou e continua a
se empenhar na Reforma Sanitária,
em busca da democratização, da
universalização e da equidade na
atenção à saúde. É que as armas de
fogo, símbolos e significantes de mu-
danças sociais profundas, passaram
a se disseminar e a ser usadas em
todo o país, promovendo um verda-
deiro desastre sócio-ecológico evi-
denciado nas estatísticas de mortali-
dade por causas externas.

Atualmente, não se pode falar em
violência no Brasil e no mundo sem
que venha à tona a evidência do
envolvimento e da contribuição das
armas de fogo, produtos letais que
movimentam um dos maiores mer-
cados da economia global. Os dados
da década de 90 analisados primei-
ro por Peres (2004) e em seguida
por Souza & Lima (2004) sugerem
que acima de 60% dos assassinatos
ocorridos em áreas urbanas brasilei-
ras na década de 90 foram cometi-
dos com o uso desses aparatos.

Igualmente, a Organização Mun-
dial de Saúde (WHO, 2001) estimou
que 2.3 milhões de mortes violentas
no mundo no ano 2000 envolveram
armas de fogo, várias centenas de
milhares tendo resultado em homi-
cídios, suicídios e óbitos em confli-
tos bélicos. A partir de informações
sobre 52 países com rendas alta e

média, a WHO (2001) calculou que
durante apenas um ano da década
de 90, cerca de 115.000 pessoas
morreram por ferimentos causados
por esses dispositivos. Desses óbi-
tos, 79.000 (69%) foram homicídios
e mais de 80% vitimaram homens,
principalmente nas faixas jovens de
15 a 44 anos de idade. Autores
como Mercy (1993), analisando a si-
tuação dos Estados Unidos, onde
existe o uso permitido de armas de
fogo, calculam que possuir em casa
um desses dispositivos potencializa
as pessoas daquele país, 43 vezes
mais a mata-
rem ou a feri-
rem alguém, in-
clusive da pró-
pria família, do
que se elas não
dispusessem da
arma.

As ainda escassas informações
acumuladas no Brasil não nos per-
mitem, hoje, calcular com precisão
o número de pessoas que sofrem vi-
olência não-fatal pelo uso de armas
de fogo. No entanto, é possível esti-
mar as dimensões das mortes. Nos
anos 90, as armas de fogo mataram
quase o mesmo número de pessoas
que os acidentes de trânsito no Bra-
sil: foram registrados 15.460 homi-
cídios por esse meio em 1991 e
30.855 em 2000, segundo estudos
ainda inéditos de Souza & Lima
(2004). Em termos proporcionais, o
uso desses instrumentos nas mortes
violentas passou de 50,3% em 1991
para 68% em 2000, as taxas tendo

crescido de 10,5 para 18,2 por
100.000 habitantes.

Na década de 90, nas mortes por
violência, as armas de fogo estive-
ram presentes, sobretudo no come-
timento de homicídios nas cinco re-
giões e em todos os estados, consi-
derando-se tanto o sexo masculino
como o feminino. Essa situação foi
mais grave no Nordeste (sobretudo
em Pernambuco) e no Sudeste do
país (especialmente no Rio de Janei-
ro). O Rio de Janeiro continua apre-
sentando a mais elevada taxa de ho-
micídios por armas de fogo da re-

gião Sudeste,
40/100.000.
No entanto,
São Paulo
teve o maior
incremento
da região
(146%): suas

taxas passaram de 10,5 para 25,8/
100.000. Na região Sul, o Rio Gran-
de do Sul lidera e no Centro Oeste,
elas cresceram em todos os estados,
porém, com mais intensidade em
Mato Grosso (incremento de 371%),
passando de 6,1 para 28,9. O Dis-
trito Federal possuía as maiores ta-
xas no início dos anos 90, continu-
ando altas para a população mascu-
lina, ao longo de todo o período
(Souza & Lima, 2004). Em alguns
estados como Amapá, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Espírito San-
to e Distrito Federal, a proporção de
homicídios por esse meio foi superi-
or a 90%. A grande importância das
armas de fogo se evidencia sobretu-

DESARMAR, AMAR E ARGUMENTAR
COMO ÉTICA DE VIDA

Maria Cecília de Souza Minayo
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do na dinâmica de confrontos vio-
lentos em que se associa a ação po-
licial (intervenção legal).

O incremento maior tanto de víti-
mas e como de agressores por ar-
mas de fogo se deu na população
pobre, masculina, jovem e vivendo
nas periferias urbanas, nas faixas dos
15 aos 19 e dos 20 aos 29 anos. A
chance de um homem de 20 aos 29
anos morrer por arma de fogo, hoje
no Brasil, é quase 20 vezes maior
do que a de uma mulher na mesma
idade. Mas aumentaram também as
taxa de mortes femininas por esse
meio, numa média de 28,4% para
todas as idades; de 42% dos 15 aos
19 anos; de 15,2% no grupo de 20
a 29 e 45% no segmento de 30 a 39
anos. A vitimação da população de
15 aos 19 anos é a que mais cres-
ceu no Nordeste, no Sudeste e no
Centro Oeste quando comparada
aos demais grupos de idade, indican-
do uma juvenilização cada vez maior
das mortes violentas (Souza & Lima,
2004).

Muitos têm usado o termo "epi-
demiologia da violência" para desig-
nar o fenômeno. No entanto, consi-
dero péssima essa expressão, pois
tem levado alguns desavisados e
afoitos da nossa área a proporem
as mesmas teorias de diagnóstico, de
disseminação e de propostas de eli-
minação e de erradicação usadas no
cuidado com as doenças infecciosas
para atuação frente a esse novo fe-
nômeno social.

Tratar violências e acidentes -
eventos em que se evidencia a forte
contribuição das armas de fogo - fe-
nômenos responsáveis pela 2a cau-
sa de mortalidade geral no país e pela
primeira na extensa faixa de 5 a 49
anos, como doença é improprieda-
de e reducionismo. Tal postura im-
pede ver o  embricamento dessa ca-
tástrofe com outras questões funda-
mentais na dinâmica da conjuntura
histórica. Vivemos um processo de

transição sócio-econômico-cultural e
tecnológico-informacional-comu-
nicacional sem precedentes no país.
Essas radicais transformações têm
provocado: (a) forte acirramento e
exacerbação das relações sociais; (b)
mudanças profundas no mundo do
trabalho e do não-trabalho; (c) no-
vas lógicas de tratar o espaço e o
tempo e nas  esferas da subjetivida-
de, sobretudo entre os jovens. Do
ponto de vista sócio-sanitário, tudo
isso, agregado à permanência e à
cronicidade das imensas desigualda-
des sociais no país, ressalta a proe-
minência dos estilos de vida na de-
terminação do atual perfil de morbi-
mortalidade.

Obviamente, neste curto artigo,
não será possível desenvolver uma
forte argumentação sobre as dimen-
sões do que vai expresso no pará-
grafo acima, mas julguei fundamen-
tal enunciar o tamanho e a comple-
xidade do problema que não pode
ser tratado apenas dentro da lógica
médica. Isso não significa, porém,
que o setor saúde tenha que ficar de
braços cruzados. As discussões e as
ações relacionadas aos sentidos e
aos efeitos da violência cabem mui-
to bem dentro do conceito de pro-
moção e de visão ampliada de saú-
de, tais como preconizados pela VIII
Conferência de Saúde, pela Carta de
Otawa, pela Constituição de 1988
e, por último, pelo importantíssimo
documento do Ministério da Saúde
denominado: Política Nacional de
Redução de Acidentes e Violências
(Ministério da Saúde, 16/05/2001).
O modo de agir relativo ao fenôme-
no em pauta requer abordagens
interdisciplinares, interprofissionais,
intersetoriais e articulação nos âm-
bitos federais e locais com os movi-
mentos e propostas da sociedade ci-
vil. Quase tudo está por fazer!

Tomando por base os argumen-
tos de Rubens César Fernandes
(2004), secretário executivo do Mo-
vimento Viva Rio, pessoalmente e

institucionalmente engajado no mo-
vimento de desarmamento, direi que
há muitas razões para proscrever as
armas do nosso convívio. A arma de
fogo (1) ameaça as pessoas próxi-
mas, transformando conflitos banais
em tragédias irreversíveis; (2) facilita
a ocorrência de acidentes; (3) é mais
eficaz para agredir que para defen-
der, tornando-se instrumento da vi-
olência; (4) foge ao controle das pes-
soas, das autoridades legais e da so-
ciedade; (5) torna a polícia cativa de
sua lógica; (6) torna adolescentes e
jovens vítimas potenciais e perigosos
agressores; (7) aumenta a gravidade
dos problemas e das lesões provo-
cadas nos conflitos; (8) não protege
os cidadãos; (9) é instrumento na
mão de redes criminosas; e (10) ali-
menta o comércio clandestino e ile-
gal de bens e de produtos nacionais
e internacionais.

A meu ver, portanto, nós da
Abrasco deveríamos nos engajar nos
Movimentos Nacional e Internacio-
nal de Desarmamento, ambos já in-
tegrados pelo CONASEMS. Certa-
mente, num curto período de tem-
po nossas estatísticas de morbimor-
talidade demonstrarão os resultados
do recém-votado Estatuto do Desar-
mamento e das iniciativas do gover-
no federal, de muitos governos esta-
duais e da sociedade civil pela entre-
ga das armas em posse da popula-
ção. Assim, congratularemos com o
país, de forma ativa, aderindo a es-
sas campanhas que não são como a
de vacinação, mas que marcam e se-
lam o avanço na consciência da ci-
dadania nacional em prol da vida.

Para terminar, creio que é impor-
tante relativizar. É claro que apenas
campanhas de desarmamento e mo-
vimentos pela paz, como é o caso
da liderada pela Rede Gandhi, am-
bas iniciativas hoje integradas pelo
Conasems, não eliminarão a violên-
cia que, desde o início da década de
80, passou a assolar nosso país e a
comparecer com proeminência em
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* Cecília Minayo é Professora Titular da
Fundação Oswaldo Cruz; pesquisadora
de carreira do CNPQ, Coordenadora ci-
entífica do Claves e Editora científica
da revista da Abrasco, Ciência & Saúde
Coletiva.

Nos dias 9, 10 e 11 de maio
 último realizou-se, na Uni-

versidade do Estado do Rio de Ja-
neiro, o Simpósio Nacional de Ci-
ências Humanas e Sociais em Saú-
de, com o objetivo de (i)mapear a
produção do campo das Ciências
Humanas e Sociais em Saúde para
identificar as linhas e projetos es-
pecíficos; (ii) estimular a produção
dos grupos emergentes nas áre-
as temáticas consideradas estra-
tégicas para expansão da área e,
(iii) contribuir para o adensamento
de eixos temáticos com a finalida-
de de construir a agenda do "III
Congresso Brasileiro de Ciências
Humanas e Sociais em Saúde /
2005".

O Simpósio, somado ao Semi-
nário "O desafio das Ciências Soci-
ais diante da vida" realizado em
dezembro de 2002, na Fiocruz-MS,
foi mais um esforço da Comissão
de Ciências Humanas e Sociais em

rânea, no campo das relações de
trabalho, das relações sociais, da
política e da cultura, e em suas re-
percussões para vida, a saúde e o
adoecimento das pessoas no con-
texto atual. O mal estar social ma-
nifesto no contínuo adoecimento
coletivo, "sintoma" da debilidade
dos laços sociais e da fragmenta-
ção do tecido que os sustenta,
como conseqüência do avanço
dos valores ligados ao individualis-
mo e à competição que permeiam
a vida social como um todo, são
questões que se colocam como um
desafio para a área.

Uma reflexão coletiva sobre
estas questões é de fundamental
importância no contexto contem-
porâneo, constituindo-se em obje-
tivo central do III Congresso Brasi-
leiro de Ciências Sociais e Huma-
nas em Saúde, a ser realizado na
Universidade Federal de Santa
Catarina, em julho de 2005.

SIMPÓSIO NACIONAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS EM SAÚDE

Saúde da Abrasco visando o forta-
lecimento da produção na área,
através da criação de espaços de
debate e contrução de agendas de
pesquisa. Em ambos os eventos
estiveram presentes os principais
grupos temáticos e instituições de
ensino e pesquisa existentes no
país.

Face ao crescimento notável da
área de Ciências Humanas e Soci-
ais em Saúde, coloca-se para a
ABRASCO o desafio de uma ins-
titucionalização da área e sua arti-
culação interna, de modo a soli-
dificá-la e a dar a necessária visibili-
dade à produção existente, tanto
para o interior do campo,  como
para a sociedade, a ação governa-
mental e  as políticas de fomento à
pesquisa no campo da saúde.

A produção em Ciências Huma-
nas e Sociais em Saúde vem ten-
tando responder aos desafios co-
locados pela sociedade contempo-

nossas estatísticas de morbimor-
talidade. Como diz Hannah Arendt,
a violência apenas "dramatiza cau-
sas" (1994): causas sociais, causas
econômicas, causas culturais, cau-
sas subjetivas. Essas são muito mais
profundas e arraigadas e precisam
ser analisadas em toda a sua com-
plexidade. É dever do estado e dos
cidadãos se debruçarem sobre seu
sentido e sobre as possibilidades de
sua superação. Mas atuar no desar-
mamento é fechar uma torneira de
acirramento e de solução de confli-
tos pela força covarde que cala as
pessoas sem que tenham tempo e
espaço para argumentar. A arma
perpetua a lógica militarista e auto-
ritária na cultura nacional.

No entanto, a paz que quere-
mos não é a que se mantém pela
guerra entre países, pelo medo en-
tre gangues ou pela inércia como-

dista. A paz que almejamos é ativa e
positiva. É a de quem faz a história
das transformações, do aumento da
inclusão social e da criação das opor-
tunidades para todos e, sobretudo,
para os jovens pobres, as maiores
vítimas dos homicídios. É a da cons-
trução de uma sociedade mais justa
e capaz de substituir o desespero de
muitos brasileiros que só conseguem
ser ouvidos quando recorrem à  for-
ça das armas, pela expectativa de que
vale a pena viver num país onde é
possível argumentar com a palavra:
o Verbo que estava no princípio do
Mito da Criação continua a ser a sal-
vação da Civilização.
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O CONASEMS, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, os COSEMS,
Conselhos Estaduais das Secretarias Municipais de Saúde, o CONASS, Conselho

Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, a ABRASCO, Associação Brasileira de
Pós-graduaçõa em Saúde Coletiva e o CEBES, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde,

no limiar da escolha de novos prefeitos, em outubro de 2004, consideram muito impor-
tante  a reafirmação, publica, do compromisso dos gestores municipais com a saúde.

Para isso foi elaborada a Carta Compromisso com a Saúde.

Eu, _________________________, candidato(a)  a prefeito(a) do Município de  _________________
pelo(s) partido(s) político(s)/coligação ____________________, assumo os seguintes compromissos:

1. Cumprirei e farei cumprir as disposições constitucionais para a saúde, a emenda constituci-
onal 29 e as Leis 8080/90 e 8142/90.

2. Conduzirei o sistema municipal de saúde norteado pelos princípios de universalidade, eqüi-
dade e integralidade da atenção à saúde dos cidadãos, por meio de estratégias que trabalhem o prin-
cípio da integralidade da atenção mediante a adscrição, territorialização, vínculo e acolhimento, dedi-
cando atenção especial às populações e grupos mais vulneráveis e articulando com outros municípi-
os, estados e união o acesso a todos os serviços necessários.

3. Desenvolverei e realizarei políticas que valorizem os trabalhadores da saúde e sociais e que
garantam um processo de formação e educação permanente desses profissionais.

4. Apoiarei o Conselho Municipal de Saúde, instância de participação e controle do SUS.

5. Apoiarei as instâncias de pactuação e de representação municipal no SUS: Comissões
Intergestores Bipartite e Tripartite, Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde e Conse-
lho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde.

6. Incorporarei à gestão municipal da saúde, por meio  das secretarias, órgãos e equipes de
atendimento à população no município, os princípios da cultura de paz e não violência: respeito à
vida; rejeição à violência sob todas as formas; generosidade, diálogo; preservação do planeta e solida-
riedade.

A Carta está disponível na internet www.conasems.org.br. A adesão ao compromisso
poderá ser feita por meio do e.mail: compromisso@conasems.org.br ou ser enviada pelo

correio para CONASEMS, Esplanada dos Ministérios, Ministério da Saúde, Anexo,
sala 130-B, Brasília - DF - CEP 7005800

Serão divulgadas as adesões ao compromisso, recebidas até 20 de setembro de 2004,
citando o nome dos candidatos e partidos, no portal da Internet do CONASEMS e da

ABRASCO e na Revista CONASEMS.

CARTA DE COMPROMISSO
COM A SAÚDE:

Reafirmação Pública do Compromisso dos Gestores
Municipais com a Saúde.
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mia da Saúde para o alcance
da Equidade e a Eficiência nos
Sistemas e Serviços de Saúde
Promoção: Associação Brasileira
de Economia da Saúde (ABRES)
e a Asociación de Economia de
la Salud (AES) da Argentina
Data: 1 a 3 de dezembro
de 2004
Local: Rio de Janeiro.
O Congresso, além de propiciar
o intercâmbio entre profissionais
e instituições, constitui-se de
significativa oportunidade para
a divulgação e promoção do
desenvolvimento, hoje
incipiente, da área de Economia
da Saúde nos países de América
Latina e Caribe.
Informações:
www.abres.cict.fiocruz.br

CONGRESSO SOBRE
INFORMÁTICA EM SAÚDE
Promoção: Sociedade Brasileira
de Informática em Saúde - SBIS
Data: 07 a 10 de novembro
de 2004
Local: Centro de Convenções,
Rua Bernardino de Campos, 999,
Ribeirão Preto-SP.
O Congresso Brasileiro de
Informática em Saúde - CBIS
é o maior evento da área no
Brasil, configurando-se como um
importante fórum de discussão e
disseminação de conhecimentos
em nível nacional e internacional.
As inscrições devem ser feitas
eletronicamente na página do
Congresso.
Informações:
infocbis@sbis.org.br;
www.cbis.org.br

SIMPÓSIO INTERNACIONAL
SOBRE A JUVENTUDE
BRASILEIRA
Tema: Perspectivas e Ações
em Saúde, Educação e Cidadania
Promoção: NIPIAC - Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisa e
Intercâmbio para a Infância e
Adolescência Contemporâneas,

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
CONSCIÊNCIA E VIDA
Tema: Vigilância Sanitária:
Consciência e Vida
Promoção: GT de Vigilân-
cia Sanitária da Abrasco.
Apoio: Organização Pan-
Americana de Saúde
(OPAS), da Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),
das Secretarias de
Vigilância em Saúde, de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos e de Gestão do Trabalho e
da Educação em Saúde/MS, da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária(ANVISA), dos Conselhos
Nacionais de Secretários de
Saúde (CONASS) e de Secretários
Municipais de Saúde (CONASEMS)
e da Secretaria Estadual de
Saúde de Goiás.
Data: 21 e 24 de novembro
Local: Caldas Novas, Goiás
O I SIMBRAVISA foi realizado
em São Paulo, em dezembro de
2002, e teve 667 participantes,
dentre trabalhadores de Vigilân-
cia Sanitária das esferas federal,
estadual e municipal e de institui-
ções de Ensino e Pesquisa.
Foram apresentados 378 traba-
lhos, sendo 48 na forma de
comunicação coordenada e 330
na forma de pôster, vindos de 21
estados do país.
A realização do II Simpósio
Brasileiro de Vigilância Sanitária
e I Simpósio Pan-Americano
de Vigilância Sanitária em Caldas
Novas, Goiás, 15 anos depois do
acidente com o Césio 137, em
Goiânia, é emblemática. O acele-
rado desenvolvimento científico
e tecnológico traz benefícios
mas também possíveis riscos
à saúde e ao ambiente que são,
muitas vezes, desconhecidos.
Assim, a Vigilância Sanitária deve

ser, cada vez mais, exercida não
apenas com ciência, mas,
sobretudo, com consciência,
em defesa da saúde e da vida. A
poesia-tema do evento, AOS
MOÇOS de Cora Coralina, nos

remete à ..."profilaxia
futura dos erros do
presente..." e este é
o tema de nosso
Simpósio, diz a
coordenadora do grupo
temático de Vigilância
Sanitária da Abrasco e
pesquisadora da Escola
Nacional de Saúde

Pública (Ensp) da Fiocruz, Vera
Lúcia Edais Pepe.
Informações:
www.simbravisa.com.br
(62) 201-4149 ou
simbravisa@visa.goias.gov.br
GT VISA da Abrasco:
gtvisa@ensp.fiocruz.br

IX CONGRESSO DA SOCIEDADE
LATINOAMERICANA DE ESTU-
DOS SOBRE A AMÉRICA LATINA
E O CARIBE
Tema: A Integração da Diversida-
de Racial e Cultural do Novo
Mundo e o Festival da Raça
Cósmica
Promoção: Sociedade
Latinoamericana de Estudos
sobre a América Latina e o Caribe
(SOLAR)
Data: 22 e 26 de novembro
de 2004
Local: UERJ (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro)
O Congresso abrange diversas
áreas do conhecimento, referin-
do-se, contudo, principalmente
às ciências humanas e sociais.
Existe, no temário do evento, um
título específico sobre ciências
humanas e sociais em saúde.
Informações: www.uerj.br/
ixsolar

I CONGRESSO LATINO-AMERI-
CANO DE ECONOMIA DA SAÚDE
Tema: A Contribuição da Econo-
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APONTAMENTOS

REVISTA BRASILEIRA DE
EPIDEMIOLOGIA DA ABRASCO
INDEXADA NA PLATAFORMA SCIELO

Comunicamos, com grande orgulho, que
o Comitê Consultivo SciELO Brasil, em
reunião relaizada no dia 29 de junho de
2004, concedeu parecer favorável  ao
ingresso da Revista Brasileira de
Epidemiologia da ABRASCO na coleção
SciELO - Scientific Electronic Library
Online!!

Jean-Francois Rischard, Vice Presidente
do World Bank Europe debateu a crise da
solução global para o problema e abordou
a urgência dos líderes mundiais em adotar
uma nova estratégia para os problemas
mais prementes do século 21.

Será que os compromissos firmados
em Bangkok provocarão alguma
mudança nesse quadro? - Durante a
XV Conferência Internacional de AIDS,
os delegados questionaram quais
progressos foram feitos desde a Con-
ferência de Barcelona, realizada em
2002. "Os mecanismos para inves-
timentos foram aperfeiçoados? Onde há
comprometimento e como podemos
assegurar que haja responsabilidade das
lideranças?  Levar a questão da respon-
sabilidade adiante irá estimular todos a
adotarem uma ação concreta", afirmou
Dr. Joep Lange, co-coordernador da
Conferência e Presidente da Sociedade
Internacional de AIDS.
Para mais informações sobre a  XV
Conferência Internacional de AIDS,
acesse:www.aids2004.org]

NOVO GUIA ELETRÔNICO
DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Devido ao considerável crescimento da
divulgação científica e do jornalismo
científico na América Latina nos últimos
anos, a Rede de Ciência e Desen-
volvimento (SciDev.Net, do inglês
"Science and Development Network")
criou versões em português e espanhol
do guia eletrônico de divulgação
científica. Se você é cientista, jornalista,
comunicador, assessor de imprensa ou
especialista em ciências políticas, este
guia pode ajudar a comunicar temas de
ciência e tecnologia de forma mais
eficiente.
Português: www.scidev.net/scicomm/
portuguese
Espanhol: www.scidev.net/scicomm/
spanish
Estas versões contêm uma série de
artigos especialmente encomendados
por SciDev.Net, assim como links em
português e espanhol. Os textos
oferecem conselhos práticos sobre
como comunicar temas de ciência e
reflexões sobre as formas de divulgação
científica em países em desen-
volvimento e, em particular, na América
Latina. Oferecem, ainda, links a sites de
organizações de jornalismo científico e
de divulgação científica na América
Latina, assim como a diversas fontes de
notícias. O acesso ao material é
totalmente gratuito, mas é preciso se
cadastrar.
Contatos pelo endereço eletrônico:
projects@scidev.net

prazer que divulgaremos os resultados
das pesquisas da área!
Para pleitear novas bases (medline, e
quem sabe current contents) precisamos
que a comunidade acredite no potencial
da rbe/abrasco, assinando a revista e/
ou enviando manuscritos!
A RBE a a Abrasco agradecem à todos
pela colaboração e credibilidade!
Muito sucesso para a RBE!

MAIOR COMPROMISSO E
RESPONSABILIDADE SÃO ESSENCIAIS
PARA O SUCESSO GLOBAL DA
BATALHA CONTRA HIV/AIDS
Bangkok [12 de Julho de 2004]

Líderes comunitários e cientistas que
participam da XV Conferência
Internacional de AIDS reforçaram a
necessidade urgente de aumentar os
recursos e a importância do senso de
responsabilidade na luta global contra
AIDS, apelando para que líderes de todos
os setores - dos legisladores e auto-
ridades públicas a empresários e
representantes da indústria de
entretenimento - assumam compromissos
concretos em relação à doença.

"Para que tenhamos sucesso em
interromper o atual curso do HIV/AIDS,
precisamos que as lideranças sejam
bastante audaciosas e corajosas",
afirmou Dr. Joep Lange, co-coordenador
da Conferência e Presidente da
Sociedade Internacional de Aids. "Como
líderes, nós devemos estar abertos a
desafios e a também a sermos
desafiados".

Necessidade de maiores recursos - Em
2005, serão necessários cerca de US$12
bilhões anuais para efetivamente
combater HIV/AIDS em países em
desenvolvimento, mas a verba atu-
almente investida globalmente é menos
da metade desse total (abaixo de US$ 5
bilhões). Em 2007, estima-se que os
recursos necessários para uma ampla
batalha contra AIDS sejam equivalentes
a US$20 bilhões. Um investimento desta
ordem poderia garantir tratamento
antiretroviral para 6 milhões de pessoas,
assistência a 22 milhões de crianças
órfãs da AIDS, aconselhamento
voluntário sobre HIV e testes para 100
milhões de adultos, trabalho de
prevenção em AIDS em escolas para 900
milhões de estudantes e serviço
educativo semelhante para 60 milhões
de jovens que não estão na escola.

Compromisso para uma ação global
- Falando sobre a necessidade de
programas especificamente dirigido para
os jovens, Honorável Yoweri Museveni,
Presidente da Uganda, afirmou: "Os
jovens são mais vulneráveis a AIDS. Não
podemos falar com eles como um
professor. Dê sua mensagem de forma
que atraia sua atenção".

do Instituto de Psicologia da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Data: 20 e 22 de outubro
Local: UFRJ - Campus Praia Ver-
melha, Av. Pasteur, 250, Urca, Rio
de Janeiro/RJ.
O Simpósio objetiva focalizar o
cenário atual da juventude
brasileira, tomando esta experiên-
cia como recurso para se pensar
questões referentes à juventude
no panorama internacional.
Pretende reunir esforços no
sentido de propiciar aos partici-
pantes um espaço profícuo de
discussão, troca de conhecimen-
tos e experiências entre diversos
setores sociais: setor acadêmico,
setor governamental, setor da
sociedade civil organizada e
setor da iniciativa privada.
Informações:
nipiac@psycho.ufrj.br;
www.jubra.ufrj.br
Tel/Fax: (21) 2295-3208 (de 10h
às 16 horas)

Dentro em breve divulgaremos maiores
detalhes sobre os artigos a serem
disponibilizados na página
www.scielo.br
A equipe da Revista Brasileira de
Epidemiologia continua com as portas
abertas para sua comunidade científica!
Submetam seus artigos! É com grande



Ana Maria Girotti Sperandio (org), com a
colaboração de Simone Tetu Moysés,
samuel Jorge Moysés, Marcia Cristina
Krempel, Maria Adélia Aparecida de
Souza, Armando De Negri Filho. A
publicação pretende compartilhar os
resultados de reflexões a partir do

intercâmbio de experiên-
cias  na geração da rede de
municípios saudáveis.
Campinas, IPES Editorial,
2004.

CADERNOS DA ABEM
Periódico destinado ao
aprofundamento de temas
referentes à formação e à
capacitação de pessoal em
saúde, editado pela
Associação Brasileira de
Educação Médica. O
primeiro número traz uma
coletânea de trabalhos e

entrevistas já publicados no Boletim
da ABEM entre 2002 e 2004. Rio de
Janeiro, ABEM, 2004.

CONSENSUS - Jornal do CONASS
No terceiro número, o Jornal do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde
debate estratégias para a política de
saúde para a região da Amazônia Legal,
em entrevista com o Dr. Fernando
Dourado, Secretário de Saúde do Pará.
Brasília/DF, junho, 2004.

REVISTA EPIDEMIOLOGIA E
SERVIÇOS DE SAÚDE: revista do
Sistema Único de Saúde do Brasil -
Volume 12 - nº3 - julho/setembro
2003
A incorporação da epidemiologia nos
serviços de saúde tem-se fortalecido nos
últimos anos. Essa revista, novo nome
do Informe Epidemiológico do SUS,
objetiva difundir os trabalhos
decorrentes do crescimento dessa
produção. A revista é distribuída
gratuitamente. Para recebê-la, escreva à
Secretaria de Vigiância em Saúde - SVS,
Ministério da Saúde, Esplanada dos
Ministérios, Bloco G, edifício-sede, 1º
andar, sala 119, Brasília/DF, CEP: 70.058-
900. Versão eletrônica:
www.saude.gov.br/svs/pub/pub00.htm

BASES DA SAÚDE COLETIVA
Selma Maaffei de Andrade, Darli A. Soares
e Luiz Cordoni Jr. (org)
O livro Bases da Saúde Coletiva teve
nova reimpressão e está disponível no
mercado, podendo ser encontrado na
livraria da Abrasco, da Editora da UEL, no
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e
outras livrarias. Este livro trata de
conceitos fundamentais das diversas

áreas que compõem o campo da Saúde
Coletiva. Nele o leitor encontrará vários
dos principais conteúdos de Saúde e
Sociedade, Políticas de Saúde, Epide-
miologia, Planejamento e Administração
em Saúde. Destina-se à iniciação de
alunos de graduação das profissões de
saúde, aos profissionais dos serviços de
saúde, bem como a outros profissionais
e acadêmicos cujas áreas de atuação
têm interface com a saúde.

REVISTA RADIS � Comunicação em
Saúde, nº 24, agosto, 2004
Esse exemplar traz uma cobertura
completa sobre o VI Congresso Brasi-
leiro de Epidemiologia da Abrasco, em
suas atividades centrais do evento. Além
disso, enfocando a necessidade de um
olhar mais solidário aos problemas ur-
banos, apresenta depoimentos de
congressistas e entrevistas com alguns
palestrantes.

SÉRIE REGULAÇÃO & SAÚDE, volume
3. Série B: Textos Básicos de
Saúde, Agência Nacional de Saúde
Suplementar, Ministério da Saúde,
Rio de Janeiro, 2004
Organizado a partir dos debates do
Fórum de Saúde Suplementar 2003,
publicado em dois tomos, o terceiro
volume da Série Regulação & Saúde
oferece uma grande variedade de temas
sobre o Mercado de Planos de saúde no
Brasil. Reúne textos que descrevem o
contexto atual, em seus aspectos
político e econômico, da regulação do
mercado, com textos que avaliam o
impacto da política pública e os desafios
futuros para o setor.

REVISTA DO CONASEMS.
PSF: a transformação começa pela
atenção básica. Junho/Julho 2004,
ano 1, nº 6
O número traz como tema central o
Programa de Saúde da Família e suas
possibilidades como estratégia para
lograr os princípios de equidade,
integralidade e universalidade. A revista
traz também uma entrevista com o diretor
do Departamento Central de saúde,
Nutrição e População do Banco Mundial
� Jacques Baudouy.

REVISTA DE MANGUINHOS,
no II, volume 5, agosto, 2004
O número traz os resultados da Pesquisa
Mundial de Saúde, desenvolvida pela
Organização Mundial da Saúde em
diversos países. A Fundação Oswaldo
Cruz foi a responsável pelo segmento
brasileiro. A revista é uma publicação da
Coordenadoria de Comuniação Social da
Presidência, Fiocruz.

MEDICINA AMBULATORIAL:
CONDUTAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
BASEADA EM EVIDÊNCIAS
Duncan BB, Schmidt MI,
Giugliani - Ed. Artes
Médicas, 2004 - 1600p
Promoção Especial:
de R$ 228,00 por R$205,00
(compras à vista)
Para envio pelo correio, será
adicionado valor de
postagem proporcional ao
local de destino e tipo de
postagem.

SAÚDE E DIREITOS
HUMANOS
Lançada como um veículo
de divulgação dos direitos humanos e
saúde, a publicação não tem perfil de
uma publicação acadêmica. O objetivo
dos organizadores é incentivar a
divulgação de uma cultura de Direitos
Humanos através de uma linguagem
acessível à todos, valorizando sempre
a liberdade de expressão de quem
publicar seus artigos nela. A revista
estará disponível para consulta através
da internet, pelo endereço da Editora
do MS www.saude.gov.br/editora.
A revista está sendo enviada para os
países africanos de língua portuguesa,
para Portugal, para as defensorias
públicas de todo o Brasil, as secretarias
estaduais e municipais de saúde,
algumas bibliotecas e ONG's. O primeiro
número foi apresentado recentemente
no Congresso de Epidemiologia da
Abrasco e lançado oficialmente no 29
de junho. Saúde e Direitos Humanos tem
uma edição de três mil exemplares para
distribuição gratuita e os interessados
deverão entrar em contato pelo e-mail
revista.saudedh@ensp.fiocruz.br

REVISTA BRASILEIRA
DE EPIDEMIOLOGIA
Volume 7, Número 2, Junho de 2004.
Neste número, distribuído aos inscritos
no VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, são apresentados dez
trabalhos que seguiram o trâmite normal
de julgamento por pares, garantindo a
diversidade temática, metodológica e
de vínculo institucional dos autores.
Informações: revbrepi@edu.usp.br;
Fone/Fax: (11) 3085-5411

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA REDE
DE MUNICÍPIOS POTENCIALMENTE
SAUDÁVEIS - Volume 2
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Envelhecimento - Prevenção
e Promoção da Saúde

Júlio Litvoc, Francisco Carlos de Brito
Ed. Atheneu, 2004

R$ 49,00

Municípios: a gestão da mudança
em saúde

Eduardo Freese (org.)
Ed. UFPE, 2004

R$ 28,00

Discurso do Sujeto Coletivo, O - Um
novo enfoque em pesquisa qualitativa

(desdobramentos)
Fermando e Ana Mª Lefèvre Ed.

EDUCS, 2003 - R$ 35,00

Cuidar, Controlar, Curar:
ensaios históricos sobre saúde

e doença na AL e Caribe
Gilberto Hochman e Diego Armus

Ed. Fiocruz, 2004 - R$ 46,00

Etnicidade na América Latina: um
debate sobre raça, saúde e direito

reprodutivosSimone Monteiro
e Livio Sansone (orgs.)

Ed. Fiocruz, 2004 - R$ 38,00

Biossegurança e Controle
de Infecções

Sylvia Lemos Hinrichsen
Ed. Medsi, 2004 - R$ 168,00

Labirinto de Espelhos: formação
da auto-estima na infância e adolescência
Simone G. de Assis e Joviana Q. Avanci

Ed. Fiocruz, 2004
R$ 23,00

Saúde dos Povos Indígenas
Esther Jean Langdon e Luiza

Garnelo (orgs.)
Ed.ContraCapa, 2004

R$ 30,00

Revista Ciência & Saúde Coletiva -
V9/2/2004

Pesquisa em Saúde
R$ 20,00

Itinerários da Loucura
em Território Dogon
Denise Dias Barros
Ed. Fiocruz, 2004 -

R$ 45,00

Bioética Cotidiana
Giovanni Berlinguer

Ed. UnB, 2004
R$ 34,00

Saúde Pública - Auto-avaliação
e Revisão

Marcelo Gurgel C. da Silva.
Ed. Atheneu, 2004

R$ 69,00

Com prazer apresentamos alguns dos lançamentos editoriais do VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia.

Faça seu pedido através de e-mail ou telefone, efetuando depósito no Banco do Brasil, AG.3120-8 C/C 5256-6.

As encomendasaté 500g são enviadas como Carta Registrada com prazo de entrega em até 07 dias. Acima de
500g, podem ser remetidos por Sedex (entrega em até 03 dias) ou Encomenda Normal (entrega entre 10 a 15 dias).

As despesas com o envio postal do material encomendado correm por conta do cliente.

Atenção Sócios da Abrasco com anuidade em dia - desconto de 15% para pagamento à vista.

Em caso de dúvida, contacte  a Abrasco Livros.

Tel. (21) 2590-2073 / 2598-2526 E-mail abrlivro@ensp.fiocruz.br
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CORREIOS

INTERNET

Desarme
www.desarme.org

Educadores para Paz
www.educapaz.org.br

INPAZ - Instituto Nacional de
Educação para a Paz e os Direitos
Humanos
www.inpaz.cjb.net

MOVPAZ Londrina
www.movpaz.londrina.nom.br

Instituto Sou da Paz
www.soudapaz.org.br

Viva Rio
www.vivario.org.br

Jornal Mundo Jovem - um Jornal de
Idéias
www.mundojovem.com.br

ANDI - Agência de Notícias dos
Direitos da Infancia
www.andi.org.br

Programa Paz nas Escolas
www.mj.gov.br/sedh/
paznasescolas

Centro Popular de Cultura
e Desenvolvimento
www.cpcd.org.br

Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação
Comunitária
www.cenpec.org.br

CRAMI - Centro Regional de
Atenção aos Maus tratos na
Infância
www.crami.org.br

Associação Brasileira
de Magistrados e promotores de
justiça da infância e da Juventude
www.abmp.org.br

IANSA - International Voice Against
Gun Violence
www.iansa.org

COAV - Crianças e Jovens em
Violência Armada Organizada
www.coav.org.br

RESERVE UNS MINUTOS PARA A SUA SAÚDE COLETIVA!
Visite o www.abrasco.org.br!
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