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O PROADESS foi desenvolvido
por um grupo de pesquisadores
de sete instituições filiadas a
ABRASCO, a partir de uma revisão

O desempenho do Sistema
de Saúde Brasileiro em foco.

Confira a Programação do VI Epi-Recife!
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dos marcos conceituais que
embasam as propostas de avalia-
ção de desempenho formuladas
por organismos internacionais.

Veja a lista de cursos que
serão realizados no periodo
pré-congresso, entre os dias

19 e 20 de junho.
São ao todo vinte cursos

de curta duração,
cobrindo diversas áreas
de conhecimento em

Epidemiologia e Saúde
Coletiva.

Páginas 03 a 10

Leia Editorial na Página 2

A Federação Mundial de
Assocuiações de Saúde Pública
(WFPHA) aprova por unanimidade
a proposta apresentada pela

Abrasco visando a realização do
11o Congreso Mundial de Saúde
Pública em 2006, no Brasil.

As discussões resultaram em
um relatório que estabeleceu as pri-
oridades de ações políticas e es-
tratégias de atuação. Submetido à
plenária, o documento deu origem
a Carta de Natal.



EDITORIAL

A ABRASCO EM 2004

A forte presença da ABRASCO
  no cenário nacional e inter-

nacional do campo da saúde
construída durante sua trajetória e
fortalecida nos últimos anos nos im-
põe desafios para a sua consolida-
ção e o seu aprimoramento. A rea-
lização de nossos Congressos, com
participação crescente da comunida-
de e a necessária manutenção de sua
qualidade, é uma das manifestações
mais concretas da influência e respei-
tabilidade granjeadas pela comuni-

dade de Saúde Coletiva brasileira. De
outro lado, sua atuação nos fóruns
de decisão e debate sobre ensino,
pesquisa e política em saúde vem
tornando a Associação, cada vez
mais, uma interlocutora altamente
credenciada para estas questões.

No ano de 2004, ao lado de suas
atividades cotidianas, a ABRASCO se
mobiliza para a realização de alguns
eventos, bem como para garantir a
presença de nossos associa-dos e de
nossa palavra nos fóruns de interes-
se. Vale destacar aqui a realização,
em Recife / Pernambuco, no período
de 19 a 23 de junho de 2004, do VI
Congresso Brasileiro de Epide-
miologia que, com o tema "Um Olhar
sobre a Cidade", pretende enfocar a
cidade na perspectiva epidemioló-
gica, contemplando sua natureza
multi e transdisciplinar. Ainda nesta
vertente de atuação, em  maio pró-
ximo, no Instituto de Medicina Social

/ UERJ, será realizado Seminário so-
bre Ciências Humanas e Sociais em
Saúde, quando então a área estará
sendo analisada e serão lançadas as
bases para o III Congresso de
Ciêmcias Humanas e Sociais em Saú-
de, previsto para o ano de 2005.

A participação ativa no Conselho
Nacional de Saúde permite a
ABRASCO, entre outras ações, ser
uma voz atuante na organização da
II Conferência Nacional de Ciência ,

Tecnologia e Ino-
vação em Saúde,
convocada pelos
Ministérios da
Saúde, da Educa-
ção e de Ciência
e Tecnologia.

Nesta conferência, à luz da anterior
e das Conferências Nacionais de Saú-
de, tem-se como objetivo resgatar
a formulação de uma Política Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia e Inova-
ção em Saúde que seja componente
da Política Nacional de Saúde, tal
como foi formulado na I Conferência
Nacional de Ciência e Tecnologia em
Saúde, em 1994. Da mesma forma

pretende-se que essa Política con-
temple a Agenda Nacional de Priori-
dades de Pesquisa em Saúde, cujo
arcabouço, desenhado em Seminário
patrocinado pelo Departamento de
Ciência e Tecnologia da Secretaria de
Ciência e Tecnologia e Insumos Es-
tratégicos do Ministério da Saúde,
está em consulta pública.

Esses grandes eventos são uma
parte das atividades em curso, que
se complementam com a atuação
decisiva de nossas comissões e gru-
pos temáticos que, renovados, ga-
rantem  continuidade a suas agendas
de trabalho e implementam ações
em cada um de seus campos espe-
cíficos e nas comissões inter-
setoriais do Conselho Nacional
de Saúde.

No âmbito da interlocução e for-
talecimento da Abrasco no cenário
internacional, vale sublinhar o empe-
nho da diretoria junto a Federação
Mundial de Associações de Saúde Pú-
blica (WFPHA) visando a realização
da 11ª. edição do  Congresso Mundi-
al de Saúde Pública, na cidade do Rio
de Janeiro.  A proposta enviada em

É nossa expectativa seguirmos ampliando,
fortalecendo o debate e o intercambio
de idéias e ações entre a comunidade
cientifica nacional e internacional.

“Estamos seguros que em 2006,
a realização de um ABRASCÃO am-
pliado - em conjunto com a WFPHA
e suas associações-membro - servirá
de estímulo e garantirá novas contri-
buições ao desenvolvimento de polí-
ticas públicas sociais que atentem
para a superação das iniqüidades e
para a efetiva melhoria na promoção
e na atenção à saúde do conjunto de
nossas sociedades.”

Moisés Goldbaum,
Presidente da Abrasco
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março ultimo foi submetida e apro-
vada, por unanimidade,
no plenário da 38ª. Reunião Anual da
WFPHA em 19 de Abril de 2004, cuja
organização será articulada com o
próximo Congresso Brasileiro de Saú-
de Coletiva.

É nossa expectativa seguirmos
ampliando, fortalecendo o debate e
o intercambio de idéias e ações en-
tre a comunidade cientifica nacional
e internacional.  Estamos seguros que
em 2006, a realização de um
ABRASCÃO ampliado - em conjunto
com a WFPHA e suas associações-
membro - servirá de estímulo e ga-
rantirá novas contribuições ao desen-
volvimento de políticas públicas so-
ciais que atentem para a superação
das iniqüidades e para a efetiva
melhoria na promoção e na atenção
à saúde do conjunto de nossas soci-
edades.

A realização de um fórum
mundial, no Brasil, é extrema-
mente oportuna e merece toda
nossa credibilidade. À frente des-
ta iniciativa, a Associação Brasi-
leira de Pós Graduação em Saú-
de Coletiva/Abrasco e a WFPHA
prestarão grande tributo ao de-
senvolvimento do campo no âm-
bito internacional. A ampliação
do debate e a formulação de pro-
postas inovadoras em Saúde Pú-
blica internacional são, hoje, mais
que nunca, uma urgência e um
imperativo ético.

Trecho da carta do
Dr. Humberto Costa,

Ministro de Estado de Saúde,
dirigida a WFPHA

CURTASCURTAS

PROSARE 2004
O objetivo principal do Programa de Apoio a Projetos

em Sexualidade e Saúde Reprodutiva/PROSARE é fortalecer o
campo dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, contribuindo
para reduzir a vulnerabilidade de mulheres e homens no exercício
desses direitos. Tal objetivo será alcançado por meio de apoio a

projetos institucionais, especialmente, de organizações não gover-
namentais. Em 2004 o foco será CULTURA E GÊNERO: DIREITOS

SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS.
O prazo para envio dos projetos termina em 31 de maio de 2004

(data de postagem). As propostas devem ser enviadas para:
PROSARE/CCR, Rua Morgado de Mateus, 615 - São Paulo - SP

CEP  04015-902. Maiores Informações: www.ccr.org.br

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BOLSAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO FORD

Abertas até 28 de maio as inscrições para a Seleção Brasil 2004/
2005 do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da

Fundação Ford (International Fellowships Program - IFP). O Programa
privilegia candidatos/as pertencentes a grupos que sistematicamen-

te têm tido acesso restrito ao ensino superior.
A Fundação Carlos Chagas é responsável pela coordenação do

Programa no Brasil e as candidaturas são avaliadas por uma Comis-
são de Seleção composta por especialistas dos diversos campos
de conhecimento e intervenção, apoiada por assessores ad hoc.

Estão previstas seleções anuais no Brasil até 2008. A Seleção Brasil
2004/2005 oferece 42 bolsas de mestrado ou doutorado no Brasil

ou no exterior.
Informações na página da internet  www.programabolsa.org.br,

pelo endereço eletrônico programabolsa@fcc.org.br
ou através do telefone: (11) 3722-4404.

CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM DIREITOS HUMANOS
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal

está promovendo um curso de capacitação de gestores em direitos
humanos, totalmente gratuito, com o objetivo de ampliar

o conhecimento dos gestores sobre o tema a fim de contribuir para
o trabalho do Governo e da Sociedade Civil em defesa e promoção
de uma vida mais justa. O curso será desenvolvido via internet e
podem participar membros de organizações não governamentais,

gestores públicos e outros interessados indicados por instituições
ligadas a direitos humanos. Ao final do curso, os participantes

poderão formular projetos e propostas na área e auxiliar pessoas
que tenham seus direitos violados.

As inscrições vão até 18 de junho, pela página
www.gestordh.org.br.
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CONASEMS DISCU TE SAÚDE, CULTURA DE PAZ
E NÃO VIOLENCIA

A PARTICIPABRASCO 

Foram três dias de intensas
atividades em Natal. Durante o XX
Congresso Nacional de Secretári-
os Municipais
de Saúde e o I
C o n g r e s s o
Brasileiro de
Saúde, Cultu-
ra de Paz e
não Violência,
mais de mil e
qu inhentas
pessoas, en-
tre gestores e
técnicos da
saúde, partici-
param de várias atividades. Duran-
te a cerimônia de abertura o Mi-
nistro da Saúde, Humberto Costa
firmou o Pacto Nacional pela Re-
dução da Mortalidade Materna e
Neonatal e o Protocolo de Coo-
peração Técnica, fixando condi-
ções para a intensificação do re-
gistro civil de nascimentos foram
os dois grandes compromissos
políticos assumidos durante a
abertura oficial do Congresso.
Humberto Costa também lançou o
Prêmio HumanizaSUS - David
Capistrano.

Uma das atividades mais espe-
radas do XX Congresso Nacional
dos Secretários Municipais de Saú-
de foram as chamadas Oficinas de
Qualificação da Gestão do SUS,
que dividiram os municípios por
porte: pequeno (até 20 mil habi-
tantes), médio (de 20 mil a 100 mil),
grande (de 100 mil a 500 mil) além
das capitais e municípios com mais
de 500 mil habitantes. O objetivo
das oficinas é atender uma antiga
reivindicação dos gestores dos
municípios pequenos, que normal-
mente sentiam-se à margem das
grandes discussões.

Os municípios puderam expor
seus problemas, potencialidades e
estratégias de aprimoramento do

SUS. Essas dis-
cussões resul-
taram em um re-
latório que esta-
beleceu as prio-
ridades de a-
ções políticas e
estratégias de
atuação. Subme-
tido à plenária fi-
nal o documen-
to deu origem a
Carta de Natal,

que é a atual base norteadora das
ações do Conasems.

A Carta de Natal é um compro-
misso político assumido pelo
CONASEMS, que reflete a visão dos
secretários municipais de saúde.
Fruto das
discussões
realizadas
durante o
XX Con-
gresso Naci-
onal dos Se-
c r e t á r i o s
Municipais
de Saúde, o
documento
estabelece
as bases de
atuação do CONASEMS, dos
COSEMS e dos municípios para os
próximos 12 meses. Entre os
norteadores das ações em saúde
está a incorporação da cultura de
paz e não violência no conceito da
saúde como qualidade de vida.

Em síntese a carta reforça o pro-
pósito dos secretários de continu-
ar defendendo a implementação do
SUS na forma da lei.  O documento

reflete o desejo de busca da
equidade na distribuição de recur-
sos e a superação do atual mode-
lo fragmentado de financiamento.
A carta também pede o cumpri-
mento, principalmente por parte
dos estados, da Emenda Constitu-
cional 29 e a melhoria da política
de recursos humanos.

Com relação à Atenção à saú-
de, um dos assuntos em destaque
foi a necessidade de se criar me-
canismos efetivos que garantam e
ampliem o acesso. Já a política de
recursos humanos aponta para
mecanismos de combate à pre-
carização das relações trabalhis-
tas. Formação e capacitação tam-
bém merecem destaque. Outra
proposta relevante foi a criação de
um novo pacto reforçando a au-
tonomia das três esferas de gover-

no, superando o
sistema atual ba-
seado em critérios
de habilitação
para o modelo vol-
tado à adesão e
aos compromis-
sos assumidos.

A incorpora-
ção da cultura de
paz como uma
das preocupa-
ções do gestor

municipal, inclusive com a criação
de redes de solidariedade, sinteti-
za a intenção de estabelecer vín-
culos mais estreitos entre saúde
e combate à violência.

Assessoria de Comunicação do
Conselho Nacional dos Secretários

Municipais de Saúde
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Com intui-
to de contribuir
com a qualifica-
ção da ges
tão do SUS e a
melhoria da

atenção à saúde da população, considerando as diversidades
existentes no conjunto dos 5.560 municípios brasileiros, e de
incorporar a pauta da cultura da paz e da não violência no
conceito da saúde como qualidade de vida, realizou-se o XX
Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde arti-
culado ao I Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e
Não Violência, reunindo secretários municipais de saúde do
Brasil, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, no período de
18 a 20 de março de 2004.

Considerando as reflexões e debates ocorridos durante as
mesas e oficinas temáticas, deliberou-se pelas proposições se-
guintes, que deverão nortear a atuação do CONASEMS, dos
COSEMS e dos municípios.

1. Construir um novo pacto da gestão do SUS, que res-
peite a autonomia das esferas de governo, exija o cumprimento
de suas competências no SUS, e substitua a excessiva
normatização e a lógica de habilitação por outra de adesão e de
compromissos com resultados.

2. Desenvolver um novo modelo de financiamento que seja
balizado pela eqüidade; respeite as especificidades locais e regio-
nais; supere o repasse fragmentado por projetos e programas e
estimule a solidariedade entre as três esferas de governo, garan-
tindo maior participação da esfera estadual. Nesse sentido, rea-
firma-se, neste momento, apoio irrestrito a regulamentação da
Emenda Constitucional 29 que assegure as bases desse mode-
lo.

3. Definir um conjunto de estratégias e implementar políti-
cas voltadas ao processo de formação e educação permanente
dos profissionais de saúde, bem como dos mecanismos de ges-
tão do trabalho, priorizando:
? a criação de um sistema de acreditação para graduação,

formação técnica e especialização;
? a criação e manutenção de centros de educação perma-

nente municipais ou loco-regionais e fortalecimento das escolas
técnicas;
? o desenvolvimento de políticas de interiorização e fixa-

ção de profissionais de saúde (concurso, educação permanente
e incentivo monetário);
? o combate a precarização das relações de trabalho;
? a realização de concursos públicos;
? a implantação de planos de cargos, carreiras e salários

do SUS com destaque para a carreira nacional SUS de base
local;
? O apoio aos dos pólos de capacitação;
? A implantação das mesas de negociação do SUS;

? Pactuar na CIT critérios e formas de compensação aos
municípios referentes à perda por aposentadoria ou transferên-
cia de servidores anteriormente cedidos por outras esferas de
governo.

4. Reafirmar a importância da organização da atenção à
saúde, através de:
? qualificação da atenção básica, com estratégias que tra-

balhem o princípio da integralidade da atenção mediante a
adscrição, territorialização, vínculo e acolhimento;
? respeito à diversidade na forma de organização de servi-

ços e regionalização;
? atenção especial às populações e grupos mais vulnerá-

veis;
? constituição de redes assistenciais articuladas e solidárias

entre si;
? constituição de complexos regulatórios, que utilizam o

critério de necessidade para garantia de acesso com equidade.
Para tanto é necessária a implantação de centrais de regulação
ambulatorial, hospitalar e de urgência, sob comando do gestor
municipal, financiado pelas três esferas de governo, através re-
cursos para implantação e manutenção destes complexos;
? implementação imediata das ações inseridas na política

de informação e informática da saúde, principalmente no que
diz respeito à efetiva implantação do cartão SUS e a racionaliza-
ção e simplificação dos sistemas de informação e
? Sensibilização dos órgãos competentes para garantir a

cobertura dos serviços de telefonia em todos os municípios bra-
sileiros.

5. Reafirmar o total apoio às instâncias de pactuação (Co-
missões Intergestores bi e tripartite )e o efetivo Controle Social
através dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de saú-
de, enfatizando as deliberações da XII Conferência Nacional de
Saúde.
? Incorporar os princípios da cultura de paz e não violên-

cia:
? na adoção da intersetorialidade caracterizada pelo esta-

belecimento de redes de solidariedade para a construção de
novas práticas sociais visando o desenvolvimento e a promoção
da saúde da população como qualidade de vida;
? maior envolvimento e participação do setor saúde com

os movimentos sociais locais e
? nas relações cotidianas da atenção à saúde entre equi-

pes, profissionais e população atendida.
? Como forma de encaminhamento não só das proposi-

ções aqui colocadas, mas de todas as propostas e sugestões
formuladas pelos grupos de trabalho, serão encaminhados to-
dos os relatórios finais aos núcleos temáticos do CONASEMS
que embasarão a conduta da entidade nos pactos formalizados
no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite

Natal, 20 de marco de 2004

CARTA DE NATAL
PEDE EQUIDADE NA SAÚDE
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A PARTICIPABRASCO 

Com o tema "Um Olhar sobre a Cidade", o VI Con-
gresso Brasileiro de Epidemiologia, promovido

pela Associação Brasileira de Pós Graduação em Saú-
de Coletiva - Abrasco, será realizado no Recife, no
período de 19 a 23 de junho de 2004, no Centro de
Convenções de Pernambuco. Para os dias 19 e 20,
reservados ao pré-congresso, estão programados
cerca de 20 cursos e 11 oficinas concomitantes. Nos
três dias subseqüentes, ocorrerá o congresso pro-
priamente dito, com quatro conferências, nove me-
sas-redondas, alem de dezenas de palestras, colóqui-
os e painéis e mais de uma centena comunicações
coordenadas. Seguindo a experiência dos eventos
anteriores, nesta sexta
edição, a programação
do Congresso é consti-
tuída dos mais de três
mil trabalhos aprovados
para apresentação oral
ou na modalidade de
pôster. Novamente, a
resposta da Comunidade
de epidemiologistas e de
profissionais que atuam
na Saúde Coletiva brasi-
leira deverá garantir a di-
versidade e riqueza que
o tema central do even-
to sugere.  Aos profissionais, professores, pesquisa-
dores e gestores nacionais somarão outros tantos
internacionais oriundos da América Latina, Estados Uni-
dos, Canadá, e do Reino Unido. O Congresso abrigará
também a 6a Reunião Científica da América Latina e
Caribe da International Epidemiological Association - IEA.

A temática do evento abordará fundamentalmente
três subtemas:

? A Epidemiologia e a Cidade;
? A Cidade Fragmentada: Inclusão, Segregação

e Exclusão Social;
? Cidade e Qualidade de Vida.
Embora a relação entre a epidemiologia e a cidade

ocupe lugar de destaque no evento, toda riqueza dos
objetos de investigação ou de trabalho dos profissi-
onais deverá ser contemplada. Outros pressupostos
que estão guiando a organização do congresso são

Um Olhar sobre a Cidade

a diversidade geográfica, buscando uma maior
representatividade da produção científica das diver-
sas regiões / estados brasileiros; o equilíbrio entre
demanda espontânea e a indução, incluindo a solici-
tação a grupos de pesquisa a produção de trabalhos
sobre a temática específica; a multi, inter e
transdisciplinaridade, favorecendo o diálogo da
epidemiologia com outras ciências e práticas na abor-
dagem da temática central do Congresso; além da
integração ensino, pesquisa e serviço, contemplan-
do-se todos os aspectos do processo de trabalho
epidemiológico.

Além de constituir o tema
central do VI Congresso Bra-
sileiro de Epidemiologia, "Um
Olhar sobre a Cidade" repre-
senta uma homenagem póstu-
ma a Dom Hélder Câmara
(1909 - 1999), arcebispo
emérito de Olinda e Recife,
voz destemida que denunciou
ao mundo a repressão do re-
gime militar brasileiro, exem-
plo destacado na luta pela li-
berdade, paz e justiça social e
contra a miséria e a opressão.

Na época da censura, aqui
no Brasil, sua voz só era ouvida ou dentro das Igrejas
ou em seu programa radiofônico "Um Olhar sobre a
Cidade", veiculado pela Rádio Olinda, além disso é tí-
tulo de um de seus livros, publicados pela Civilização
Brasileira. A riqueza de suas metáforas servia para re-
forçar a esperança de que "quanto mais negra a noite,
mais carrega em si a madrugada".

O VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia pre
 tende enfocar a cidade na perspectiva

epidemiológica. A cidade, por sua natureza, constitui
um objeto que sempre atraiu olhares disciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares.

O objeto da epidemiologia, doentes em popula-
ções, assume uma configuração especial na cidade e
por isso induz a produção de novas explicações so-
bre o processo saúde-doença, subsidiando gestores
e gerentes de serviços a formularem políticas e ações

Tema do VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia
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sobre a realidade, no sentido de solucionar os pro-
blemas.

Mais de três mil e oitocentos trabalhos foram ins-
critos, mas a participação no congresso não está con-
dicionada à apresentação de trabalhos. Não só os
epidemiologistas e sanitaristas se sentirão honrados
com a sua participação no VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, mas todos os recifenses , pois o Reci-
fe é multicultural, acolhendo, desde sua origem, por-
tugueses, índios, negros, holandeses, judeus, ingle-
ses, franceses... O médico e geógrafo Josué de Cas-
tro comparava Recife a Amsterdã e Veneza, conside-
rando-a uma cidade anfíbia, "aparecendo numa pers-
pectiva aérea, com seus diferentes bairros flutuando
esquecidos à flor das águas". O poeta Carlos Pena
Filho vislumbrava o Recife como uma cidade "metade
roubada ao mar / metade à imaginação". O Recife das
pontes, necessidade das interligações e comunica-

ções, é poesia pura: Manuel Bandeira e João Cabral de
Melo Neto.

        Acreditando como Carlos Pena Filho que "é do
sonho dos homens que uma cidade se inventa", a Co-
missão Organizadora do VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia propõe através do olhar epidemiológico
sonhar com um novo modelo de cidade, mais saudá-
vel, mais justa. A "Terra sem Males" dos guaranis e
tupinambás, o "Quilombo dos Palmares" dos negros,
"A República" de Platão, "A Cidade do Sol" de
Campanella, a "Utopia" de Thomas Morus ... o que há
de semelhante entre essas utopias? Nelas deseja-se
alcançar um Bem: a saúde. Neste início de milênio, o
que mais será possível inventar? Com a palavra, inclu-
sive, os epidemiologistas que se reunirão no Recife,
em junho de 2004.

Seguindo os princípios e metodologias adotados
nas edições anteriores, o VI Congresso vem sendo
organizado de modo a privilegiar, a partir do temário
central, a produção científica do conjunto de institui-
ções de ensino e pesquisa e dos serviços de saúde.

Além disto, este evento deverá garantir visibilida-
de e fomentar o debate de uma vasta gama de expe-
riências que integram as políticas, programas e proje-
tos desenvolvidos por organismos e serviços públi-
cos de saúde nacionais e internacionais, na medida
em que possui, como objetivo principal, ser um fórum
que reunirá docentes, pesquisadores, gestores, pro-
fissionais de saúde de múltiplas disciplinas e, em par-
ticular epidemiologistas, visando o debate, reflexão e
o enfrentamento dos desafios teóricos e práticos em
Epidemiologia.

A programação das atividades do Congresso será
construída a partir das avaliações dos trabalhos ins-

O Processo de Organização do VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia
critos para apresentação nas modalidades "oral" ou
"pôster." Para isso, a Comissão de Epidemiologia da
Abrasco constituiu dois grupos centrais:

(1) Comissão Organizadora - responsável pelo
conjunto de ações necessárias à efetivação do even-
to, incluindo aquelas relacionadas à fase preparatória
(definições de Secretaria Executiva local, realizações
de reuniões organizativas, definições do processo
de recebimento dos trabalhos científicos, apoio ao
processo de avaliação e programação das atividades
do Congresso).

(2) Comissão Científica - constituída pelos mem-
bros da Comissão de Epidemiologia da Abrasco e por
professores/pesquisadores de instituições de ensi-
no e pesquisa em Epidemiologia.  Esta Comissão foi
responsável pela definição de critérios e pela avalia-
ção dos trabalhos inscritos, a partir dos quais foi or-
ganizada grande parte das atividades do Congresso.

6ª. Reunião Científica da América Latina e Caribe
da Associação Internacional de Epidemiologia (IEA)

Dando continuidade à colaboração com nossos colegas epidemiologistas da América Latina,
iniciada em Salvador, em 1995, quando, em conjunto com o III Congresso Brasileiro foi realiza-

do o I Congresso Latino-Americano e o II Congresso Ibero-Americano de Epidemiologia,
neste momento, a Abrasco junta esforços com a IEA para abrigar dentro do seu Congresso

de Epidemiologia a 6ª. Reunião Científica da América Latina e Caribe da IEA. Os
epidemiologistas brasileiros sentem-se honrados em acolher os seus colegas dos demais

países da América Latina e do Caribe e esperam que o resultado seja um grande evento em
que se ampliem as bases das nossas colaborações e da integração regional.
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P R O G R A M A Ç Ã O
(versão preliminar)

CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Dr. Humberto Costa - Exmo. Ministro da Saúde
Data: 20 de Junho de 2004
CONFERÊNCIAS
I) INIQÜIDADE E SAÚDE
John Lynch - Universidade do Michigan
Data: 21 de Junho de 2004
II) DESENVOLVIMENTO URBANO E SAÚDE
Tânea Bacelar - Universidade Federal da Bahia
Data: 22 de Junho de 2004
III) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NO CONTEXTO SANITÁRIO NACIONAL
E INTERNACIONAL: NOVOS DESAFIOS
Jarbas Barbosa - Secretaria de Vigilância
à Saúde/MS
Data: 23 de Junho de 2004
MESAS REDONDAS
DATA: 21 DE JUNHO DE 2004 - 2ª FEIRA
HORÁRIO: 10:45 A 12:30H
I . Desigualdade e iniqüidade no adoecer e
morrer
Coordenação: Moisés Goldbaum
Expositores:

George Davey Smith
Marilisa Berti A. Barros
César Victora

II. A epidemiologia e seus adjetivos: clássica,
molecular, clínica, social
Coordenação:  Gulnar Mendonça
Expositores:

Eduardo Franco
José Ricardo Ayres
Rita Barradas Barata
Maria Inês Schmidt

III. Epidemiologia e controle das doenças
endêmicas em áreas urbanas - a interface
entre a pesquisa e a vigilância
Coordenação: Fábio Zicker
Expositores:

Maria Guadalupe Guzman
Ricardo Arraes de Alencar Ximenes
Celina Martelli
Mauricio Barreto

DATA: 22 DE JUNHO DE 2004 - 3ª FEIRA
HORÁRIO: 10:45 A 12:30H
IV. A saúde nas cidades: inclusão, segregação,
exclusão e extermínio social
Coordenação: Naomar de Almeida Filho
Expositores:

Maria Cecília Minayo
Jan Bitoun
Malaquias Batista Filho
Jairnilson Paim

V. O olhar epidemiológico sobre as cidades
Expositores:

Nelson Gouveia
Marilia Sá Carvalho
Samuel Jorge Meiseys
David Vlahoff

VI. Saúde Mental nas cidades
Coordenação: Gustavo Couto
Expositores:

Luis Antônio Baptista - a confirmar
Trudy Harphan
Ana Bernarda Ludermir
Joel Birman

DATA: 23 DE JUNHO DE 2004 - 4ª FEIRA
HORÁRIO: 10:45 A 12:30H
VII. Raça, discriminação e saúde
Coordenação: Eduardo Faerstein
Expositores:

Carlos Coimbra
Ricardo Henriques
Maria Elizabeth Pinto
Dora Chor

VIII. Aplicações da Biologia Molcular
em estudos epidemiológicos
Coordenação: José Eluf Neto
Expositores:

Judith Glyn
Sérgio Koifman
Cláudio Struchiner

IX. Tempos epidêmicos: a cidade
sob vigilância
Coordenação: Gilson Cantarina
Expositores:

Expedito Luna
Heloísa Mendonça
Maria da Glória Teixeira
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PALESTRAS
CAPITAL SOCIAL E SAÚDE NAS CIDADES
Trudy Harpham - London South Bank University
FINANCIAMENTO DE C & T: O FUNDO
SETORIAL DE SAÚDE
Ministro Eduardo Campos - MCT
PESQUISA MUNDIAL DE SAÚDE: RESULTADOS
BRASILEIROS
Célia Landmann Szwarcwald - FIOCRUZ
ENVELHECIMENTO NOS MEGA PAÍSES
Renato Peixoto Veras -UERJ
ÁGUA E SAÚDE - Léo Heller - UFMG
REFLEXÃO SOBRE A POSSIBILIDADE
DE ALCANÇAR A META DE ELIMINAÇÃO
DA HANSENÍASE  - Gerson Penna - UnB
VIOLÊNCIA DE GÊNERO: QUESTÕES ÉTICAS
E METODOLÓGICAS - Lilia Blima Schraiber - USP
EPIDEMIOLOGIA E DIALÉTICA:
COMPREENDENDO O LUGAR
Juan Samaja - Universidade de Buenos Aires
MANGUES, HOMENS E CARANGUEJOS
EM JOSUÉ DE CASTRO - Djalma Agripino - UFPE
OBESIDADE E INIQÜIDADE SOCIAL
Carlos Augusto Monteiro - USP
ESPAÇO GEOGRÁFICO DO SEMI-ÁRIDO
E A SAÚDE - Manoel Correia de Andrade
CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
E SUA RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA
E OS ACIDENTES DE TRÂNSITO
Evaldo Melo - Secretaria de Saúde da PCR
DESIGUALDADES REGIONAIS NO ACESSO
E NA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE ALTA
COMPLEXIDADE: O CASO DA CIRURGIA DE
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO NO BRASIL
José Carvalho de Noronha - IMS/UERJ
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
Carlos Morel - Fiocruz
DESDOBRAMENTOS DA AGENDA
DE PRIORIDADES DE PESQUISA
Reinaldo Guimarães - DECIT/MS
ECOSSISTEMAS E SAÚDE - Ary Miranda - FIOCRUZ
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
EM CUBA - Santa Jimenez - Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição, Cuba
MORTALIDADE PERINATAL NA AMERICA
LATINA E CARIBE - Fernando Barros - CLAP
EPIDEMIOLOGIA, INCERTEZA E PRECAUÇÃO
Renato Rocha Lieber - UNESP
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE BASE
TERRITORIAL: O CASO DA LEISHMANIOSE
Paulo Sabroza - ENSP/FIOCRUZ
ARIC - Bruce Duncan - UFRGS

MODELANDO A COMPLEXIDADE
Cláudio José Struchiner - FIOCRUZ
DESIGUALDADE NA SAÚDE DAS CRIANÇAS:
UMA PERSPECTIVA GLOBAL - César Victora - UFPEL
AVALIAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE AMBIENTAL
Fernando Carneiro - CGVAM/MS
EPIDEMIOLOGIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Louise Potvin - Universidade de Montreal
DIFERENTES PERFIS EPIDEMIOLÓGICOS
DA AIDS NO MUNDO - Pedro Chequer - UNAIDS
INOVACINA: AS VANTAGENS COMPARATIVAS
DO SUS NA INOVAÇÃO EM SAÚDE
José da Rocha Carvalheiro - Fiocruz
A REDUÇÃO DAS INFECÇÕES E O AUMENTO
DA ASMA: QUAIS OS FUNDAMENTOS DA "HIPÓTESE
DA HIGIENE"? - Maurício Barreto - ISC/UFBA
MALÁRIA E OS DESAFIOS PARA O SEU CONTROLE
NO BRASIL - Pedro Tauil - UnB
DESIGUALDADE E SAÚDE: A PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO NA AMERICA LATINA
Naomar de Almeida Filho - UFBA
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SAÚDE BUCAL
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: O QUE REVELA
O INQUÉRITO NACIONAL
Gilberto Pucca - Ministério da Saúde
A EPIDEMIOLOGIA NA AVALIAÇÃO DE ÁREAS
COM PASSIVO AMBIENTAL - Volney Câmara - UFRJ
PROJETO INOVAÇÃO: CONCRETIZAR
O  DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EM SAÚDE - Paulo Buss - Fiocruz
EPIDEMIOLOGIA E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
Hillegonda Maria Dutilh Novaes - USP
UMA TEORIA GERAL PARA A SAÚDE PÚBLICA
Pedro Luis Castellanos - OPAS
DISRUPTORES ENDÓCRIONOS E SÍNDROME
DA SENSIBILIDADE DE MÚLTIPLOS QUÍMICOS
William Waissman - FIOCRUZ
DOENÇAS EMERGENTES - Eduardo Hage Carmo - UFBA
SOBREVIDA DOS PACIENTES DE AIDS NO BRASIL
Alexandre Granjeiro - CN-DST/AIDS - MS
UM OLHAR SOBRE AS DESIGUALDADES
NAS CIDADES: O CASO DA MORTALIDADE INFANTIL
NO RECIFE - SITUAÇÃO, DETERMINANTES,
ENFRENTAMENTO
M. José B. Guimarães - Secretaria de Saúde da PCR
A REDE DE ATENÇÃO ONCÓLOGICA NO BRASIL:
UMA PROPOSTA EM CONTRUÇÃO
José Gomes Temporão -  INCA
ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE NO BRASIL
Elizabeth Duarte - SVS/MS
HIPÓTESE HIGIÊNICA: NOVOS DESAFIOS DA TRANSI-
ÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E DAS TEORIAS DE DOENÇA
Dina Czeresnia - Fiocruz
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GRADE DE HORÁRIOS DO CONGRESSO

C U R S O S  P R É - C O N G R E S S O
Nos dia 19 e 20 de junho - período pré-congresso - serão realizados

vinte cursos de curta duração, cobrindo diversas áreas de conhecimento
em Epidemiologia e Saúde Coletiva.

A página oficial - www.congressoepidemiologia2004.com.br - vem periodicamente publicando
as atualizações na programação cientifica do Congresso.
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CÓDIGO CURSO COORDENADOR Nº DE VAGAS 

001 

INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS COMPLEJOS CON 
HISTORIA APLICADOS A LA 
SALUD COLECTIVA 

JUAN SAMAJA 50 

002 

CURSO PRÉ-CONGRESSO 
INTRODUÇÃO AO 
GEOPROCESSAMENTO EM 
SAÚDE (TERRAVIEW) 

REINALDO SOUZA SANTOS 
CHRISTOVAM BARCELLOS;  
CONSTANTINO SILVEIRA JR 

20 

003 

AN INTRODUCTION TO 
SPATIAL AND SPATIO-
TEMPORAL MODELLING OF 
SMALL AREA DISEASE RATES 

TREVOR C. BAILEY 
WAYNER VIEIRA DE SOUZA 25 

004 CURSO BÁSICO DE 
INFORMAÇÕES EM SAÚDE 

EDUARDO LUIZ ANDRADE 
MOTA  30 

005 

ANÁLISE DE SOBREVIDA: 
MODELO DE RISCOS 
PROPORCIONAIS E 
EXTENSÕES 

 TEREZA SERRANO 
 CLÁUDIA CODEÇO  
 

30 

006 
DESIGUALDADES EM SAÚDE 
BUCAL: ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

JOSÉ LEOPOLDO FERREIRA 
ANTUNES; MARCO AURÉLIO 
PERES 

25 
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CÓDIGO CURSO COORDENADOR Nº DE VAGAS 

007 

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
AOS AGENTES QUÍMICOS 
AMBIENTAIS: EPIDEMIOLOGIA, 
TOXICOLOGIA E CLÍNICA 

CARMEM FROES  E LEILIANE 
COELHO ANDRÉ AMORIM 
 

20 

008 

EPIDEMIOLOGIA DA 
ATIVIDADE FÍSICA: 
CONCEITOS, DEFINIÇÕES E 
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

LUIZ ANTONIO DOS ANJOS 30 

009 
RISCO, VULNERABILIDADE E 
AÇÕES DE PREVENÇÃO E 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 JOSÉ RICARDO AYRES 30 

010 ESTUDOS DE CASO-
CONTROLE INÊS DOURADO 20 

011 AVALIAÇÃO EM SAÚDE E 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

VERA LÚCIA EDAIS PEPE,    
HILLEGONDA MARIA DUTILH 
NOVAES  
E JOYCE MENDES DE 
ANDRADE SCHRAMM 

30 

012 

O RESGATE DO EU NA 
CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE 
DE VIDA: A TERAPIA 
COMUNITÁRIA COMO 
ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO 
E PREVENÇÃO EM SAÚDE 
MENTAL 

MARLUCE TAVARES DE 
OLIVEIRA, EDNA MARIA 
MALHEIROS DA COSTA, 
MARIA LENILDA PIMENTEL DE 
MELO 

30 

013 SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

SANTA JIMÉNEZ E SONIA 
LUCIA LUCENA DE ANDRADE 30 

014 COMO ESCREVER 
TRABALHOS CIENTÍFICOS LAURA ROGRIGUES 16 

015 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DO HIV-AIDS UTILIZANDO O 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
DOS CENTROS DE TESTAGEM 
E ACONSELHAMENTOS EM 
AIDS 

ANTÔNIO JOSÉ COSTA  
30 

016 

INVESTIGAÇÃO DA 
TRANSMISSÃO DE DOENÇAS 
PELO SANGUE E AS AÇÕES 
DE HEMOVIGILÂNCIA   

MARIA DE FÁTIMA ALVES 
FERNANDES 40 

017 

EPIDEMIOLOGIA BUCAL E 
DETERMINANTES SÓCIO-
AMBIENTAIS: NOVAS 
POSSIBILIDADES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS A SEREM 
EXPLORADAS 

SIMONE TETU MOYSÉS E 
SAMUEL JORGE MOYSÉS     30 

018 EPIDEMIOLOGIA E 
PREVENÇÃO DO CÂNCER EDUARDO FRANCO 40 

019 
ROTULAGEM NUTRICIONAL: 
UMA FERRAMENTA 
EDUCATIVA 

ANELISE RÍZZOLO PINHEIRO 
 ANTÔNIA MARIA DE AQUINO  
 KARLA LISBOA RAMOS  
 

30 

020 INTRODUÇÃO A 
FARMACOVIGILÂNCIA   MURILO FREITAS DIAS 30 

 



CURSO

1. Efetue o pagamento da taxa de inscrição corres-
pondente ao curso escolhido nos dados bancários
abaixo:
Banco do Brasil - 001 - Agência: 3120-8
Conta Corrente: 14193-3
Favorecido: ABRASCO - Associação Brasileira de Pós
Graduação em Saúde Coletiva.
* Caso seja correntista do Banco do Brasil, o paga-
mento poderá ser efetuado através de transferência
on-line para a conta corrente acima informada, desde
que o comprovante de transferência seja devidamen-
te impresso.
2. Preencha a ficha de inscrição, com letra legível, e
envie juntamente com o comprovante de pagamento
pelo fax [81] 3327-3068 ou pelos Correios para o
Bureau de Eventos Ltda., Av. Engo Domingos Freire,
4.023, sl.1002, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-
040.
A ficha de inscrição estará disponível no site:
www.congressoepidemiologia2004.com.br.
Após preenchida, deve ser impressa e enviada junto
com o comprovante de depósito.
? Os cursos serão realizados nos dias 19 e 20 de
junho de 2004, durante o período pré-congresso, em
concomitância com as oficinas, exceto o curso de Nº
18, que só será realizado no dia 20 de junho de 2004.
? Os cursos são oferecidos exclusivamente aos con-
gressistas. Desta forma, para inscrever-se no curso
você deve estar inscrito no VI Congresso Brasileiro de
Epidemiologia.

PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUA ESCOLHA (VIDE LISTA),
SIGA OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

NOTA:
A - O curso nº 16 (Investigação da Transmissão de

Doenças pelo Sangue e as Ações de Hemovigilância)
é isento de taxa de inscrição. Porém, embora seja gra-
tuito, a participação neste curso está igualmente con-
dicionada à participação no Congresso e ao envio da
ficha de inscrição, devidamente preenchida, confor-
me instruções do item 2.

TAXAS DE INSCRIÇÃO:

? As 2as e 3as opções só serão consideradas, caso o
CURSO marcado como 1.ª opção, não seja realizado
ou as vagas estejam esgotadas.
? Serão fornecidos certificados de participação ao que
cumprirem ¾ da carga  horaria.

B - O curso nº 18 (Epidemiologia e Prevenção do
Câncer), terá uma carga horária de 08 (oito) horas e
será ministrado apenas no dia 20 de junho de 2004,
portanto as taxas para inscrição neste curso serão:

12  Boletim Abrasco

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO:

E-MAIL:                                                                                            TELEFONE:

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS?                          SIM                                NÃO

QUAL?

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

INSTITUIÇÃO:

1a OPÇÃO
código

2a OPÇÃO
código

3a OPÇÃO
código

CATEGORIA

VALOR

Sócios e Estudantes
de Graduação

R$ 50,00

Não
Sócios

R$ 70,00

CATEGORIA

VALOR

Sócios e Estudantes
de Graduação

R$ 30,00

Não
Sócios

R$ 40,00
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Durante os anos 80, os
gestores dos sistemas e serviços
de saúde depararam-se com o de-
safio de encontrar soluções para a
organização e o funcionamento
dos sistemas de saúde, tendo em
vista o aumento das despesas com
atenção médica hospitalar e as
mudanças no perfil demográfico e
epidemiológico das populações.

As propostas de reforma
setorial têm se traduzido na for-
mulação de uma agenda sintoni-
zada com o amplo movimento
mundial de reforma do Estado,
questionando-se fortemente a for-
ma como até então os sistemas de
serviços de saúde vem sendo or-
ganizados e desempenhando suas
funções. Seu alvo preferencial tem
sido os sistemas que tem a
universalização de acesso como
característica predominante. Em
termos bastante sintéticos, pode-
se dizer que as questões centrais
que têm orientado essas perspec-
tivas reformistas são: (i) a conten-
ção dos custos da assistência mé-
dica, traduzida na busca de maior
eficiência; e a reestruturação do
mix público/privado, a partir da
descentralização de atividades e
responsabilidades (operacionais e
de financiamento), tanto para os
níveis sub-nacionais de governo
quanto para o setor privado; (ii)
aumento da participação financeira
do usuário no custeio dos servi-
ços que utiliza (sejam públicos ou
privados). A face conservadora
dessa agenda de reforma restrin-
ge-se à questão da assistência
médica individual, objetivando pri-
mordialmente a restrição do gasto
neste sub-setor. No plano ideo-
lógico, o impulso principal foi (i)
despolitizar a arena setorial, pas-
sando a considerá-la como emi-
nentemente técnica; (ii) privilegiar

DESEMPENHO DO SISTEMA
DE SAÚDE BRASILEIRO EM FOCO

a atuação dos gerentes, deslocando
o médico para exercer o papel do
principal agenciador do gasto
(indutor de demanda); (iii) resga-
tar uma montagem empresarial nos
arranjos institucionais que, acre-
dita-se, seja mais eficiente.

Entretanto, para além do deba-
te ideológico e da agenda conser-
vadora, a avaliação de desempe-
nho dos Sistemas de Saúde é de-
sejável e promissora, podendo
constituir-se num poderoso ins-
trumento de monitoramento das
políticas de reforma. A questão
fundamental a ser enfrentada é
como medir desempenho em ter-
mos de qualidade, eficiência e
eqüidade e montar sistemas de
gerenci-amento de desempenho
na perspectiva de impulsionar
mudanças de comportamentos que
possibilitem conseguir melhores
resultados.

sua conformação atual procuran-
do-se definir seus objetivos e pri-
oridades. Dentro desse contexto
seriam identificados os deter-
minantes de saúde associados aos
problemas de saúde tidos como
prioritários, evitáveis e passíveis de
intervenção. Sua apreciação deve-
ria ser feita considerando-se o seu
impacto em diferentes grupos so-
ciais. A caracterização dos proble-
mas de saúde em termos de
morbidade, mortalidade, limitação
de atividade física e qualidade de
vida associada, conformaria uma
segunda dimensão da avaliação,
relativa à magnitude dos proble-
mas e sua expressão em diferen-
tes regiões geográficas e grupos
sociais. Esse perfil de morbi-mor-
talidade, que expressa as neces-
sidades de saúde, deveria orientar
a estrutura do sistema de saúde
(condução, financiamento e recur-
sos), que por sua vez condicio-
naria as possibilidades de melhor
ou pior desempenho do sistema de
saúde, objeto principal da avalia-
ção.

A revisão da literatura sobre os
indicadores demonstrou que, em-
bora não haja consenso sobre o que
é ou como medir o desempenho
dos sistemas de saúde, esse de-
sempenho é sempre definido em
relação ao cumprimento de obje-
tivos e funções das organizações
que compõem o sistema, variando
de acordo com o que cada país
estabeleceu como suas metas. Ain-
da assim é possível constatar que:
(i) a regularidade temporal com que
as medidas subjacen-tes aos in-
dicadores é efetuada é variável, e
nem sempre especi-ficada; (ii) al-
guns indicadores fazem parte de
rotinas administrativas, sendo re-
gularmente coletados (indicadores
de mortalidade geral e
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A partir de uma revisão dos marcos conceituais que embasam as propostas de avaliação
de desempenho formuladas por organismos internacionais, sete instituições filiadas ABRASCO,

desenvolveram o PROADESS.

No desenvolvimento do
PROADESS considerou-se inicial-
mente que o desempenho do sis-
tema de saúde brasileiro deve ser
feito levando-se em consideração
o contexto político, social e eco-
nômico que traduz sua história e

O PROADESS foi formu-
lado entre 2002 e 2003 por
um grupo de pesquisado-
res pertencentes a 7 insti-
tuições filiadas ABRASCO,
a partir de uma revisão dos
marcos conceituais que
embasam as propostas de
avaliação de desempenho
formuladas por organismos
internacionais, como a
OMS, a OCDE, e a OPS e de
alguns países membros da
OCDE, com larga tradição
na gestão de sistemas que
têm o acesso universal
como princípio.



específica, cobertura vacinal,
incidência e prevalência de deter-
minadas morbidades, etc), e em
outros casos, as medidas
subjacentes aos indicadores são
obtidas através de inquéritos es-
peciais e pontuais, alguns dos
quais são de realização regular e
pré-definida (estado de saúde
auto-referido; limitação de ativi-
dade/ dor crônica; tabagismo atual,
passado ou passivo, etc.).

A experiência dos diversos pa-
íses demonstra a necessidade de
um processo amplo de pactuação,
que leve em consideração a con-
formação do sistema de saúde,
seus objetivos e metas e os dife-
rentes atores que dele fazem par-
te. Dessa maneira, gestores,
prestadores e usuários dos servi-
ços de saúde definiriam a partir
dos critérios de relevância, confia-
bilidade, validade, capacidade de
discriminação e viabilidade, um
conjunto mínimo de indicadores
para compor um sistema de
monito-ramento das diversas di-
mensões do  desempenho do sis-
tema de saúde.

Para cada indicador seria neces-
sária a construção de uma ficha
técnica que deverá também conter
a medida de desigualdade para
comparação de grupos popula-
cionais, de forma a evidenciar as
desigualdades geográficas e soci-
ais. A análise da validade aparente
(face validity) dos indicadores de-
veria ser feita junto a especialis-
tas e potenciais usuários deste sis-
tema de monitoramento tomando
por base os critérios de seleção
descritos.

Finalmente seria desejável que
fosse estabelecida uma agenda
para a implantação dos indicado-
res e para a definição de mecanis-
mos de obtenção periódica de da-
dos inexistentes, e o estabeleci-
mento de métodos e técnicas de
exploração e análise dos dados de
forma a promover um processo de
paulatina implantação para avaliar
o desempenho do sistema de saú-
de.

Visite a página eletrônica
www.proadess.cict.fiocruz.br.

Comunicamos com imenso pesar o
falecimento do Prof. Frederico Adolfo
Simões Barbosa, na madrugada do dia
08 de março, aos 87 anos, em Recife.

Primeiro diretor do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM),
unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Pernambuco, Frederico
Simões Barbosa foi o primeiro presidente eleito da ABRASCO (gestão
1979-1981) e um dos fundadores da Associação Brasileira de Pós Gra-
duação em Saúde Coletiva.

O corpo do cientista foi velado no mezanino do CPqAM, no campus
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tendo sido enterrado no
Cemitério de Santo Amaro.

 "A história da saúde pública e da epidemiologia no Brasil está inti-
mamente ligada ao desenvolvimento das investigações sobre as gran-
des endemias infecto-parasitárias. Frederico Adolfo Simões Barbosa é
um importante personagem na construção deste campo do saber no
país. Tendo iniciado suas atividades de pesquisa na década de 40, foi
um dos primeiros a conduzir estudos epidemiológicos de longa dura-
ção no Brasil, seu nome estando estreitamente associado à consolida-
ção da epidemiologia como campo de investigação, tanto na academia
como nos serviços de saúde pública.

F. S. Barbosa nasceu em 27 de julho de 1916 em Recife, Pernambuco.
Nesta mesma cidade graduou-se em medicina (1938) e em história na-
tural (1952). Especializou-se em parasitologia e em micologia na Uni-
versidade de São Paulo, sob a orientação dos professores Samuel B.
Pessôa e Floriano de Almeida, respectivamente (1939). Em seguida, ob-
teve treinamento em entomologia médica através de vários cursos e
estágios na University of Michigan e Smithsonian Institution. Douto-
rou-se em medicina pela Universidade do Recife (1942), instituição onde
defendeu três Livre-Docências: Parasitologia (1942), Microbiologia (1950)
e Medicina Preventiva (1960). Obteve também o título de Mestre em Saúde
Pública pela Johns Hopkins University (1946). Ao longo de sua carreira
ocupou inúmeros cargos acadêmicos em diferentes universidades, ten-
do sido professor titular na Universidade Federal de Pernambuco, na
Universidade de Brasília e na Escola Nacional de Saúde Pública. Orien-
tou dezenas de teses de mestrado e de doutorado nas áreas da
parasitologia, medicina tropical e epidemiologia. Como administrador,
dirigiu laboratórios e faculdades em várias instituições brasileiras, in-
cluindo o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (do qual foi primeiro
diretor), a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília
(1975-76) e a Escola Nacional de Saúde Pública (1985-90). Foi também
responsável pelos programas de esquistossomose da Organização Mun-
dial da Saúde em Genebra (1969-71).

Dentre os tópicos de investigação sobre os quais se debruçou, des-

A Saúde Coletiva
Brasileira Perde
Um De Seus Mais
Ilustres Expoentes
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tacam-se os estudos sobre
epidemiologia da
esquistossomose. Quando iniciou
suas pesquisas, havia pouca cla-
reza acerca da determinação e
n o m e n -
clatura das espécies de moluscos
vetoras; a esquistossomose não
havia ainda sido tampouco reco-
nhecida como uma endemia im-
portante no Brasil. Neste sentido,
as contribuições de F. S. Barbosa
ao conhecimento dos vetores, di-
nâmica de transmissão,
epidemiologia e estratégias de
controle da esquistos-somose
foram decisivas.

Como epidemiólogo, sua ên-
fase foi sempre no campo, na pes-
quisa realizada na/com a comu-
nidade. Neste tocante também foi
um inovador pois, em uma época
quando a maior parte dos estu-
dos era realizada com pacientes
em contextos clínicos-hospitala-
res, F. S. Barbosa desenvolveu es-
tudos de longa duração a nível co-
munitário. Os artigos que resul-
taram dessas investigações per-
mitiram um novo olhar sobre a
esquistossomose, dimensionando
o real peso desta parasitose na
determinação dos perfis de
morbi-mortalidade nas popula-
ções e lançando as bases para os
trabalhos de participação popular
no controle de endemias.

F. S. Barbosa publicou cerca de
220 artigos em revistas científi-
cas nacionais e estrangeiras, vá-
rios capítulos de livro em obras
editadas no Brasil e no exterior,
além de três livros e inúmeros re-
latórios técnicos. Em reconheci-
mento a seu trabalho, recebeu vá-
rias honrarias, como a Medalha
Cultural Pirajá da Silva, Professor
Honoris Causa pela Universidade

de Brasília e pela Escola Nacional de
Saúde Pública, além de ter tido duas
espécies de insetos e outra de
trematódeo nomeadas em sua home-
nagem: Culicoides barbosai (Wirth &
Blanton, 1956), Sepedonea barbosai
(Knutson & Bredt, 1976) e Echinostoma
barbosai (Lie & Bash, 1966)."

56ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC
CIÊNCIA NA FRONTEIRA -
ÉTICA E DESENVOLVIMENTO
Data: 18 a 23 de julho de 2004
Local: Universidade Federal de
Mato Grosso - Cuiabá/MT
Consulte as normas de inscrição
e o prazo para envio de trabalho
no site: www.sbpcnet.org.br/
eventos/56ra
Participe!
Informações: Secretaria de
Eventos da SBPC, São Paulo/SP
Tel.: (11) 3259.2766 ou pelo
eventos@sbpcnet.org.br
IV SEMINÁRIO DO PROJETO
INTEGRALIDADE: SABERES
E PRÁTICAS NO COTIDIANO
NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
O Seminário objetiva discutir o
cuidado em saúde como unidade
de ação que sintetiza as frontei-
ras da integralidade na consoli-
dação do direito à saúde, a partir
de cinco linhas de debate: direito
à saúde, saberes e instituições,
tecnologias de gestão, informa-
ção e comunicação e educação
em saúde.
Data: 1, 2, 3 de setembro de 2004
Local: IMS/UERJ - Rio de Janeiro/
RJ
Informações: 2587-7540, r.228

E-mail: lappis.sus@ims.uerj.br

CONGRESSO EUROPEU
DE EPIDEMIOLOGIA
Promovido pela International
Epidemiological Association
em parceria com a European
Epidemiology Federation,
e organizado pela Portuguese
Epidemiological Association,
o Congresso Europeu
de Epidemiologia irá ocorrer
no Porto, Portugal, entre os dias 8
e 11 de setembro de 2004.
Maiores informações: na
página  www.euroepi2004.org
CANADIAN CONFERENCE
ON INTERNATIONAL HEALTH
Data: 24 a 27 de outubro
de 2004
Local: Crowne Plaza Hotel
Ottawa, Canada
Objetivos: promover um fórum
aberto de discussão entre pes-
quisadores, docentes,
discentes, técnicos e a sociedade
com relação à política
de saúde global em suas
controvérsias e diferentes abor-
dagens; compartilhamento de
conhecimento, experiências
e estratégias; e oportunidades
de construção de uma agenda
para a saúde em nível global
através de pesquisa, advocacy
e ação.
O prazo para submissão de
trabalhos é 31 de maio de 2004.
Informações: CSIH Conference
1 Nicholas, Suite 1105
Ottawa, ON - K1N 7B7
Endereço eletrônico:
conference@csih.org
IV FÓRUM NACIONAL
INICIATIVAS NEGRAS -
 TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Data: 05 a 15 de outubro
de 2004 - Rio de Janeiro
Objetivos: Com o objetivo
de proporcionar um espaço
de exposição e reflexão sobre
diversas iniciativas que têm sido
implementadas no campo
das relações raciais no Brasil,
o evento pretende aproximar

VI CONGRESSO BRASILEIRO
DE EPIDEMIOLOGIA – UM
OLHAR SOBRE A CIDADE
Data: 19 a 23 de junho de 2004
Local: Recife/PE
Promoção: ABRASCO - Comis-
são de Epidemiologia
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APONTAMENTOS

AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE TEM NOVO
PRESIDENTE

Fausto Pereira dos Santos é novo
diretor-presidente da ANS,
segundo decreto presidencial
publicado em 24 de dezembro.
Nomeado para o cargo de diretor-
presidente da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, o médico
sanitarista goiano, Fausto Pereira
dos Santos, de 42 anos, vinha
ocupando a diretoria de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas
da Secretaria de Atenção à Saúde,
do Ministério da Saúde.

O nome do médico Fausto Pereira

dos Santos foi aprovado por
unanimidade na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado, que,
no último dia 10, examinou
parecer favorável à mensagem
presi-dencial de indicação para
ocupar o cargo de diretor da ANS.
Como diretor da ANS, promete
"lutar para que a Agência não seja
apenas um órgão de fiscalização
de planos de saúde, mas sim uma
entidade produtora de saúde",
conforme declarou à Agência
Senado.
REVISTA DO CONASEMS

Em dezembro último foi
publicado o primeiro número da
Revista do CONA-SEMS,

publicação do Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde
(www.conasems.org.br). A Re-
vista tem o objetivo de apresentar
infor-mações e análises referentes
à saúde no Brasil e, especialmente,
no SUS.

A Revista é distribuída gra-
tuitamente e busca alcançar os
gestores da saúde no Brasil, pre-
feitos e secretários municipais de
saúde, profissionais de saúde,
pesquisadores e formadores de
opinião.

Parabéns CONASEMS!!
I SIMPÓSIO NACIONAL DE
CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS EM SAÚDE

A Comissão de Ciências
Humanas e Sociais em Saúde  da
ABRASCO realizou o Simpósio

Nacional de Ciências
Humanas e Sociais
em Saúde, na
Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro, entre 10 e 12
de Maio de 2004.

O Simpósio é parte
importante do pro-
cesso de  reorgani-
zação e fortaleci-
mento desta área de
conhecimento na
ABRASCO e no país.

É também um mo-mento
estratégico para  suscitar as
questões que norte-arão o
Congresso Nacional de Ciências
Humanas e Sociais e Saúde, a ser
realizado em Maio de 2005.
RUBEN MATTOS É O NOVO
DIRETOR DO IMS

O professor Rubem Araújo de
Mattos é o novo diretor do Instituto
de Medicina Social da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, uma
das maiores insti-tuições de
ensino e pesquisa em Saúde
Coletiva do país. A posse
aconteceu em 05 de março de
2004, nas dependências do
Instituto de Medicina Social da
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acadêmicos e ativistas
do Movimento Negro
e de Mulheres Negras nacionais,
da América Latina e do Caribe.
Dentre os temas em debate, estão
Reparações - Gênero - Saúde -
Educação -  Religião - Redação de
projetos -
Elaboração de orçamentos -
Captação de recursos - Ação
Afirmativa  - Geo Política
Internacional - Movimentos
Negros  na América Latina
e no Caribe.
Inscrições: até 05 de junho
de 2004
Organização: CENTRO DE
ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS-
UCAM/ RJ
Informações: Consulte a página
www.ceab.ucam.edu.br
Aberto a todos. Entrada  franca.
Apoio: Fundação Ford
I ENCONTRO NACIONAL
DE TUBERCULOSE
A Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia,
em conjunto com o Ministério
da Saúde e Rede Brasileira de
Pesquisa em Tuberculose, estarão
realizando, entre os dias 30/06
e 03/07, o I Encontro Nacional
de Tuberculose. O evento aconte-
cerá em Brasília/DF, no Auditório
do Naoum Plaza Hotel.
Toda a programação, assim como
a ficha de inscrição, podem ser
adquiridas na página da SBPT
na internet: www.sbpt.org.br ou
na sede da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia.
Endereço: SEPS 714/914, Bloco E,
Salas 220/223 - Asa Sul - Brasília/
DF - CEP: 70.390-145
Telefones: 0800 61 6218 / (61)
245-1030 - 245-6218
E-mail: sbpt@sbpt.org.br
IX CONGRESSO BRASILEIRO
DE INFORMÁ TICA EM SAÚDE -
CBIS 2004
Data: 07 a 10 de novembro
de 2004
Local: Ribeirão Preto-SP,
Maiores informações: Consulte
a página www.cbis.org.br



UERJ, que comemora 30 anos em
2004.

Ao tempo em que parabeniza o
Instituto de Medicina Social, a
Abrasco cumprimenta professor
por mais uma conquista!
CAPES ALERTA
PARA A REALIZAÇÃO
DE MESTRADOS
E DOUTORADOS
SEM VALIDADE

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) faz um alerta aos
interessados em participar de
cursos de mestrado ou doutorado
oferecidos por instituições estran-
geiras no Brasil, de forma isolada
ou associada a instituições de
ensino superior brasileiras.

São consideradas ilegais as
atividades acadêmicas das insti-
tuições de ensino estrangeiras, em
nosso País, que não tenham sido
reconhecidas pelo Minis-tério da
Educação (MEC), em ato publicado
no Diário Oficial da União.

Segundo recomendações da
Capes, os interessados devem
consultar a lista de cursos reco-
nhecidos disponível no sítio
eletrônico da instituição antes de
ingressar em um curso de mes-
trado ou doutorado.
PESQUISA EM SAÚDE

O Ministério da Saúde dispo-
nibiliza para Consulta Pública a
Agenda Nacional de Prioridades de
Pesquisa em Saúde. Esta Agenda
visa aproximar o apoio à pesquisa
das necessidades de saúde da
população. Nas primeiras etapas
de construção da Agenda de
Pesquisa, participaram pesqui-
sadores e gestores da saúde e da
ciência e tecnologia.  A etapa atual
visa obter contribuições da
população brasileira e, princi-
palmente, dos usuários dos
serviços de saúde e de trabalha-
dores do setor para o aprimo-
ramento e ampliação das prio-
ridades apresentadas. Dessa

forma, a opinião de todos os
segmentos sociais será conside-
rada na construção da Agenda.

As contribuições constarão no
relatório final dessa Agenda, a ser
apreciado na 2ª Conferência
Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde.
PRESIDENTE DA FIOCRUZ
RECEBE
TÍTULO DE
CIDADÃO
CARIOCA

O gaúcho
Paulo Buss,
presidente da
Fiocruz, rece-
beu o título de
Cidadão Cari-
oca, concedi-
do pela Câ-
mara de Vere-
adores do Rio
de Janeiro. A
iniciativa de
autoria do vereador Eliomar Coe-
lho foi marcada com uma soleni-
dade de entrega do titulo, realiza-
da no dia 27 de abril de 2004, no
Plenário Teotônio Villela do Palá-
cio Pedro Ernesto, no Rio de Janei-
ro.
MSF LANÇA PUBLICAÇÃO
SOBRE O IMPACTO
DAS PATENTES
FARMACÊUTICAS NO ACESSO
A MEDICAMENTOS

A organização internacional
Médicos Sem Fronteiras (MSF)
lançou no dia 11 de março em São
Paulo, no salão nobre da Faculdade
de Direito da USP, no centro da
capital paulista, a versão em
português da publicação "Patentes
de Medica-mentos em Evidência.
Compartilhando experiência prá-
tica sobre patentes de produtos
farmacêuticos".

A publicação é o resultado desta
pesquisa e traz informações
didáticas fundamentais para se
compreender melhor este com-
plexo sistema de pro-teção de

produtos inovadores e as suas
conseqüências para a Saúde
Pública de diversos países,
principalmente os mais pobres.
"As patentes não são dádivas de
Deus. São ferramentas para
beneficiar a sociedade como um
todo, não para encher os bolsos
de umas poucas empresas

farmacêuticas multinacionais." As
palavras do Dr. Bernard Pécoul, ex
Coordenador Internacional da
Campanha de Acesso a Medi-
camentos Essenciais de MSF,
resumem o pensamento da
organização que não defende a
exclusão das patentes dos acordos
comerciais, mas sim uma
interpretação mais humanitária
deste instrumento que pode salvar
ou aniquilar a vida daque-
les que precisam de medica-
mentos essenciais.

Os executivos dessas indústrias
e os representantes de governos
que se beneficiam com as pa-
tentes tentam provar que a
proteção por patente é necessária
para que as indústrias possam
investir em novos medicamentos.
No entanto, uma prova de que a
vida de milhares de pessoas
parece de fato valer  muito menos
do que os lucros obtidos pelas
multinacionais é o fato de que
doenças típicas de países pobres,
tais como leishmaniose, malária e
doença de Chagas continuam sem
tratamento pelo simples fato deBoletim Abrasco  17
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que não dão lucro suficiente para
os seus criadores.

"As patentes inviabilizam o
acesso a medicamentos consi-
derados essenciais e os coloca na
mesma prateleira que bonecas
Barbie ou chips de computador. Um
exemplo disso são os medi-
camentos utilizados para o
tratamento do HIV/aids. Enquanto
países que compram medi-
camentos diretamente da indústria
farmacêutica pagam até 10.000
dólares/ano para cada paciente em
tratamento, outros países onde
ainda não existe proteção por
patente gastam cerca de 250
dólares/ano por paciente" diz
Michel Lotrowska, representante
no Brasil da Campanha de Acesso
a Medicamentos Essenciais de MSF.
"Isso revela um lucro mais que
exorbitante para um produto
considerado essencial e que pode
salvar a vida de milhares de pes-
soas no mundo inteiro."

A versão pdf do documento está
disponível no site www.msf.org.br
WFPHA ELEGE SEUS NOVOS
DIRIGENTES

Em sessão plenária da 38ª. Reu-
nião Anual da Federação Mundial
de Associações de Saúde Publica
(WFPHA), realizada em 19 de Abril
de 2004, em Brighton, na Inglater-
ra, o Dr. Cuauhtémoc Ruiz Matus,
Presidente da Sociedade Mexicana
de Saúde Publica, foi eleito
presidente da
WFPHA (gestão
2004-2006). Na
mesma ocasião
o Dr. S.M.Asib
Nasim, presi-
dente da Asso-
ciação de Saúde
Publica de
Bangladesh -
Índia, foi eleito
para o cargo de
Vice Presidente
da Federação.

ABRASCO NA 38ª. REUNIÃO
ANUAL DA WFPHA

Na 38ª. Reunião Anual da Fe-
deração Mundial de Associações de
Saúde Publica (WFPHA), realizada
em paralelo com o 10º. Congresso
Mundial de Saúde Publica, em 19
de Abril de 2004, em Brighton, na
Inglaterra, a Abrasco submeteu e
teve aprovada, por unanimidade,
sua proposta de realização da 11ª.
edição deste fórum internacional
no Brasil.

Em 2006, em período a ser
acordada com a WFPHA, a cidade
do Rio de Janeiro será a sede do
11º. Congresso Mundial de Saúde
Pública e do 8º. Congresso Brasi-
leiro de Saúde Coletiva.
LABORATÓRIO DE PESQUISAS
SOBRE PRÁ TICAS DE
INTEGRALIDADE EM SAÚDE/
LAPPIS LANÇA PÁGINA ELE-
TRÔNICA.

Sob coordenação dos professo-
res Roseni Pinheiro e Ruben Mattos
(do IMS/UERJ), o LAPPIS reúne pes-
quisadores com a proposta de re-

pensar a noção de
Integralidade a partir da
análise, divulgação e apoio
a experiências inovadoras,
com o objetivo de buscar
estratégias de ação con-
junta que contribuam para
o desenvolvimento de
referenciais teórico-meto-
dológicos para estudos de
experiências sobre Inte-
gralidade e seus efeitos, ao
mesmo tempo em que le-

vem à formação de profissionais
capacitados e comprometidos com
a Integralidade da atenção à saú-
de.

Visite o www.lappis.org.br!!
BOLSAS DA CAPES TÊM
REAJUSTE RETROATIVO
DE 18%

Os cerca de 25 mil bolsistas da
Capes/MEC vão ganhar um reajuste
de 18% retroativo a março deste
ano. O valor das bolsas de
mestrado passará de R$ 724,00
para R$ 855,00; e as de doutora-
do, de R$ 1.072,00 para R$
1.267,00. O reajuste não é exten-
sivo aos cerca de 1.500 bolsistas
que estudam no exterior, pois no
início de 2004 as bolsas da Capes
para o exterior foram corrigidas em
relação ao euro e outras moedas
estrangeiras que se tornaram mais
valorizadas, como as da Austrália
e da Nova Zelândia.

Em 2004, o CNPq conseguiu
corrigir os valores das suas bolsas
com suplementação orçamentária.
Como na Capes isso não ocorreu,
criou-se uma defasagem entre as
agências. Jorge Guimarães explica
que, tão logo assumiu a presidên-
cia da Capes, levou o assunto ao
conhecimento do ministro Tarso
Genro: "O próprio ministro e sua
equipe, especialmente o secretá-
rio executivo, Fernando Hadad,
colocaram o assunto como priori-
dade máxima no Ministério e, fi-
nalmente, conseguimos garantir a
correção e o restabelecimento da
equiparação entre os valores das
bolsas da Capes e do CNPq".



Dilema Preventivista, O -
contribuição para a compreensão

e crítica daMedicinaPreventiva
Sergio Arouca

Ed. Fiocruz, 2003 - R$ 35,00

Análise Estratégica em Saúde
e Gestão pela Escuta

Francisco Javier U. Rivera
Ed. Fiocruz, 2003 - R$ 31,00

Desafio do Conhecimento, O -
Pesquisa Qualitativa em SaúdeMaria

Cecília de S. Minayo
Ed. Hucitec, 2004 - R$ 43,00

Conhecimento Prudente
para uma Vida Decente

Boaventura de Sousa Santos (Org.)
Ed. Cortez, 2004 - R$ 68,00

Atlas da Exclusão Social - Vol.3
Os Riscos no Brasil
Marcio Pochmann

Ed. Cortez, 2004 - R$ 34,00

Saúde pelo Avesso, A
Roberto Passos Nogueira

Ed. Seminare, 2003 - R$ 39,00

Hospitais: Administração da Qualidade
e Acreditação de Organizações

Complexas
Antonio Q. Neto e Olímpio  Bittar

Ed. DaCasa, 2004 - R$ 30,00

Máquinas de Sentido - Processos
Comunicacionais em Saúde

Jacqueline O. Silva e Ronaldo Bordin
(orgs.)

Ed. DaCasa, 2003 - R$ 15,00

Agir e o Pensar em Qualidade
de Vida no Trabalho, O

Suely Ioshii, Mirella Belotti
e Mônica Sztajn

Ed. Autor, 2002 - R$18,00

Saúde no Trabalho: uma revolução
em andamento

Daphnis Ferreira Souto
Ed. Senac, 2003 - R$ 30,00

História e suas Epidemias, A
Stefan Cunha Ujvari

Ed. Senac, 2003 - R$ 50,00

Cultura, Saúde e Doença
Cecil G. Helman

Ed. Artmed, 2003 - R$ 79,00

Apresentamos as novidades deste primeiro semestre!
Faça seu pedido através de e-mail ou telefone, efetuando depósito no Banco do Brasil, C.C. nº5256-6, Ag. 3120-8.

Os sócios da Abrasco em dia com a anuidade têm desconto de 15% nas compras à vista!*
As encomendas até 500g são enviadas como Cartas Registradas com prazo de entrega de 07 dias. Acima de

500g, podem ser remetidos como Sedex (entrega em 3 dias ) ou Encomenda Normal (10 a 15 dias para entrega).
As despesas com o envio postal do material encomendado correm por conta do cliente.

Em caso de dúvida, contate Inez Pinheiro, na Abrasco Livros.
Tel. (21) 2590-2073 / 2598-2526 E-mail abrlivro@ensp.fiocruz.br

* Promoção válida até 05 de julho de 2004!
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Confira as Páginas Eletrônicas
das Associações de Saúde
Pública de outros países.
www.wfpha.org
American Public Health Association
www.cpha.ca
Canadian Public Health Association
www.sld.cu
Cuban Society of Public Health
www.nivel.nl/eupha
European Public Health Association
www.amosapu.org.mz
Mozambican Public Health
Association
www.digesa.sld.pe/webs/
apsap/apsap
Peruvian Public Health Association
www.pha.org.au
Public Health Association of
Australia
www.cpma.org.cn
China Preventive Medicine
Association

www.nphf.nl
Dutch Federation of Public Health
pro.tsv.fi/sly
Society for Social Medicine (Finland)
www.tu-berlin.de/bzph/dgph
German Association of Public Health
www.sitinazionale.it
Italian Society of Hygiene and Public
Health
www.jpha.org
Japan Public Health Association
www.pha.org.nz
Public Health Association of New
Zealand
venus.ci.uw.edu.pl/pth/en
Polish Society of Hygiene
webcenter.ru/~rpha
Russian Public Health Association
www.sespas.es
Spanish Society for Public Health and
Health Administration
www.sgpg.ch/indexf
Swiss Society for Public Health
www.rsph.org
Royal Society of Health (UK)
www.ukpha.org.uk
United Kingdom Public Health
Association
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