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editorial

Saúde Coletiva em um Mundo Globalizado:
por uma agenda solidária pela saúde dos povos

De 21 a 25 de agosto, o Rio  de
 Janeiro foi a capital mun-dial da
saúde pública. Cerca de 11 mil

participantes estiveram reunidos, duran-
te mais de 600 horas de atividades. Na
programação, cinco Conferências Mag-
nas, 16 grandes debates; 152 painéis e
palestras; 168 temas livres, 7.433
pôsteres, além de 24 oficinas, 15
encontros científicos, assembléi-
as, fóruns, simpósios internacio-
nais e uma Mostra Internacional
de Saúde com 57 expositores –
nacionais e internacionais. Mas
não foram somente os números
grandiosos que fizeram do 11º
Congresso Mundial de Saúde Pú-
blica e 8º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva, organizados pela
ABRASCO e pela Federação Mun-
dial das Associações de Saúde
Pública (WFPHA), o mais expres-
sivo encontro da área de todos
os tempos. A presença do Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva na ceri-
mônia de abertura destacou a importân-
cia do Congresso. Em seu discurso, ele
apontou o comprometimento do gover-
no brasileiro com o desenvolvimento so-
cial e a saúde e conclamou todos os pa-
íses representados para um esforço con-
junto contra a pobreza e as iniqüidades
sociais.

O presidente da Fiocruz, Paulo Buss,
foi homenageado pela WFPHA e con-
vidado a proferir a Conferência Magna
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EXPEDIENTE

Hugh Rodman Leavell, intitulada
Globalização, Pobreza e Saúde, abordan-
do o impacto das atuais políticas econô-
micas nas iniqüidades sociais, na pobreza
e na saúde. As apresentações de Michael
Marmot [Ações Globais em Determi-
nantes Sociais em Saúde] e de Giovani
Berlinguer [Novas Fronteiras em Ciência

e Tecnologia: O Que Isso Significa para a
Saúde Pública?], juntamente com as con-
tribuições de ministros da Saúde, delega-
dos e representantes institucionais de 77
países, resultaram na aprovação da De-
claração do Rio na sessão plenária de en-
cerramento. Essa declaração é uma cha-
mada à  solidariedade e à responsabilida-
de global para enfrentamento dos enor-
mes desafios Sanitários contemporâneos.
Valores, princípios e diretrizes em Saúde,
Desenvolvimento Social e Justiça, defen-

didos no documento tornam a Declara-
ção do Rio um convite ao debate amplia-
do com vistas à sua divulgação e qualifi-
cação. Nossos próximos passos devem ser
para transformar essa Declaração numa
agenda de ação global para assegurar “que
todo ser humano possa viver sua vida com
respeito e dignidade, criando, desse modo,

um futuro melhor para as próximas
gerações”.

Nesta edição especial, ouvi-
mos personalidades estratégicas
do setor sobre os desdobramen-
tos e as repercussões do congres-
so em suas instituições e seu im-
pacto na construção de uma agen-
da em torno da saúde coletiva.
Para Paulo Gadelha, presidente
da ABRASCO que encerra sua ges-
tão à frente Associação, o sucesso
do Congresso dá a sensação de
“dever cumprido” e a saudável ex-
pectativa de que muito ainda
deve ser feito a partir desta con-

quista. “O Congresso consolidou a
ABRASCO como referência mundial na
área da saúde pública”, diz. No dia 31
de outubro, Gadelha passa o bastão a
José da Rocha Carvalheiro, histórico
militante da Associação, que retorna,
pela terceira vez, à diretoria. Em sua en-
trevista, o novo presidente da ABRASCO

fala de seus planos de ação e das ques-
tões que precisam ser reavaliadas no seio
da Associação para que ela se mante-
nha atual e cada vez mais atuante.
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O mais importante congresso da
 área de Saúde Pública de to-
 dos os tempos. Essa frase defi-

ne o que foi a realização conjunta do
11º Congresso Mundial de Saúde Pú-
blica e 8º Congresso Brasileiro de Saú-
de Coletiva - Saúde Coletiva no Mun-
do Globalizado: Rompendo Barreiras
Sociais, Econômicas e Políticas. A opi-
nião é compartilhada por diversas au-
toridades da área, tanto no Brasil como
no exterior, que também destacaram a
Conferência do presidente da Fiocruz,
Paulo Buss, sobre Globalização, Pobre-
za e Saúde, como uma das mais rele-
vantes do encontro.

Conforme disse o presidente da
ABRASCO, Paulo Gadelha, na abertura do
congresso, o tema central tem vários sen-
tidos. “Não há globalização, e sim
globalizações, contraditórias e
conflitivas. Octávio Ianni nos diz com
propriedade: ‘globalização rima com
integração e homogeneização, da mes-
ma forma que com diferenciação e frag-
mentação’. Para nós, presentes nesse
encontro, a saúde é um bem público
global. No entanto, Giovanni Berlinguer
alerta com a veemência e a serenidade
que lhe são peculiares: ‘Saúde é um bem
indivisível. O gênero humano está liga-
do por um destino comum. Por isso, é
paradoxal que, enquanto são
globalizadas as finanças, a informação
simultânea, mercadorias, criminalidade
e tantas outras facetas da produção hu-
mana, um bem essencial como a saúde
seja negligenciado ou deteriorado por
uma globalização tão proeminente e
invasiva’”.

No Abrascão, como foram apelida-
dos os Congressos Brasileiros de Saúde
Coletiva, a diversidade temática, a qua-
lidade das apresentações e a represen-
tatividade das autoridades proporciona-
ram colaborações inestimáveis ao pre-
mente desafio de vencer as barreiras po-
líticas, sociais e econômicas da Saúde
Pública no mundo globalizado. A capa-
cidade brasileira de pensar a saúde,
traduzida nos milhares de trabalhos

Reafirmando a luta por um mundo melhor
e com mais eqüidade

apresentados, a maci-
ça participação da co-
munidade técnico-ci-
entífica e a presença
do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
foram citadas por dez
em cada dez persona-
lidades estratégicas do
setor, ouvidas sobre os
desdobramentos e re-
percussões do con-
gresso em suas institui-
ções e seu impacto na
construção de uma
agenda em torno da saúde coletiva.

“O congresso da ABRASCO deixou de
ser um evento nacional para se conver-
ter em uma convocatória mundial”, sin-
tetizou Antonio Horacio Toro Ocampo,
representante da Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (escritório regional da
Organização Mundial de Saúde para as
Américas) no Brasil.  A diretora da OPAS
Mirta Roses Periago disse que colocar a
América Latina no centro do debate
mundial foi o ponto forte do evento, al-
cançado ao vincular um congresso bra-
sileiro com um mundial. “Também foi
crucial centrar a análise nas implicações
da globalização para a Saúde Pública e,
em particular, na necessidade de com-
bater as barreiras sociais, econômicas e
políticas para que todos tenham acesso
à Saúde Pública. A ênfase dada a te-
mas-chave, como o direito à saúde, o
desafio do acesso universal aos servi-
ços de saúde, a proteção social, a
bioética e a necessidade de fortalecer
os recursos humanos em saúde, volta-
se para áreas primordiais para eliminar
as barreiras mencionadas e assegurar
saúde para todos”, destacou.

Para o Secretário Executivo do Mi-
nistério da Saúde, Jarbas Barbosa da
Silva Júnior, o aspecto mais importante
do evento foi reafirmar a enorme vitali-
dade da Saúde Pública brasileira e do
Sistema Único de Saúde. “Os trabalhos
apresentados demonstram uma comu-
nidade acadêmica que amplia sua qua-

lificação técnica e seu compromisso com
a busca de ins-trumentos e estratégias
capazes de responder aos nossos pro-
blemas de saúde”, opinou.

O Secretário de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, José Gomes
Temporão, aponta a reafirmação do con-
gresso da ABRASCO como o principal
fórum de avaliação e debate científico-
político da reforma sanitária brasileira.
“A crescente projeção internacional do
Brasil, a eleição do presidente da
FIOCRUZ, Paulo Buss, como o novo pre-
sidente da Federação Mundial de Asso-
ciações de Saúde Pública (WFPHA) e o
prêmio conquistado pela FIOCRUZ são
exemplos disso (veja mais na matéria
sobre as premiações).”

Temporão destacou, ainda, a cres-
cente presença de gestores e trabalhos
que refletem a construção do SUS e as
apresentações de Paulo Buss e Sônia
Fleury, presidente do Centro Brasileiro
de Estudos de Saúde (CEBES).

Moisés Goldbaum, Secretário de Ci-
ência, Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos do Ministério da Saúde, disse que o
Congresso consolidou a inserção inter-
nacional da Saúde Coletiva brasileira.
“A crescente participação da comunida-
de técnico-científica nesses eventos re-
vela a necessidade de manter ativas e
propositivas a criação e a oferta desses
espaços onde se possam analisar, deba-
ter e propor soluções para atender à
complexa pauta do setor de saúde. Sem
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esgotar os numerosos aspectos positivos
que marcara nesse congresso, deve-se res-
saltar o alto grau de maturidade alcança-
do no tratamento das relevantes questões
do campo.”

O presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS), Jurandi
Frutuoso, ressaltou que o Congresso da
ABRASCO, é imprescindível para a consoli-
dação do SUS, pois constitui o mais im-
portante evento de Saúde Pública do Bra-
sil. “O CONASS se sentiu honrado em parti-
cipar de dois painéis: Avaliação da Ges-
tão Estadual do SUS com base nas Fun-
ções Essenciais de Saúde Pública e Siste-
mas de Informação em Saúde na Gestão
Estadual e de uma Comunicação Coor-
denada sobre Gestão e Responsabilidade
Sanitária, além da exposição de pôsteres
e do Seminário sobre Glo-balização, aces-
so a medicamentos e proteção ao
cidadão, em parceria com a Con-
ferência Luso-Francófona de Saú-
de (COLUFRAS).”

“Estabelecer paralelos entre a
experiência da reforma sanitária
brasileira e a de outros países foi
um destaque”, na opinião de
Edmun-do Costa Gomes, presi-
dente do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde dos Municí-
pios (CONASEMS). “Esses paralelos,
até o momento, vêm mostrando o quanto
temos avançado, apesar de nossos proble-
mas e desafios. O debate ocorrido no Con-
gresso demonstrou que estamos no rumo
certo na construção do SUS universal, in-
tegral, equânime, descentralizado,
regionalizado, igualitário e sob controle
social. Também a discussão da necessida-
de de integrar a política de saúde, o SUS,
às demais políticas sociais, resgatando o
conceito inicial da seguridade social, nos
fará avançar nesses rumos. Temos, en-
quanto entidade nacional, que representa
os municípios na saúde e participa de for-
ma solidária e co-responsável na constru-
ção do SUS, uma enorme responsabilida-
de de pautar e desenvolver uma agenda
em torno dessas idéias.”

Alberto Pellegrini, Secretário Executi-
vo da Comissão Nacional sobre
Determinantes Sociais em Saúde
(CNDSS), destacou a quantidade de co-
municações, painéis e palestras sobre os
DDS, a partir de perspectivas diversas,
notadamente para a originalidade das
apresentações sobre o processo de
globalização enquanto um determinante
social em saúde. “Na ciência moderna a

definição das agendas de pesquisa deve
ser feita em espaços que permitam a
interação de diversos atores comprometi-
dos com a solução de problemas.”

Instituições dedicadas ao ensino e es-
tudos em saúde salientaram a oportuni-
dade de diálogo entre acadêmicos,
gestores e trabalhadores do campo da
Saúde Pública. “Eu destacaria como um
dos aspectos mais relevantes a
evidenciação da situação crítica que atra-
vessa o campo da Saúde Pública em
muitas partes do mundo, produto do im-
pulso de políticas orientadas por organis-
mos internacionais de ordem financeira,
que têm levado a um agravamento da
exclusão da pobreza e das iniqüidades e
a um descuido e abandono estadual, sub-
metendo grande parcela da população
mundial ao atraso, à enfermidade e à

durante o congresso, Sônia Fleury apon-
ta a afluência dos participantes para os
debates mostrando a propriedade dos te-
mas escolhidos. “Outro ponto positivo foi
a reclamação dos estudantes, exigindo
formas mais acessíveis de participação.
Por outro lado, a reivindicação de trans-
formar o congresso em discussão política
não é pertinente. Mas mostra a necessi-
dade de revitalizar espaços como o
CEBES para onde possam ser canaliza-
das essas demandas de participação polí-
tica do movimento sanitário.”

“O tema que se impôs foi o da luta
contra a desigualdade social e em saúde,
marcando uma ampliação do compromis-
so da Comissão Nacional de
Determinantes Sociais em Saúde para
toda a comunidade de Saúde Coletiva no

Brasil. A luta por um SUS eqüi-
tativo e de qualidade e por polí-
ticas sociais e de saúde compro-
metidas com a equidade foi rea-
firmada neste Congresso e se tor-
na responsabilidade de cada um
de nós”, afirmou Aloísio Jardim
Dornellas de Barros, representan-
te da área de Saúde Coletiva na
Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).

“Considerar a saúde parte do debate
global sobre desenvolvimento social e sus-
tentável na arena nacional e internacio-
nal foi um ponto extremante relevante do
congresso. A ABRASCO, mostrou um com-
promisso crescente - academicamente e
nos termos de defesa - com questões de
relevância regional e global da Saúde Pú-
blica, como iniqüidades persistentes da
saúde e a necessidade de atenção simul-
taneamente a determinantes sociais de
saúde. Isso inclui o desafio de integrar
políticas de saúde que, ao mesmo tem-
po, abranjam respostas sociais eqüitativas
e promovam ecossistemas mais saudá-
veis”, opinou Roberto Bazzani, da Red
de Investigación en Sistemas y Servicios
de Salud en el Cono Sur de América La-
tina (IDRC).

A organização técnica, com os diver-
sos tópicos convergindo para o tema prin-
cipal, foi citada pelo presidente da
WFPHA, Asib Nasim, como ponto forte
do evento. “A relevância dos seminários,
provocou debates sobre tópicos emergen-
tes, aliada à experiência e ao conhecimen-
to internacionais globais e ao conhecimen-
to local”, merecendo destaque.

morte, situações que são completamente
injustas e evitáveis”, opinou o coordena-
dor geral da Asociación Latinoamericana
de Medicina Social (ALAMES), Maurício
Torres. Segundo ele, a produção e demo-
cratização do conhecimento em saúde me-
recem atenção, pois trazem alternativas
para o enfren-tamento dos atuais proble-
mas sanitários e para a construção de so-
ciedades justas, com qualidade de vida
digna. Como exemplo, Torres citou que,
a partir do desenvolvimento do SUS, o
Brasil tem conseguido desenvolver o com-
promisso constitucional de garantir o di-
reito à saúde e à cidadania.

Representante da ALAMES no Brasil e
vice-presidente da ABRASCO, Madel
Therezinha Luz enfocou que o congresso
reafirmou a vocação da Associação como
espaço de produção e aplicação de co-
nhecimento na área da Saúde Coletiva.
“A multiplicidade temática e de formas de
abordagem mostra a intensa criatividade
do campo no Brasil e seu papel potencial
na América Latina.”

Empossada presidente do Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES)
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Declaração do Rio

 abrasco participa    ecos do congresso

A
pós cinco dias de intensos trabalhos e frutíferos de

bates, envolvendo lideranças mundiais e locais, che-

gamos à conclusão de que a globalização, fenô-

meno que teria o potencial de quebrar tais barreiras, infe-

lizmente, produziu um ciclo vicioso, onde se tem um au-

mento das desigualdades que leva à pobreza e à exclusão

social, piorando as condições de vida, deteriorando a saú-

de e, por sua vez, ampliando ainda mais as desigualdades

sociais internas e entre nações.

Face a essa realidade, o cumprimento das Metas de De-

senvolvimento do Milênio encontra-se seriamente amea-

çado. No entanto, há vários caminhos que podem

levar à ruptura deste ciclo, rumo a um novo modelo

de desenvolvimento, onde a população se beneficie

da prosperidade global e viva com mais saúde.

Expressando o pensamento e o desejo dos parti-

cipantes do congresso, representando 26 nações, re-

afirmamos que:

� O acesso ao cuidado de saúde eficaz é um

direito humano fundamental e uma pre-condição

para o desenvolvimento social e econômico;

� Todas as desigualdades no acesso ao cuidado

em saúde devem ser eliminadas;

� São necessárias mais pesquisas para melhor

entender os deter-minantes sociais de saúde e as

“causas das causas” do adoecimento, bem como ava-

liar políticas e intervenções;

� Os resultados da pesquisa de-

vem estar publicamente disponíveis e

ser incorporados na formulação de po-

líticas públicas e intervenções em saú-

de. Estas, por sua vez, devem ter a pro-

moção em saúde como parte integral

de seu desenho;

� São necessários laços inter-

setoriais mais fortes entre as políticas

públicas em geral e as de saúde, e li-

gações efetivas com iniciativas gover-

namentais, não governamentais e da

sociedade civil;

� A força de trabalho em saúde

pública deve ser desenvolvida e

fortalecida;

� O desenvolvimento dos sistemas

de saúde deve ser alicerçado nas co-

munidades, garantindo o apoio popular e sua

responsabilização frente ao povo a que servem;

� As agências das Nações Unidas devem ter os meios

necessários e se comprometerem com ações melhores e

mais ágeis;

� A solidariedade e responsabilidade globais são es-

senciais para que se faça frente ao enorme desafio de ga-

rantir que todo ser humano possa viver sua vida com res-

peito e dignidade, criando, desta forma, um futuro melhor

para as próximas gerações.

Rio de Janeiro, de 21 a 25 de agosto de 2006.

Dr. Ulrich Laaser (DVGPH) lê o documento de chamada à solidariedade.
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MIRTA ROSES PERIAGO

Diretora da Organização

Pan-Americana de Saúde (OPAS)

Um exemplo da coincidência de
enfoque do congresso e da OPAS é que
vimos trabalhando há vários meses
numa Agenda de Saúde para as Améri-
cas, 2008-2017. Queremos que seja
uma expressão concisa da visão com-
partilhada pelos países, considerando
tendências e desafios previstos para o
decênio, e se centre em melhoras con-
cretas para a saúde dos povos das Amé-
ricas. A partir de elementos comuns -
de acesso eficaz aos serviços de saúde
pública como direito fundamental dos
cidadãos do Continente, de eliminação
de desigualdades no acesso aos ditos
serviços, do impulso à investigação so-
bre os determinantes sociais da saúde,
do acesso aberto aos resultados das pes-
quisas, da participação das comunida-
des nas ações e sistemas de saúde pú-
blica, do fortalecimento dos recursos
humanos em saúde - trabalharemos in-
tensamente para contribuir com o de-
senvolvimento de uma agenda regional
de saúde.

ANTONIO HORACIO TORO OCAMPO

Representante da Organização

Pan-Americana de Saúde (OPAS) no

Brasil

A Declaração do Rio é um manifes-
to do sentir de sanitaristas do mundo
inteiro e, em vez de levantar temáticas
coletivas, insta as organizações a

aprofundar seus trabalhos nos temas que
surgem das necessidades dos países e
da aspiração de colegas sanitaristas.
Como os países também são membros
da OMS e da OPAS, algumas propostas
reforçam aquilo que nossos ministros da
saúde já levam para nossos fóruns mun-
diais e regionais, e que os níveis regio-
nal e nacional da OMS têm que se apro-
ximar mais desses fóruns de cientistas e
técnicos, não apenas como contribuin-
tes dos temas de sua expertise, mas tam-
bém para compartilhar e vivenciar as
diferenças que têm os paises do mundo
e das Américas. Nesse sentido, tivemos
80 participantes da OPAS de várias re-
giões do mundo compartilhando suas
experiências.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

Secretário de Atenção à Saúde

do Ministério da Saúde

A Declaração do Rio aborda alguns
temas que precisam ser fortalecidos no
processo da reforma sanitária brasilei-
ra, lembrando que o SUS é apenas
uma parte desse processo. A retoma-
da da discussão sobre os determinantes
sociais de saúde e a causalidade me pa-
recem absolutamente estratégicos, nes-
te momento em que as soluções basea-
das em visões estreitas do processo se
destacam. Refiro-me a formulações que
colocam a atenção e a tecnologia cura-
tiva (médico-hospitalar) como eixos do
processo. O tema da eqüidade e das de-
sigualdades no acesso me parecem cen-
trais. Aqui o fortalecimento e a qualifi-
cação da política de atenção básica e
saúde da família são fundamentais. O
MS tem um papel importante a cum-
prir nesse processo. Chamo a atenção
para a política aprovada pela Comis-
são Intergestores Tripartite, em março,
que estabeleceu os pactos pela saúde
em seus três eixos (pacto em defesa da
vida, em defesa do SUS e de gestão),

 o que, em muitos aspectos, contempla
várias preocupações da Declaração
do Rio.

ALBERTO PELLEGRINI

Secretário Executivo da Comissão

Nacional sobre Determinantes

Sociais em Saúde (CNDSS)

Um dos desafios que a CNDSS en-
frenta é a concepção errônea de que
não há mais o que pesquisar sobre os
determinantes sociais da saúde (DSS)
e que o momento é de ação. Há, sim,
muito que pesquisar, já que as rela-
ções de determinação são mais com-
plexas que as de causalidade, envol-
vendo mediações cujo estudo permite
identificar pontos mais sensíveis a in-
tervenções que busquem melhorar a
saúde. O principal compromisso da
CNDSS é com a ação no combate às
iniqüidades de saúde. Mas esse com-
promisso deve apoiar-se em uma sóli-
da base de conhecimento para que as
políticas tenham o impacto desejado.  
A reiteração da saúde como direito e
precondição para o desenvolvimento
social e econômico, o compromisso
com a equidade, a concepção da pes-
quisa como insumo fundamental das
políticas públicas, a ênfase no esfor-
ço intersetorial são alguns itens da De-
claração que apontam para uma agen-
da de Saúde Coletiva capaz de lograr
o necessário equilíbrio entre a legi-
timação científica e a social.

JURANDI FRUTUOSO

Presidente do Conselho Nacional

de Secretários de Saúde (CONASS)

A Declaração do Rio é uma contri-
buição séria que se soma a outras con-
tribuições do setor. Por exemplo, o
CONASS lança em novembro o livro
SUS: Avanços a Celebrar e Desafios a

Superar, que identifica entraves e pro-
põe soluções para fortalecer o Sistema

Compromisso contra a exclusão social
A Declaração do Rio é uma chamada à solidariedade e à responsabilidade global para

o enfrentamento das desigualdades sociais do mundo. Convidamos algumas personalidades estratégicas

no cenário de Saúde Pública nacional e internacional para comentar o documento

e avaliar os possíveis desdobramentos em suas respectivas instituições.
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Público de Saúde. Nessa publicação,
o CONASS pretende, da mesma forma
que a Declaração do Rio, chamar a
atenção de autoridades para o futuro
da Saúde Pública no Brasil.

SÔNIA FLEURY

Presidente do Centro Brasileiro

de Estudos de Saúde (CEBES)

 A Declaração do Rio é importan-
te por reafirmar o direito universal à
saúde e cobrar a eliminação das injus-
tiças no acesso à saúde. Também por
denunciar a possibilidade de não-
cumprimento das Metas do Milênio se
os governos não se comprometerem
com a eliminação dessas injustiças, in-
vestindo na universalização da saúde.
Para nós, do CEBES, que lutamos pela
democratização da saúde a partir da
associação entre o conhecimento cien-
tífico e a formulação de estratégias de
intervenção política que construam um
bloco de forças sociais capaz de alte-
rar a situação atual, a Declaração do
Rio reafirma nossos propósitos e nos
coloca o desafio de trabalhar de for-
ma mais integrada aos movimentos
existentes também em outros países
irmãos.

EDMUNDO COSTA GOMES

Presidente do Conselho Nacional

de Secretários Municipais de

Saúde (CONASEMS)

O chamado coletivo à construção
responsável, solidária e pactuada de
ações que nos permitam ampliar o le-
que de aliados na construção do SUS

e melhorar nossa capacidade de inter-
venção é sempre bem-vindo. Espera-
mos que os demais atores também
pautem tais questões, como vêm fa-
zendo até então. O CONASEMS vem de-
senvolvendo projeto, em parceria com
a OPAS e o MS, de fortalecimento
dos Conselho de Secretários Munici-
pais de Saúde de Estado(COSEMS), na
busca de repolitização da luta pelo
SUS, da construção permanente e
também no cotidiano do pacto pela
saúde, no aprofundamento de ma-
cropolíticas, como ciência e tec-
nologia, promoção da saúde, educa-
ção permanente, atenção básica como
centro da atenção integral, além de
desenvolver parcerias como a esta-
belecida nas redes Américas e Gandhi.
Precisamos vencer coletivamente, so-
lidariamente e de forma co-responsá-
vel os principais problemas para a
efetivação do SUS: o subfinan-
ciamento e alocação não-eqüitativa
de recursos e as dificuldades em im-
plantar e garantir o processo de Edu-
cação Permanente dos trabalhadores
de saúde bem como, a superação de
seus vínculos inadequados.

MOISÉS GOLDBAUM

Secretário de Ciência, Tecnologia

e Insumos Estratégicos

do Ministério da Saúde

A Declaração do Rio reforça e le-
gitima ações que
a SCTIE imple-
mentou desde
sua criação em
2003. Podem-se
apontar os esfor-
ços para garantir
o acesso da po-
pulação a medi-
camentos que
vão ao encontro
da reafirmação
de que “o acesso ao cuidado de saú-
de eficaz é um direito humano funda-
mental...”. Os investimentos em Ciên-
cia e Tecnologia – C&T - contempla-
ram não somente pesquisas “para
melhor entender os determinantes so-

ciais de saúde e as ‘causas das causas’
do adoeci-mento...”, como também
procuraram atender à inédita Agenda
Nacional de Prioridades de Pesquisa
em Saúde, definida na 2ª Conferên-
cia Nacional de Ciência e Tecnologia
e Inovação, em 2004 (ressalte-se que
as proposições de pesquisa da Decla-
ração estão incluídas na Agenda). Esse
trabalho no apoio à pesquisa implica
que os seus resultados sejam devida-
mente apropriados para “ ... a formu-
lação de políticas públicas e interven-
ções em saúde ...”. Finalmente, sali-
enta-se que “... laços intersetoriais
mais fortes entre as políticas públicas
em geral e as de saúde...” foram e con-
tinuam sendo trabalhados, especial-
mente, para atender a integralida-
de do entendimento e atendimento
da saúde.

MAURICIO TORRES

Coordenador Geral

da Asociación Latinoamericana

de Medicina Social (ALAMES)

Esse tipo de documento tem efei-
tos limitados nas políticas, não é im-
portante para os Estados, pois pro-
vém de cenários onde sua presença é
marginal. A importância da Declara-
ção do Rio é que reúne o sentimento
de uma importante comunidade que
se identifica em reconhecer as profun-
das desigualdades e injustiças no cam-

po da saúde e
expressa a ne-
cessidade de
atuar coletiva-
mente para
s u p e r á - l a s .
Nesse sentido,
reforça propos-
tas da agenda
mundial em
saúde, que,
desde múlt i-

plos cenários, como a Assembléia
Mundial da Saúde dos Povos, o Fórum
Social Mundial de Saúde e a Associa-
ção Latino-americana de Medicina So-
cial, vêm fazendo um chamado para
que haja a reorientação das políticas
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ANDRÉ MALHÃO

Diretor da Escola Politécnica de

Saúde Joaquim Venâncio/FIOCRUZ

A Escola Politécnica, junto com as
demais escolas técnicas do SUS, pode
desempenhar um importante papel na
construção de uma agenda em torno
da Saúde Coletiva, assumindo uma
postura de compreender a educação e
a formação de técnicos não de forma
restrita, mas articulada com as premis-
sas, sentidos e diretrizes da Saúde Pú-
blica, no contexto da Reforma Sanitá-
ria. Pensar a formação de técnicos as-
sociada a um projeto de sociedade, de
mundo, de humanidade. Pensar no téc-
nico como um trabalhador com neces-
sidade de educação plena. Isso é bom
para a saúde pública e para o SUS -
porque será um trabalhador muito mais
bem formado, contribuindo eticamen-
te, tecnicamente, politicamente e cul-
turalmente – e bom também para ele
próprio – porque, sendo um ator soci-
al e político no contexto de formação
da sociedade, está exercendo sua ci-
dadania.

de saúde e se dê o compromisso dos
Estados com o desenvolvimento de
políticas que efetivamente materializem
o direito à saúde, com ampla partici-
pação da população.

JARBAS BARBOSA

DA SILVA JÚNIOR

Secretário Executivo

do Ministério da Saúde

A principal implicação é
fortalecer a necessidade de
uma atuação mais ampla
do Ministério da Saúde.
Este precisa atuar não
apenas como o coordena-
dor nacional do SUS, mas
também como um dos par-
ceiros, ao lado de outras
instituições, como as aca-
dêmicas, políticas e sociais, para cons-
truir uma agenda multissetorial que res-
ponda a todas as dimensões dos pro-
blemas de saúde da população.  O
papel do MS precisa ser o de um dos
protagonistas, articulando os demais
parceiros e fazendo uma forte advoca-
cia dessa agenda ampliada do setor
saúde perante toda a sociedade.

ALUÍSIO JARDIM DORNELLAS

DE BARROS

Representante da área de Saúde

Coletiva na Coordenação

de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (CAPES)

A Capes, ao apoiar a formação de
recursos humanos pós-graduados no
Brasil, tem papel central nessa luta.
De um lado, na formação de novos
quadros acadêmicos, que possibilitem
o desenvolvimento regional e a difu-
são do ensino da saúde coletiva por
todo o país. Temos assistido a um  cres-
cimento importante do número de pro-
gramas de pós-graduação na área.
Ainda há muito o que trilhar, visto que
precisamos de expansão no Nordeste
e Centro-Oeste e de conquistarmos o
Norte. De outro lado, a formação pro-
fissional tem tido apoio irrestrito da

CAPES e do Ministério da Saúde, com
novos programas de mestrado
profissional. Esses programas têm ten-
tado atender a demandas dos serviços e
dos gestores da saúde, de todos os ní-

veis - local, estadual,
federal. O esforço
conjunto dos progra-
mas já atuantes, com
a intenção declarada
da Capes de aumen-
tar de maneira impor-
tante o número de
mestres e doutores ti-
tulados no Brasil, e
uma necessidade
inadiável da expan-
são da universidade
pública, com a con-

tratação dos doutores formados, de-
vem permitir a ampliação continuada
da Saúde Coletiva.

PAULO GADELHA

Presidente da ABRASCO e vice-

presidente de Desenvolvimento

Institucional e Gestão

do Trabalho da FIOCRUZ

A Declaração do Rio reflete tanto
o movimento nacional como a diver-
sidade e a presença dos representan-
tes da Federação Mundial. Merece des-
taque a incorporação no discurso in-
ternacional de novos temas, como
questões ligadas a determinantes so-
ciais e condutas mais solidárias, além
da citação da necessidade de recupe-
rar o protagonismo da OMS no cená-
rio dos grandes temas da saúde inter-
nacional, evidenciando para as orga-
nizações as suas responsabilidades.
Isso fez com que a Declaração fosse
vista como instrumento que dará um
novo tom a essa participação interna-
cional. Para o campo brasileiro, pode-
mos avançar em várias outras direções,
com um nível de contundência maior.
Para o cenário internacional, o docu-
mento é um grande avanço e foi per-
cebido assim.
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O acúmulo da experiência brasi-
  leira, a capacidade organiza-
 tiva e a presença internaci-

onal demonstrados nos congressos
mundial e brasileiro de Saúde Públi-
ca/Coletiva fizeram observadores de
vários países concluírem que o Brasil
é um pólo importante para esse mo-
vimento, no enfrentamento das gran-
des questões de Saúde. Para Paulo
Gadelha, presidente da ABRASCO, os
Congressos abriram uma grande pau-
ta de trabalho e articulação política
que necessitará do envolvimento de
docentes, pesquisadores, profissionais,
gestores e lideranças de Saúde Públi-
ca/Coletiva para terem continuidade.
Algumas instituições já visualizam os
desdobramentos dos eventos e apos-
tam em um cenário de ampla coope-
ração na construção de uma agenda
em torno da Saúde Pública.

Na opinião do secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde, Moisés
Goldbaum, pode-se esperar o aprimo-
ramento do intercâmbio entre os gru-
pos nacionais e estrangeiros, ao lado
da expansão “da nossa presença nos
veículos de difusão e divulgação de
novos conhecimentos e desenvolvi-
mento tecnológico”. “Em relação à
nossa perspectiva nacional, a repercus-
são mais visível é o aprofundamento
de análises e conhecimento sobre o
Sistema Único de Saúde, o que per-
mitirá e favorecerá seu aprimoramen-
to, ao lado de sua demonstração, in-
ternacionalmente, como um modelo.”

O presidente do Conselho Nacio-
nal dos Secretários de Saúde
(CONASS), Jurandi Frutuoso, faz coro:
“O Abrascão terá efeitos na consoli-
dação do SUS, a partir da compara-
ção de experiências e apresentação

Instituições nacionais e internacionais reafirmam
responsabilidades e agendas de trabalho

de soluções sobre diversos temas li-
gados à saúde”.

 “A luta por um SUS eqüitativo e
de qualidade e por políticas sociais e
de saúde comprometidas com a eqüi-
dade foi reafirmada nesse congresso
e se torna responsabilidade de cada
um de nós”, pontuou Aloísio Jardim
Dornellas Barros, representante da
área de Saúde Coletiva na Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

A continuidade e o acompanha-
mento dos compromissos firmados
durante o congresso são apontados
pelo representante da Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS) no
Brasil, Antonio Horacio Toro Ocampo,
como a missão de cada participante
após o término do evento. “Os pró-
prios atores têm que ser os responsá-
veis por dar seguimento e fazer o
monitoramento dos compromissos
de vários especialistas em diferentes
áreas técnicas. E, com a participação
da Organização Mundial de Saúde
(OMS) e da OPAS, prosseguir com a
constituição de redes nas regiões da
América e do mundo.”

André Malhão, diretor da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venân-
cio, apontou a revitalização das enti-
dades como conseqüência do Abras-
cão. “A própria ABRASCO, cada vez mais
forte e firme no seu papel, e o Centro
Brasileiro de Estudos da Saúde
(CEBES), que está sendo refundado
com a Sônia Fleury assumindo a sua
direção. A Escola Politécnica, que re-
alizou um fórum internacional de edu-
cação de técnicos em saúde, trazendo
representantes de diversos países,
principalmente da América Latina e da
África, se esforça no sentido de evi-
denciar que a educação profissional

em saúde não deve ser compreendi-
da apenas como uma atividade exe-
cutiva. Ou seja, não se trata apenas
de fazer cursos técnicos, mas é tam-
bém um lugar de reflexão, de investi-
gação, e, portanto, de elaboração de
propostas que contribuem na sua par-
cela, que é a formação de técnicos.”

Maurício Torres, coordenador ge-
ral da ALAMES, afirmou que o congres-
so mostrou a possibilidade de outros
caminhos, onde é possível que o Es-
tado e a sociedade, com a associação
de setores acadêmicos, impulsionem
políticas e ações que protejam a saú-
de da coletividade, como é o caso do
próprio Brasil, com o SUS.

“Os participantes assumiram o
compromisso de prosseguir o diálogo
e o debate, e na OPAS estamos im-
pulsionando o Fórum Regional de
Saúde Pública, que representa uma
importante opção para desenvolver
essa tarefa, assim como fizemos um
fórum de bioética”, salientou Mirta
Roses Periago, diretora da OPAS.

Na opinião de Alberto Pellegrini,
secretário executivo da Comissão Na-
cional de Determinantes Sociais em
Saúde (CNDSS), a capacidade da co-
munidade científica para enfrentar no-
vos desafios relacionados aos deter-
minantes sociais, associada à capaci-
dade de mobilização de diversos ato-
res por parte da ABRASCO constitui ele-
mento fundamental para o alcance dos
objetivos da Comissão: gerar informa-
ção e conhecimento sobre os deter-
minantes sociais no Brasil, contribuir
para a formulação de políticas que
promovam a eqüidade em saúde e
mobilizar diferentes instâncias do
governo e da sociedade civil sobre
esse tema.

 abrasco participa    ecos do congresso
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Paulo Gadelha

Abrascão: compromissos renovados,
a agenda continua!

D
epois da tempestade, vem a calmaria. Ja

 mais, o marasmo! O 11º Congresso Mun-

dial de Saúde Pública e o 8º Congresso Bra-

sileiro de Saúde Coletiva provocaram uma ebulição

nesta área, em níveis nunca vistos. Investimentos

altíssimos, programação temática ampla e profunda,

participação de autoridades nacionais e internacio-

nais do mais alto gabarito, produção científica e inte-

lectual balizada por apresentações memoráveis, com

a conferência magna de Paulo Buss, considerada uma

peça de referência e postura em âmbito mundial. Tão

importante quanto o próprio evento, sua seqüência e

seus desdobramentos para a saúde pública nos cená-

rios nacionais e internacionais são alguns dos desafi-

os que se impõem para a Diretoria da ABRASCO, que

assume no dia 31 de outubro.

O solo está fértil. Tanto a ABRASCO, quanto a co-

munidade científica brasileira alcançaram um pata-

mar de consolidação fundamental para a condução

segura e abrangente de um processo gradativo, po-

rém vigoroso. Na entrevista a seguir, o Presidente da

ABRASCO, Paulo Gadelha, detalha as principais reper-

cussões do congresso, que pela primeira vez teve a

participação do Presidente da República. Faz um ba-

lanço do Movimento da Reforma Sanitária e do futu-

ro do Fórum da Reforma Sanitária após as eleições e

se diz confortável para passar o bastão ao compa-

nheiro José da Rocha Carvalheiro. “O congresso pro-

duziu um campo muito fértil de desdobramentos que

serão muito bem conduzidos por ele”, garante.

Abrasco -  Qual a expectativa de ações efetivas a

partir da realização do congresso? Serão gerados

novos caminhos para a Saúde Pública brasileira

e internacional?

Gadelha - Nesse congresso, alcançamos um pa-
tamar de consolidação da ABRASCO como referência
nacional e internacional e também tivemos um mo-
mento muito especial para trazer à tona a politização
da saúde pública. Conseguimos dar relevância e fa-

zer as pontes entre as questões da saúde global e as
dinâmicas locais. Observadores internacionais viram
no acúmulo de experiência brasileira, na capacidade
organizativa e na presença internacional do Brasil um
pólo importante para esse movimento internacional,
redundando, inclusive na escolha de Paulo Buss como
futuro presidente da Federação Mundial. Tudo isso
representou um salto evidente. Outro saldo impor-
tante foi que o Congresso também gerou pautas de
trabalho em vários sentidos, sejam eles ligados, por
exemplo, ao Mercosul ou às associações internacio-
nais, como a ALAMES e ALAESP.

Nacionalmente, a ABRASCO fortaleceu sua presen-
ça política, passando a ser reconhecida como a gran-
de representante do conjunto da comunidade da saú-
de pública do Brasil. Ela consegue isso aliando uma
sólida âncora institucional, conquistada em progra-
mas de pós-graduação e na estruturação de seus
GTs e também através de seu poder de articulação.
No Congresso, conseguiu confluir essa sinergia entre
a reflexão acadêmica e a participação do pessoal que
atua nos serviços, o que fez a aproximação
das questões da saúde, em que o tônus político es-
teve fortemente presente.

E digo mais: a Associação não sucumbiu à atra-
ção de ficar embevecida com a realização de um even-
to que, por si só, já seria muito forte no campo aca-
dêmico. Ela revisitou as questões que galvanizaram o
movimento de reforma sanitária. Conseguiu perce-
ber a predominância das questões mais gerais técni-
cas, políticas e acadêmicas e as traduziu numa forma
de pertinência e linguagem que capturou e interes-
sou segmentos muito diversificados.

Abrasco -   Como o congresso repercutiu

entre os líderes dos outros países?

Gadelha - Na reunião com a direção da Federa-
ção Mundial, ficou claro que os participantes saíram
do Brasil com instrumento, incentivo, élan, subsídi-
os e idéia de que se tem base, massa crítica e capa-

entrevistas    sucessão presidencial
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cidade de repercussão para se fazer muito mais na
arena internacional, a partir do evento. Foi unânime
a avaliação de que esse foi o Congresso mais expres-
sivo que já aconteceu na história
d a   Federação Mundial, conseguindo criar um nível
de abertura temática e de politização jamais visto. A
Conferência Magna do Paulo Buss, que recebeu o prê-
mio Hugh Rodman Leavel l  Lecture, foi
considerada  peça de referência. Paulo não só con-
seguiu trazer e organizar dados, análises, como deu
um tom que fixa uma postura e um chamado ético,
de mobilização à ação. É um documento raro. Além
disso, ao apresentar as experiências do SUS, o Brasil
trouxe para o congresso um modelo que tem
ensinamentos sobre alguns dos grandes desafios da
nação de associar desenvolvimento econômico com
demandas sociais.

Abrasco -  O que representou a presença do

Presidente Lula na abertura do evento?

Gadelha - Foi um dos pontos altos. Pela primeira
vez, um presidente participa de um congresso da
ABRASCO. Significou também o reconhecimento do
presidente da principalidade da saúde não só como
tema - num momento crucial do país, o eleitoral -,
mas também como pauta crucial no desenvolvimen-
to econômico-social do país, de suma importância no
campo das relações internacionais. Além disso, foi
também uma sinalização muito importante de refor-
ço e defesa do Sistema Único de Saúde. Nesse senti-
do, ficou clara a capacidade que o Movimento da Re-
forma Sanitária teve de articular e expor a relevância
das interfaces da nova abordagem da questão da saú-
de, da economia e da política. Isso foi feito através
da abordagem do complexo produtivo da saúde, da

integração entre saúde e reforma do
estado, da experiência do SUS como
processo de Pacto Federativo e de
outras experiências democráticas.

Abrasco -  Que balanço você faz do Movimento

da Reforma do Estado e seu futuro?

Gadelha - Tivemos um momento extremamente
forte, de mobilização e criação, na época da ditadura
e que veio a resultar na 8ª Conferência. De lá pra cá,
mudou. É evidente que isso é comum em processos
em que, uma vez institucionalizados, os movimentos
adquirem outra feição, perdem o ímpeto de
mobilização para entrar no aparato dos estados e cons-
truir  concretamente aqui lo que era pensado
conceitualmente. Isso foi uma fase muito longa den-
tro do SUS: a criação das normas, o enfrentamento
da descentralização. Foi uma experiência rica, mas que
fez com que a tarefa organizativo-operacional consu-
misse grande parte da energia, antes voltada para a
mobilização. Foi um movimento na contra-corrente
de tendências internacionais, enfrentando resistênci-
as nacionais muito fortes contra o modelo original de
universalização e de integralidade. Houve avanço na
construção institucionalizada e organizada da partici-
pação, que resultou nos conselhos, nas conferências
e seu crescimento em número de participantes,
temáticas e novas plenárias.

Esse contexto mais voltado para dentro do SUS com-
prometeu o processo de politização, de clareza no cam-
po da saúde, de capacidade de conquistar novos seto-
res e criar movimentos sociais fortes. Tinha-se uma vida
intra-SUS muito forte, rica e par-ticipativa, mas uma
deficiência na capacidade de gerar movimentos sociais
mais amplos e que tivessem repercussão no nível do
Congresso Nacional.

A idéia de começar a reconstituir o Fórum de Saú-
de, com a reunião inicial de entidades (ABRASCO, CEBES,
Rede Unida, Associação Brasileira de Economia da Saú-
de [ABRES], Associação Nacional do Ministério Públi-
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O
 novo presidente da ABRASCO não é tão novo.

Não por conta de seus cabelos brancos, mas

por uma história de militância na Associa-

ção desde sua fundação e que o levou a ocupar, pela

terceira vez, a Diretoria. O sanitarista e editor da Re-

vista Brasileira de Epidemiologia, José da Rocha
Carvalheiro, encara a tarefa com tranqüilidade. “Tra-
ta-se da continuidade de um trabalho, iniciado há mais
de 25 anos, no qual estou perfeitamente engajado e
amparado pelo esforço da atual Diretoria”, diz.

Se por um lado a ABRASCO colhe os louros de seu
poder político e acadêmico em âmbito mundial, por
outro, a instituição - fundada como rebeldia aos ícones
do movimento sanitário da época – vive um momen-
to de auto-avaliação, no desafio de manter-se fiel aos
princípios éticos e, ao mesmo tempo, atualizada e atu-
ante em um cenário da saúde pública em constante
evolução. Na entrevista a seguir, Carvalheiro faz um
balanço da força da ABRASCO e da saudável perspecti-
va de mudança.

Abrasco -  Como o senhor vê a trajetória da

ABRASCO na construção de sua legitimidade na área

de saúde pública?

Carvalheiro - A construção que fizemos nestes
anos foi, em grande parte, ao redor de um duplo mo-
vimento. De um lado, uma participação da Abrasco
muito ativa na vida política do país, no resgate do
estado democrático, de forma muito competente, prin-
cipalmente no âmbito da saúde. De outro, foi o esfor-
ço de manter a missão primordial, que é a prepara-
ção acadêmica. A ABRASCO não é uma entidade de
arregimentação de massas, somos uma associação de

entrevistas    sucessão presidencial

co de Defesa da Saúde [AMPASA]), o fortalecimen-
to da rede parlamentar, da articulação mais orgâ-
nica com o Conselho Nacional de Saúde, a
“refundação do CEBES” - braço muito importante
do processo de repolitização – e a própria concep-
ção do Congresso da ABRASCO refletem um movi-
mento de busca de uma significação mais ampla
para o Fórum. Eu acho que os desafios são muito
grandes, principalmente em um processo eleitoral
no país fracamente politizado, no qual questões
centrais, como a saúde e o futuro da nação, ficam
relegadas.

Abrasco -  Neste momento de transmissão de

cargo, a realização do congresso tem gosto de mis-

são cumprida?

Gadelha - Foi um privilégio. Eu já fazia parte
de uma Diretoria construída num momento deli-
cado, mas promissor, dentro da ABRASCO, com a
ida do Moisés Goldbaum para um posto que sig-
nificou um reconhecimento muito grande da im-
portância da instituição e, evidentemente, dos
méritos do Moisés. O pedido para que eu assumis-
se essa presidência estava bastante associado a essa
necessidade de dar sustentação ao congresso mun-
dial. O cargo como vice-presidente da FIOCRUZ ga-
rantia lastro importante, além da minha experiên-
cia política e como gestor.

Por outro lado, passar a pasta ao Carvalheiro
dá uma tranqüilidade enorme sobre a condução
da ABRASCO. É um acadêmico que tem lastro, auto-
nomia, percepção política e social, além de plena
capacidade de trabalhar com diferenças, sendo, ao
mesmo tempo, firme naquilo em que acredita, mas
muito solidário. O Congresso criou um momento
forte e a seqüência e os desdobramentos disso se-
rão muito bem conduzidos por ele. Somado a isso,
há a presença do Álvaro Matida na secretaria exe-
cutiva da ABRASCO. Sua serenidade, capacidade de
trabalho, dedicação e o profundo conhecimento
técnico e político dos processos da Associação se
traduzem em importante esteio para a continuida-
de das ações.
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José da Rocha Carvalheiro

Novo presidente enfrentará
os desafios da evolução

pós-graduação em Saúde Coletiva. Aí reside a raiz da
nossa força. Nossos sócios institucionais têm um po-
der muito grande e essas bases são solidamente
fincadas no seio da universidade. São programas aca-
dêmicos, pesquisa e ensino. O fato de a Associação
ter uma voz poderosa politicamente está ancorado em
seu prestígio científico na pós-graduação, na pesqui-
sa e no ensino.

Abrasco - Como o senhor avaliou os protestos

dos movimentos estudantis durante o Abrascão?

Carvalheiro - Os congressos da ABRASCO, tanto o
geral como o de epidemiologia, têm se transformado,
guardadas as devidas proporções, naquilo que a SBPC
foi na época da ditadura: um fórum que permite le-
vantar bandeiras, no qual a sociedade brasileira mos-
tra que sobrevive o seu anseio de liberdade. Em uma
das manifestações, recebemos um manifesto Abraçan-
do a ABRASCO. Se tudo o que aqueles meninos fala-
ram de nós for realmente verdade, em breve a ABRASCO

estará no limbo, acompanhando as lideranças ultra-
passadas das quais praticamente ninguém mais fala.
Mas, na verdade, eu não concordo com isso.

Nesses Congressos, pela presença maciça dos jo-
vens e dos profissionais de serviço o clima tem sido
esse. Então temos que refletir se, de um lado, quere-
mos preservar aquilo que nos dá força maior, que é a
nossa visibilidade científica (e a Saúde Coletiva na
última década foi talvez a que tenha dado o maior
salto do ponto de vista de produção científica no país),
e, por outro, não podemos ignorar que as nossas ati-
vidades estão sempre mescladas pela participação
muito intensa dos profissionais de serviço. Fazer com
que uma reunião científica deixe de aprofundar uma
temática importante pode nos causar diversos prejuí-
zos. Em contrapartida, as contribuições científicas vin-
das dos serviços precisam ser contempladas. O episó-
dio nos fez assumir a proposta de, juntamente com o
CEBES, atuar com a representação estudantil, que
conquistou espaço no Conselho Nacional de Saúde.
Isso quer dizer que há uma intenção de reflexão e
mudança. Nesse sentido, vale também uma reflexão
sobre as Comissões de Trabalho existentes. Como es-

tão operando? Como se compõem? Como se reno-
vam? Vou mais além: é possível que optemos por uma
conciliação de aprofundar os importantes temas de
saúde dentro das Comissões, em reuniões menores,
estritamente acadêmicas, sem renunciarmos à conti-
nuidade do atual modelo do Abrascão, o qual nós
ampliaríamos para a sociedade e os serviços.

Abrasco - A atual posição de destaque da ABRASCO

no cenário internacional traz algum tipo de dilema?

Carvalheiro - O Abrascão consolidou a posição
da Associação como entidade conhecida, reconheci-
da e inserida internacionalmente. A atual Diretoria já
se dedicou à análise das melhores maneiras de inser-
ção nesse ambiente globalizado. Naturalmente, será
necessário um grande debate no seio da ABRASCO, por-
que o nosso prestígio científico se deve, em grande
parte, ao fato de que os nossos pesquisadores têm
trabalhos publicados não só nos veículos nacionais,
mas também têm presença e participação nos gran-
des centros de produção científica do mundo. Ou seja,
queremos ser reconhecidos como produtores essen-
ciais ao desenvolvimento tecnológico do Primeiro
Mundo, mas precisamos construir uma cultura pró-
pria de pesquisa básica - portanto, um aprofun-
damento científico - que possa preencher os gaps entre
a bancada e a produção (vacinas, medicamentos, etc.)
e a bancada e a beira do leito (procedimentos clíni-
cos e cirúrgicos). Isso será realmente um desafio, pois,
no contexto coletivo, implica a relação entre o saber,
o saber ser e o saber fazer.

Abrasco - De que forma a ABRASCO pretende am-

pliar a participação política de seus sócios?

Carvalheiro - No permanente esforço de descen-
tralização, nesta Diretoria, tentaremos realizar um in-
tercâmbio mais estreito, uma ação conjunta com os
Conselhos de Secretários Municipais de Saúde dos
Estados (COSEMS). Isso fará com que nossos sócios
institucionais e individuais de cada Estado atuem mais
intensamente, ganhando voz e representatividade nos
conselhos. A grande questão é que a eficácia dessa
ação depende do comprometimento deles. É algo que
só veremos com a prática.
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Políticas de saúde para as mulheres e reformas do
setor saúde: focalização ou universalidade?

Reconhecendo a desvantagem so
cial das mulheres e admitindo
que a eqüidade em saúde exige

a implementação de políticas específi-
cas para este segmento, o Grupo de
Trabalho (GT) Gênero e Saúde reali-
zou a oficina Políticas de Saúde para

as Mulheres e Reformas do Setor

Saúde: focalização ou universali-

dade? Os debates mostraram que di-
mensões técnicas, políticas, econômi-
cas e concepções ideológicas que
permeiam as propostas de eqüidade na
saúde precisam ser abordadas sob o
enfoque de gênero.

Ficou evidenciado
que gênero, pobreza e
etnia se articulam na con-
figuração de um perfil de
agravos à saúde cuja su-
peração requer conca-
tenação entre políticas
universalistas e ações fo-
calizadas, propostas sanitárias e pro-
gramas de desenvolvimento desenha-
dos na perspectiva de gênero.

A oficina foi dividida em quatro
mesas: Reformas do Setor Saúde: atu-
alizando os termos do debate
(palestrante: Wilza Villela; debatedora:
Maria de Fátima Oliveira); Univer-
salização e focalização das Políticas de
Saúde na América Latina (palestrante:
Maria Angélica Gomes; debatedora:
Taís Santos); Impactos sobre a saúde
das mulheres de diferentes políticas de
saúde: o caso da morte materna na
América Latina (palestrante: Tânia
Lago; debatedora: Virgínia Camacho)
e A relação público/privado no contex-
to da Reforma e seu impacto sobre a
saúde das mulheres (palestrante: Lígia
Bahia).

Wilza Villela (coordenadora do GT
Gênero e Saúde) destacou que, no Bra-
sil, o Programa de Assistência Integral
à Saúde da Mulher (PAISM) foi um

marco político importante, resultado de
parceria entre movimento social e Go-
verno. “As necessidades de saúde das
mulheres não se restringem à atenção
pré-natal, parto e puerpério: é preciso
considerar os ciclos de vida de manei-
ra mais ampla”, observou.

Segundo Wilza, “o Estado brasilei-
ro tem dificuldades para prover saúde
a todas as pessoas em função do em-
pobrecimento da população, do cres-
cimento demográfico e do aumento de
gastos em saúde, pressionado pelo en-
velhecimento da população, o

surgimento de novos problemas, como
a epidemia de Aids, e a escalada da
violência. Uma das finalidades de re-
forma do Sistema Único de Saúde
(SUS), primeiro modelo de sistema
universal de saúde experimentado no
Brasil, é justamente a ampliação da
cobertura, com serviços adequados e
estratégias de financiamento que ga-
rantam o sistema”.

Maria de Fátima Oliveira (secretá-
ria-executiva da Rede Feminista de
Saúde – RFS -  e representante da Rede
no Conselho Diretor da Rede de Saúde
da Mulher da América Latina e Caribe
- RSMLAC) afirmou que a reforma da
Saúde e o dilema entre universalidade
e focalização é tema candente em pa-
íses da América Latina, onde se vêem
experiências diversas, como a do Equa-
dor, onde se permite que o Governo
insira apenas determinadas mulheres no
sistema.

“O Brasil vive hoje um conflito en-

tre aceitar esta opção ou resistir, man-
tendo a proposta da universalidade, em
nome dos direitos humanos. O SUS
permanece como um modelo embrio-
nário: ainda está sendo desenvolvido;
mas já se nota uma enorme diferença
na garantia do atendimento à saúde
da população. Assim, assusta ouvir que
o SUS precisa de reforma. Por que
reformá-lo? Para que o Programa de
Saúde da Família seja a única porta de
entrada? O SUS precisa ser
implementado e não reformado!”, de-
fendeu.

Na mesa 2,
Maria Angélica
Gomes (OPAS)
destacou que, di-
ferentemente do
que acontece no
Brasil - e aconte-
cia quando o sis-
tema não era re-

gido pela universalidade – na maioria
dos países latino-americanos se paga
pelo serviço público de saúde. “O de-
bate na América Latina deve ser em
torno do direito à Saúde. O Brasil, que
acumula conquistas na luta pelo direi-
to à Saúde, é uma voz potente na re-
gião.”

Segundo Taís Santos (Fundo de Po-
pulação das Nações Unidas - UNFPA),
“a política de saúde da mulher tem que
seguir perseguindo objetivos de longo
prazo, ao mesmo tempo que procura
responder às demandas presentes e ur-
gentes das mulheres, e para isso é ne-
cessário trabalhar nas “entranhas” do
sistema de saúde e de suas agendas de
reforma.”

As reflexões de Tânia Lago (Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa
Casa - FCMSCM/SP) basearam-se em ex-
periências exitosas, na América Lati-
na, no âmbito da redução da mortali-
dade materna ao longo da década de

 abrasco participa    oficinas

“ As necessidades de saúde das mulheres

não se restringem à atenção pré-natal, parto

e puerpério: é preciso considerar os ciclos

de vida de maneira mais ampla”
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1990. Após revisão bibliográfica e con-
sulta aos relatórios dos países identi-
ficou-se declínio da mortalidade ma-
terna em apenas oito países em todo
o mundo, sendo três na América La-
tina: Honduras, Chile e Bolívia.

O melhor exemplo é o do Chile,
com taxa bastante inferior à maioria
dos países da América Latina em
1990, que foi capaz de reduzi-la a me-
nos da metade
em 10 anos:
de 40/100 mil
para 19/100.
A análise dos
dados de-
monstra que,
apesar de as
polí t icas de
saúde se res-
tringirem à as-
sistência à maternidade, isso não re-
duz a mortalidade materna. Nos três
países em que se relata a diminuição
deste risco, encontram-se programas
específicos para este fim. “Que alter-
nativas de política e gestão do siste-
ma devem ser adotadas para trans-
formar o acesso a serviços em benefí-
cios concretos, com impacto sobre a
saúde das mulheres?”, questionou.

Virginia Camacho (OPAS) relatou
que a OPAS vai publicar análise des-
te índice entre 1950 e 2000, no Chile,
Cuba e na Costa Rica, e que está tam-
bém examinando experiências com in-
tervenções de naturezas diversas -
como em populações indígenas onde
o fator exclusão, fortemente relacio-
nado à morte materna, tem suas
especificidades.

Em Porto Alegre, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde desenvolveu ações
focadas com bom impacto. Se confir-
ma a necessidade da visão holística
que profissionais devem ter sobre as
mulheres, até mesmo para recomen-
dar se elas têm ou não condições de
engravidar.

Em 2004 o Ministério da Saúde
lançou o Pacto de Redução da Morte
Materna, e o Brasil caminha no senti-
do de enfrentar esta questão. Já fo-
ram realizados seminários em quase
todos os estados - faltando apenas
Mato Grosso e Goiás - com visitas de
retorno a estados que levaram adian-

te a capacitação e prepararam semi-
nários. Já são visíveis transformações
nos serviços, como a presença de
acompanhante no pré-parto e a me-
lhor abordagem nos casos de pré-
eclâmpsia; e estão sendo realizados
cursos de enfermeiras obstetras.

Mas faltam estratégias delineadas
para aproveitar este conhecimento.
O Programa de Saúde da Família

( P S F ) ,
por exem-
plo, não
dispõe de
t é c n i c o s
formados
para seu
t r aba l ho
específico
e a univer-
s i d a d e

não está formando profissionais com
este perfil.

Lígia Bahia (UFRJ) afirmou que
“se em outros tempos a inovação
tecnológica entrava através do siste-
ma público, hoje já não se consegue
regular estes mecanismos, que ficam
expostos às leis do mercado. Assim,
os serviços privados investem forte-
mente na prevenção e tratamento do
câncer de mama. Por outro lado, os
sistemas universais de saúde são al-
t a m e n t e
normatizados
e isso retarda
sua possibili-
dade de incor-
p o r a ç ã o
te cno lóg i ca .
Se existe von-
tade polí t ica
em torno da
meta de redu-
zir a mortali-
dade por câncer de mama, tal von-
tade é incompatível com a manuten-
ção da privatização desses equipa-
mentos”.

Para ela, um modelo onde
espelhar este debate é o inglês, que
reconhece a impossibilidade de finan-
ciar uma assistência universal. Exis-
te na Grã-Bretanha um pacto social
para privilegiar setores prioritários em
termos de investimento. Na
hemodiálise, por exemplo, não são

admitidos idosos.
No Brasil paira uma grande inda-

gação: o SUS é um sistema para a
população pobre? De que
universalismo se parte na atual políti-
ca do SUS ou do PSF? O que assisti-
mos é um sistema universal concreto
e democratizante para baixo.

No Brasil, os gastos privados com
saúde alcançam mais de 3% do PIB,
o que não é compatível com a situa-
ção de “país subdesenvolvido”. Isto é
grave, quando se sabe que este gasto
não tem impacto sobre a mortalidade
materna, e que este impacto só é pos-
sível com medidas universais.

A política brasileira sobre o HIV/
Aids teve êxito por causa da univer-
salidade. E o programa de HIV/ Aids
se mantém porque há um pacto com
a sociedade brasileira de que assim
deve ser. Se a saúde da mulher fosse
prioridade, o mesmo deveria aconte-
cer neste campo. Se o estado brasilei-
ro mais rico está 19 pontos acima do
estado mais pobre, este nível de desi-
gualdade requer uma alocação dife-
renciada dos investimentos públicos,
para privilegiar as regiões mais opri-
midas.

Ao final, as organi-zadoras reco-
nheceram a necessidade de aprofun-
dar as questões surgidas, em particu-

lar no que se
refere ao
enfrentamento
dos proble-
mas de saú-
de no con-
texto de po-
breza e desi-
g u a l d a d e s
r e g i o n a i s ,
quer se con-
sidere a

América Latina ou cada país indivi-
dualmente. Ficou um recado final em
relação à necessidade da maior
politização da discussão focalização
X universalização, em sua interseção
com a desigualdade, já que a ques-
tão não deve ser olhada apenas pelo
prisma técnico. E também o reconhe-
cimento do apoio que a OPAS deu
para a realização da oficina e vem ofe-
recendo para que as mulheres tenham
acesso a uma vida mais saudável.

“Apesar de as políticas

de saúde se restringirem

à assistência à maternidade,

isso não reduz a

mortalidade materna”

“No Brasil, os gastos privados

com saúde alcançam mais

de 3% do PIB, o que não

é compatível com a situação

de “país subdesenvolvido”
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Agenda de Cooperação no Campo
da Promoção da Saúde

C
onvocada pelo GT Promoção

 da Saúde e Desenvolvimento

 Local da ABRASCO, a oficina

Agenda de Cooperação no Campo

da Promoção da Saúde debateu es-
tratégias, processos e produtos da coo-
peração nacional e internacional entre
as instituições, com vistas à defesa da
Promoção da Saúde e ao fortalecimen-
to do papel político do GT no suporte
a estes processos, através de agenda
de eventos e projetos conjuntos para o
período 2007-2008. As instituições par-
ticipantes reafirmaram o compromisso
de dinamizar e
fortalecer o GT,
com reuniões
mais freqüen-
tes, desenvolvi-
mento de um
site para discus-
são sobre os en-
caminhamentos e proposições para
2007-2008, além da formalização de
representações das entidades.

O evento, coordenado por Lenira
Zancan (ENSP/FIOCRUZ); Ronice Fran-
co de Sá (NUSP/UFPE) e Simone Tetu
Moysés (PUC/PR), teve 52 participan-
tes que representavam setores do Mi-
nistério da Saúde (Secretaria de Vigi-
lância e Secretaria de Assistência à
Saúde); Universidades e Centros de
Pesquisa (CEPEDOC /USP, CEDAPS ,
ENSP/FIOCRUZ, NESCOM/UFMG, PUC/
PR, NUSP/UFPE, UNICHAPECÓ, ISC/
UFBA); do CONASEMS; Secretarias Es-
taduais e Municipais de Saúde (SES/
TO, SES/RJ, SMS/Rio de Janeiro,
SMS/Porto Alegre), entidades interna-
cionais, como a International Union
for Health Promotion and
Education(IUHPE), a Agência de Co-
operação Internacional do
Japão(JICA), a Universidade do Novo
México; e outras entidades, como a
Caixa de Assistência dos Funcionári-

os do Banco do Brasil(CASSI), e
Tribunal de Contas.

Durante a discussão Política Nacio-
nal de Promoção da Saúde, Comissão
de Determinantes Sociais e Política de
Atenção Básica, quais as possibilida-
des de ação conjunta? Otaliba Libânio
de Moraes (SVS/MS) apresentou estra-
tégias recentes da Política Nacional de
Promoção da Saúde (PNPS),
explicitando seus objetivos e ações es-
pecíficas para o biênio 2006-2007, em
especial a composição do Comitê
Gestor da PNPS instituído pela Porta-

ria Gab/
SVS nº 23,
18/05/2006;
e a realiza-
ção de Se-
minário Na-
cional de
Promoção

da Saúde, em dezembro próximo. Luiz
Fernando Rolim (SAS/MS) teceu con-
siderações sobre o Pacto de Gestão e a
importância de reafirmar qual o tipo
de Promoção da Saúde estava sendo
tratado no GT, tendo em vista a exis-
tência de diversas concepções e pers-
pectivas tanto nacionais como interna-
cionais. Ambos destacaram os esfor-
ços das Secretarias na integração de
suas agendas e definição de priorida-
des e estratégias conjuntas com o GT
de fomento à pesquisa e formação/
capacitação em Promoção da Saúde.
Antonio Ivo de Carvalho (ENSP/
FIOCRUZ) apontou as possibilidades de
integração do Comitê Gestor da PNPS
com a Comissão Nacional sobre
Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), criada por Decreto Presiden-
cial em março de 2006, em particular
através da participação na comissão
interministerial que está sendo consti-
tuída no interior da CNDSS.

Adriana Castro (CG/PNPS), Vera

Pereira Lima (UIPES/ORLA) e Simone
Moysés (PUC/PR) estimularam a discus-
são do tema Iniciativas nacionais de
produção e disseminação do conheci-
mento: estudos multicêntricos, publica-
ções, cursos e seminários. Quais os
avanços e dificuldades no processo de
cooperação? Como dar visibilidade atra-
vés do GT, onde foram destacadas, para
a agenda de cooperação, a proposta de
realização do 2ª Seminário Brasileiro de
Avaliação da Efetividade em Promoção
da Saúde (em maio de 2007) e o acom-
panhamento do Estudo Multicêntrico de
Avaliação em Promoção da Saúde, fi-
nanciado pela SVS/MS.

Depoimentos de Nina Wallerstein
(NMU); Motoyuki Yuasa (JICA); Vera
Pereira Lima (UIPES/ORLA), Lenira
Zancan (ENSP/F IOCRUZ) e Daniel
Becker (CEDAPS) abriram o tema Me-
canismos e fóruns de cooperação e dis-
seminação da PS, o que está em pau-
ta na agenda internacional?  Nina
Wallerstein ressaltou a importância do
intercâmbio com o Brasil, particular-
mente através da FSP/USP, e com a
Universidade do Novo México para o
desenvolvimento de pesquisa sobre
sustentabilidade e poder. A coopera-
ção da ENSP/FIOCRUZ e ABRASCO com
a Associação Canadense de Saúde
Pública (CPHA/CIDA), por sua vez,
tem trazido grande estímulo ao inter-
câmbio de experiências de Promoção
da Saúde no Brasil, sendo dinamiza-
da a partir de projeto que terá início
em 2007.

Na agenda internacional, o desta-
que foi o papel do GT na organização
da participação brasileira na Confe-
rência Internacional de Promoção da
Saúde da IUHPE, em Vancouver, em
julho de 2007, quando será lançada
edição especial da Revista Promotion
and Education sobre a Promoção da
Saúde no Brasil.

 abrasco participa    oficinas

“As instituições reafirmaram

o compromisso de dinamizar

e fortalecer o GT”
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A oficina Saúde Mental: estra-

tégias e articulações do GT

 Saúde Mental para 2006 a

2008 , coordenada por Paulo
Amarante (FIOCRUZ), contou com a par-
ticipação de dois convidados da Secre-
taria da Identidade e Diversidade Cul-
tural (SID) do Ministério da Cultura
(MinC) - Ricardo Lima e Patrícia
Dorneles, e um da Coordenação de
Saúde Men-
tal do Mi-
nistério da
S a ú d e ,
P e d r o
Gabriel Del-
gado. No
encon t ro,
foi destacada a necessidade de aproxi-
mar as experiências da área da saúde
mental e o MinC e também foi defini-
da a realização de uma oficina visan-
do o fomento e a difusão de ações na
área de cultura e saúde mental; a cria-
ção de catálogo mapeando experiênci-
as culturais em saúde mental (TV Pinel;
TV e Rádio Tam Tam; TV
Parabolinóica, Antena Virada, Cala a
Boca Já Morreu; grupos de teatro -
UEINZZ!, Pirei na Cena -, Coral Cêni-
co, livros, CD’s etc); criação de formas
de incentivo/premiação das iniciativas
na área; capacitação de grupos para
elaboração de projetos para o MinC;
entre outras propostas.

Com o representante do MS foi de-
batida a criação de uma revista brasi-
leira de saúde mental e atenção
psicossocial, antiga aspiração do GT
de Saúde Mental. Foi discutida a im-
portância de fomentar outras publica-
ções, com destaque para uma coleção
de livros da ABRASCO. Outro ponto de
discussão foi a idéia do representante
do MS, de criar uma incubadora de re-
des de pesquisa.

Em relação à Política Nacional de

Saúde Mental, foi discutida a necessi-
dade de definição do MS quanto à re-
gularidade e periodicidade da realiza-
ção das Conferências Nacionais de Saú-
de Mental, sendo proposto que sejam
convocadas a cada quatro anos. Pro-
pôs-se encaminhar a sugestão de que
seja convocada para 2007 a IV Con-
ferência Nacional.

Em relação à revitalização do GT,
estabeleceu-se a
necessidade de
definir periodici-
dade dos encon-
tros (três a qua-
tro por ano); for-
talecer o GT no
interior da

ABRASCO; consolidar o GT como lugar
de formulação de problemas, políticas
de saúde mental, análise de conjuntu-
ra, como movimento (resgatar a capa-
cidade de indignação), de critérios
produtivistas (CNPq/CAPES); revisão
da composição dos comitê CNPq/CA-
PES e dos  critérios que orientam os
editais.

No mesmo sentido, ficou decidido
ainda: fazer gestões junto ao MS para
incluir na agenda oficial apoio às ofici-
nas do GT;
mapear áreas
de interesses
de estudo dos
componentes
do GT para
definir linhas
de investiga-
ção; gerar
mecanismos de apoio a grupos emer-
gentes de pesquisa; fortalecer movi-
mentos em saúde mental através da
mídia; inserção em congressos, ocupan-
do espaços que fortaleçam e permitam
a colocação de outras versões/leituras
sobre a política de saúde mental; pro-
mover gestões junto ao MS para apoi-

Saúde mental:

estratégias e articulações para 2006-2008

ar participação dos membros do GT
em reuniões; promover reuniões
itinerantes do GT para ganhar espaços
dentro das instituições; resgatar está-
gio como elo entre serviço/assistência/
Universidade.

O GT terá um Grupo Executivo
composto por instituições que se ofe-
receram para tal: Escola de Enferma-
gem da Universidade Federal de Mato
Grosso; Escola de Enfermagem da Uni-
versidade de São Paulo/Ribeirão Pre-
to; Faculdade de Serviço Social da Uni-
versidade Federal do Piauí; Instituto de
Psicologia da Universidade de São Pau-
lo; Instituto de Psicologia da Universi-
dade Estadual de São Paulo/Assis; Saú-
de Mental da Universidade Federal de
Sergipe; Departamento de Administra-
ção e Planejamento em Saúde/FIOCRUZ
e Instituto de Saúde Coletiva da Uni-
versidade Federal da Bahia.

O GT decidiu solicitar às autori-
dades acadêmicas e nacionais, res-
ponsáveis pela formulação das polí-
ticas de incentivo à pesquisa, que re-
vejam os critérios de avaliação da
produção intelectual e de todas as
formas de financiamento no campo
da Saúde Mental.

Em rela-
ção às mani-
festações do
presidente da
A s s o c i a ç ã o
Brasileira de
Ps i q u i a t r i a
(ABP) contra
os princípios

da reforma psiquiátrica (principais ei-
xos da argumentação: efetividade; au-
sência de avaliação dos CAPS; capa-
cidade técnica e científica) ficou defi-
nida a elaboração de uma moção de
apoio à reforma psiquiátrica. (Leia mais

na matéria sobre as moções aprovadas

no congresso à página 25)

“No encontro, foi destacada

a necessidade de aproximar

as experiências da área da

saúde mental e o MinC”

“Foi debatida a criação

de uma revista brasileira

de saúde mental e atenção

psicossocial”
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P
roposta pela Associação

Pernambucana de Residentes

em Saúde Coletiva (APRESC) e

pelo CORES (coletivo formado por es-

tudantes universitários e profissionais de

saúde), esta oficina buscou revisitar os

relatórios do 1º e 2º Seminários Nacio-

nal de Residência Multiprofissional em

Saúde, a fim de construir novas sínte-

ses para a implementação da política

nacional e mobilizar atores sociais para

a reflexão-ação sobre a formulação da

Política Nacional de Residência

Multiprofissional em Saúde.

Coordenados por Fabiana de Olivei-

ra Silva (APRESC), os 21 participantes

(residentes, trabalhadores e represen-

tantes do movimento estudantil) deba-

teram a educação permanente, en-

quanto conceito estruturador e

norteador da política de Residência

Multiprofissional; a precarização do tra-

balho nos processos de formação dos

residentes; a falta de clareza e o opor-

tunismo das corporações profissionais

sobre essa modalidade de formação; e

o financiamento que tem se dado de

forma, ainda, insuficiente e com pou-

cos critérios que preconizem alocação

de recursos de acordo com as necessi-

dades loco-regionais de saúde.

Considerando a Residência

Multiprofissional como uma importan-

te estratégia na formação de trabalha-

dores implicados com a consolidação

do SUS e reconhecendo a importância

da ABRASCO no cenário político-científi-

co brasileiro, a oficina trouxe importan-

tes propostas ao GT de Recursos Hu-

manos da ABRASCO, ao Movimento

Nacional de Residentes, ao Movimen-

to Estudantil e aos Ministérios da Saú-

de e da Educação.

No campo da Educação Permanen-

te, deve-se pautar a construção da Re-

sidência Multiprofissional com o intui-

to de integrar diversas áreas do saber,
atendendo ao princípio constitucional
da integralidade. É necessário, tam-
bém, fazer do espaço de abertura e
aproximação dos profissionais um es-
paço de transformações do próprio Sis-
tema de Saúde. Do espaço do serviço,
um cenário pedagógico, de aprendiza-
do, gerador de sentidos, sentimentos,
atos e fatos, valores.

Em relação à precarização do tra-
balho na Residência Multiprofissional,
os presentes destacaram a necessida-
de de propor a regulamentação da Po-
lítica Nacional de Residência
Multiprofissional a fim de se estabele-
cer diretrizes e normas para nortear os
programas de residência no que se re-
fere à garantia da qualidade do pro-
cesso de formação dos residentes.

No Brasil, existem dezenas de pro-
gramas de Residência Multiprofissional.
O financiamento desses programas, na
maioria das vezes, se limita ao paga-
mento de bolsas aos residentes. Não
são contemplados no montante de re-
cursos o custeio dos docentes, tutores
e/ou preceptores, supervisores de está-
gio, a infra-estrutura adequada (salas
de aula/reunião, bibliotecas, o acesso
a computadores para realização de
pesquisas etc).

A ausência de uma política de re-
gulamentação dessa modalidade de re-
sidência, que defina também as dire-
trizes para o financiamento dos progra-
mas e os critérios de alocação dos re-
cursos, contribui para aumentar a in-
satisfação dos residentes com alguns
programas.

Apesar de os órgãos financiadores
serem muitos (Ministério da Saúde, Se-
cretarias Estaduais e Municipais de
Saúde, etc.), é necessário que o finan-
ciamento dos programas seja suficien-
te para a contratação dos profissionais

que dão suporte à residência a fim de
garantir um processo de formação com
boa qualidade e adequado às necessi-
dades do SUS.

O entendimento da Residência
Multiprofissional como uma política
importante e estratégica na qualifica-
ção técnico-política dos trabalhadores
para reforma dos modelos de assistên-
cia e gestão, ainda hegemônicos no sis-
tema de saúde brasileiro, impõe uma
urgente revisão na forma e nos critéri-
os do financiamento que tem sido exe-
cutado, atualmente.

A formação na saúde que conhece-
mos hoje é, essencialmente, acadêmi-
ca, reprodutora de valores
corporativistas, distante da realidade do
nosso país e não implicada com a
transformação social. Essa lógica de
formação profissional na área da saú-
de tem perpetuado um modelo de aten-
ção reducionista, ineficiente, tecnicista,
médico-centrado e hospitalocêntrico,
comprome-tendo, assim, a consolida-
ção do SUS.

O desafio passa por uma
reorientação da ação conjunta do Mi-
nistério de Educação e Cultura, do
Ministério da Saúde e instituições co-
relacionadas nos estados e municípi-
os. Ao MS caberia o estabelecimento
de diretrizes para a formação e a
capacitação dos trabalhadores. Já ao
MEC cumpriria reorientar sua ação junto
às instituições formadoras, especial-
mente às de nível superior, não esque-
cendo do ensino profissionalizante de
nível médio. O Ministério da Saúde jun-
tamente com as secretarias estaduais
e municipais de saúde devem estimu-
lar a municipalização também na
capacitação e educação permanente
dos profissionais e técnicos do sistema
de saúde respeitando as características
loco-regionais.

Residência Multiprofissional em Saúde:
formação dos trabalhadores para a consolidação do SUS

 abrasco participa    oficinas
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Subjetividade e Prática Odontológica

Debater os problemas relativos à
 assistência odontológica no SUS
e ao ensino da Odontologia foi

a missão dos 45 participantes, reuni-
dos na oficina Subjetividade e Práti-
ca Odontológica, coordenada por
Carlos Botazzo, Rebeca Silva de Bar-
ros, Luis Antônio Cherubini Carvalho,
Luís Vicente Souza Martino e Patrícia
Nieri Martins. Fizeram parte do grupo
professores, alunos, membros do mo-
vimento estudantil de Odontologia, pes-
quisadores científicos e estudantes de
pós-graduação em saúde bucal.

A primeira discussão foi acerca da
existência de uma dicotomia entre Saú-
de Coletiva x Clínica Odontológica,
e Saúde Coletiva x Saúde Bucal
Coletiva. O grupo problematizou a
questão do trabalho prático (ou clíni-
co) como atividade aparentemente
desvinculada da reflexão. Apontou a
clínica como espaço da subjetividade
do cirurgião dentista e do usuário; e os
nós críticos que dificultam o exercício
de uma clínica transdisciplinar como a
ausência de anamnese que resgate e
valorize a história de vida e a subjetivi-
dade do usuário, a falta de formação
profissional que estimule a autonomia
do estudante na construção do próprio
saber, dificuldade na compreensão das
funções sociais da boca, a prática clí-
nica focada na técnica curativo-restau-
radora, entre outros.

A odontologização da saúde bucal
foi amplamente debatida. A categoria
“Saúde Bucal Coletiva” poderia repre-
sentar uma fragmentação da práxis e
causaria certo afastamento da Saúde
Coletiva? Os presentes distinguiram a
saúde bucal como um sujeito político e
se perguntaram sobre qual o potencial
crítico embutido na prática dos cirurgi-
ões dentistas que participaram do Mo-

vimento de Reforma Sanitária Brasi-
leira; Existiria uma plataforma de dis-
cussão na saúde bucal no Brasil com
a presença de outros atores no campo
da saúde bucal? Qual o significado das
entidades odontológicas e a possibili-
dade das mesmas contribuírem com o
campo? Qual o real impacto dos do-
cumentos oficiais das conferências de
saúde bucal? Apontaram a falta de
uma anamnese qualitativa e que o
odontograma funciona como planilha
específica do trabalho do cirurgião den-
tista no SUS.  Falaram sobre a partici-
pação docente no processo de mudan-
ça curricular e a ressignificação do en-
sino e da assistência odontológica, e

discutiram sobre a capacitação dos
egressos das universidades. Acreditam
que o egresso “sensibilizado” ingresse
num programa de pós-graduação em
saúde coletiva e na articulação acade-
mia/controle social/serviço. Terminaram
com o seguinte questionamento: have-
ria uma clínica odontológica? Há uma
clínica cirúrgica, certamente, mas quais
são seus elementos constitutivos? Isso
é clínica?

Alguns pontos críticos da saúde
pública foram também identificados,
como, por exemplo, a ordem social
(qual ordem? Estatal? Organizacional?
Ou aquela que se propõe a ultrapassar
marcos tecnicistas e flexnerianos?) e a
boca humana; a saúde bucal e

integralidade no cuidado em saúde; os
modelos standartizados de atenção,
demandas e necessidades sociais; a
saúde bucal e participação popular;
universalidade e garantia de acesso; a
produção quantitativa ainda sendo o
parâmetro para avaliação de progra-
mas e ações. Foi destacada a necessi-
dade de resgate da agenda e da subje-
tividade da questão mediante outros
aspectos, já que Termo de Referência
aponta medidas que superam a agen-
da tecnocrática de ações pela necessi-
dade da incorporação da subjetividade
que se configura na construção de su-
jeitos sociais com capacidade de inter-
venção nas políticas de estado.

Após a exposição dos grupos, se-
guiu-se o debate durante o qual foram
l e v a n t a d o s  i m p o r t a n t e s
questionamentos. Carlos Botazzo (Ins-
tituto de Saúde de São Paulo) questio-
nou por que, até hoje, o olhar clínico
do cirurgião-dentista foi guiado pela
dentística? “Por que não olhamos
com a ótica da periodontia, ou da
prótese ou da endodontia? Na verda-
de, olhamos com esses olhares parce-
lares e fazemos a contabilidade do nú-
mero de restaurações ou de procedi-
mentos, mas não “totalizamos” a ca-
vidade bucal por inteiro.”

No campo da formação, Botazzo
apontou que, historicamente, foi
construída a idéia da não-necessidade
de que o cirurgião-dentista pense, mas
sim aperfeiçoe seu adestramento ma-
nual. “Essa se torna a grande caracte-
rística do modelo pedagógico propos-
to. Ou, qual a justificativa para a per-
manência na graduação de conteúdos
pedagógicos próprios do TPD (técnico
de prótese dentária)? Segundo ele, é
necessário resgatar a compreensão da
fisiologia bucal (dos trabalhos bucais).

Nos últimos anos, iniciativas de for-
mação pós-graduada em Residência
Multiprofissional vêm sendo desenvol-
vidas com o apoio de secretarias esta-
duais, municipais e do Ministério da
Saúde. A Lei 11.129 que cria a Resi-
dência Multiprofissional em Área da Saú-
de estabelece diretrizes e estratégias para
a implementação da Comissão Nacio-
nal e dos Programas de Residência

Multiprofissional em Saúde. No entan-
to, não existe, no âmbito Federal, a
definição de uma política para essa
modalidade de residência. Essa regu-
lamentação se dará através da Co-
missão Nacional, cuja organização e
funcionamento serão disciplinados em
ato conjunto dos Ministros da Educa-
ção e da Saúde.

A construção de uma Residên-
cia Mult iprof iss ional  em Saúde,
com concepção pedagógica  em
sintonia com a construção do SUS
e com as mudanças do agir e do
pensar a saúde no nosso país, é
uma luta extremamente válida des-
de que se tenha clareza do que ela
significa no campo da Reforma Sa-
nitária Brasileira.

“(Há) uma dicotomia entre

Saúde Coletiva X Clínica

Odontológica, Saúde

Coletiva X Saúde Bucal

Coletiva”
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“Só assim conseguiremos pensar numa
atividade clínica e nos sujeitos da e na
clínica.”

Gert Wimmer (ENSP/FIOCRUZ) de-
fendeu que a ênfase nos protocolos de
atendimento isenta os cirurgiões-den-
tistas de um aprofundamento acerca
de uma clínica ampliada. “O cirurgião-
dentista pensa: ‘O que me era atribuí-
do foi feito e se ultrapassa esse limite,
não é culpa minha se não é feito.’ Li-
mitar o nosso escopo nos traz uma zona
de conforto”, opinou.

Para Efigênia Ferreira (UFMG),
mesmo que um grupo de cirurgiões-
dentistas tente fazer uma clínica
“engajada”, não conseguirá”. “Preva-
lece a clínica odontocentrada. Temos
uma história pregressa curativo-restau-
radora. Que estratégia temos para su-
perar esse aspecto? Será que temos que
ter uma cartilha para convencer os
demais? A estratégia seria trabalhar
essa questão com os outros. Mas os
outros estão fora desse debate. Como

dialogar com eles?”, perguntou.
Segundo Samuel Moysés (PUC/PR),

o mercado já não mais alimenta a ilu-
são da profissão e o Estado não absor-
ve os novos profissionais. “Vemos nis-
so uma contradição sócio-política e de
mercado. Os novos aportes tecnológicos
que alimentariam a nossa inserção no
sistema de saúde parecem insuficien-
tes.”

Carlos Botazzo apontou a fragmen-
tação da prática odontológica em es-
pecialidades pela academia. “A pessoa
com problemas temporomandibulares
“cai” aonde? Como se aproximar da
integralidade? O SUS que se vire, a aca-
demia não resolve isso. Não consegui-
mos acolher as pessoas em suas neces-
sidades bucodentárias nem resolver seus
problemas. Aí, sim, está o encolhimen-
to. É preciso ainda apontar a falta de
diálogo da clínica odontológica com
outras clínicas e, antes, perceber que
há fragmentação dentro da própria prá-
tica odontológica. Localizar depois a

distância entre o movimento popular e
a organização da clínica e dos serviços
de saúde. Um outro grande problema
é o desprezo da esquerda pela técnica,
pela coisa bem feita, relegando a mes-
ma para a direita, é a direita que se
ocupa do discurso técnico.

As explanações permitiram chegar
a pontos de consenso. Entre eles, a ne-
cessidade de recuperar as unidades de
saúde como lugar de aprendizado; re-
organizar publicamente a profissão,
com base na lógica da integralidade da
atenção em saúde bucal; explicitar Po-
líticas Públicas que promovam a inclu-
são social e os direitos de cidadania
e introduzir o prontuário único na roti-
na dos serviços;

No final, os presentes manifestaram
satisfação pela participação na Ofici-
na, apoiaram a iniciativa e propuseram
a continuidade e o aprofundamento do
debate por meio de oficinas e outras
formas de encontro.

 abrasco participa    oficinas

Avaliação de Sistemas, Políticas
e Programas de Saúde

O crescimento e a consolidação
da área da avaliação de siste
mas, políticas e programas de

saúde no Brasil justificam a criação de
um Grupo de Trabalho no interior da
ABRASCO. Essa foi a conclusão da ofici-
na sobre o tema. Segundo os partici-
pantes, “o contexto é favorável, na me-
dida em que há uma produção signifi-
cativa de estudos nesse campo, tanto
por iniciativa de pesquisadores como
de instâncias gestoras do SUS, em es-
pecial, do Ministério da Saúde.
Mestrados profissionais e especializa-
ções dirigidas para a avaliação também
têm contribuído para o estímulo e o
desenvolvimento dessa produção”.

Sob a coordenação de Lígia Maria
Vieira da Silva (ISC/UFBA), os presen-
tes decidiram que, como parte integrante
da ABRASCO, o GT deve contribuir com
o processo de construção e aperfeiçoa-
mento do Sistema Único de Saúde, no
que tange ao fortalecimento da
integração entre as instituições de ensi-

no e pesquisa e os serviços de saúde,
de modo a permitir o intercâmbio de
conhecimentos no campo da avaliação
entre esses atores.

Uma questão central colocada en-
tre os avaliadores é como tornar a ava-
liação “utilizável e utilizada”, conside-
rando os desafios e limites dessa pre-
tensão, especialmente no contexto da
produção de intervenções em saúde.
Nesse sentido, outras questões adicio-
nam-se a esse debate: como as infor-
mações produzidas pela avaliação po-
dem mudar as práticas dos atores?
Como os atores poderiam, com as in-
formações obtidas pela avaliação, ela-
borar um julgamento sobre uma situa-
ção da qual fazem parte? O que seria
necessário fazer para sair do status quo?
Não caberá ao GT - espaço de inter-
câmbio acadêmico e de democratiza-
ção de conhecimentos - produzir avali-
ações, mas ele poderá contribuir com
as instituições que as estão realizando.
O grupo pode e deve, também, intervir

nos processo políticos referentes à ava-
liação em Saúde Coletiva.

Na oficina, destacou-se o caráter
interdisciplinar desse GT, em contra-
posição às comissões da ABRASCO que
são disciplinares. Propôs-se a realização
de encontro em 2006, com recursos
assegurados pelo termo de cooperação
entre a ABRASCO e a Coordenação de
Acompanhamento e Avaliação da Aten-
ção Básica, órgão do Ministério da Saú-
de. Decidiu-se, também, pela amplia-
ção da Comissão Organizadora do GT
com a inclusão de Oswaldo Tanaka
(FSP/USP), Hillegonda Maria Novaes
(DMP/USP), José Riani Costa (DMA/
SGE/MS) e Eronildo Felisberto (CAA/
DAB/MS). Serão convidados a compor
o GT, além dos participantes da ofici-
na, representantes do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde (CONASS) e
do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde - CONASEMS.

As atividades da oficina foram or-
ganizadas de modo a estimular o deba-



21Boletim Especial do 110  Congresso Mundial de Saúde  Coletiva / 80  Congresso Brasileiro de Saúde Pública

te entre os convidados quanto à
pertinência, oportunidade e viabilidade
da criação do GT de Avaliação. A pro-
fessora Zulmira Hartz (ENSP/FIOCRUZ/
Universidade de Montreal) fez uma ex-
posição sobre a institucionalização e
profissionalização da avaliação em saú-
de. Virgínia Hortale (ENSP/FIOCRUZ)
apresentou proposta de criação de uma
Comunidade de Práticas (rede virtual e
colaborativa) para apoiar os trabalhos
do GT.

No final, foi possível estabelecer con-
sensos em torno da pertinência e opor-
tunidade da criação do GT Avaliação
e dos objetivos propostos inicialmente
pela Comissão Organizadora. O deba-
te possibilitou o levantamento de uma
série de atividades a serem desenvolvi-
das, segundo a proposição de eixos
orientadores de sua ação, entre elas:
discutir mecanismos de cooperação
acadêmica, intercâmbio científico e
tecnológico entre universidades na área
de avaliação em saúde; discutir formas
de articulação entre a academia e os
serviços de saúde visando à transferên-
cia tecnológica e a formação de recur-
sos humanos para avaliação; definir
estratégias de interlocução com agên-
cias de fomento à pesquisa para indi-
car áreas críticas e lacunas identificadas;
definir mecanismos de apoio ao desen-
volvimento de estudos multicêntricos;
levantes para a avaliação de políticas,

programas e sistemas de saúde no país;
propor eventos específicos e contribuir
para a programação dos Congressos da
ABRASCO no que toca à temática da
avaliação em saúde e discutir ações de
mapeamento do campo, visando iden-
tificar sua composição, temáticas es-
tudadas, áreas críticas, lacunas na pro-
dução e na intervenção. Discutiu-se,
ainda, a importância de considerar a
institucionalização da avaliação no
âmbito do SUS, como um eixo trans-
versal orientador do trabalho do GT.

De acordo com a professora
Zulmira Hartz, no panorama interna-
cional, a avaliação, como instrumen-
to formal de produção de informa-
ções válidas sobre as intervenções de
saúde, sejam serviços, medicamen-
tos, programas, organizações, políti-
cas, tem alcançado um notável pro-
gresso. A produção de guias de boas
práticas, a acreditação de serviços de
saúde, o aumento do número de re-
vistas científicas sobre a temática, a
adoção de leis orçamentárias que vin-
culam o financiamento das interven-
ções à avaliação dos resultados obti-
dos, entre outros itens, são exemplos.

 Tomando por referência a experi-
ência Brasil-Canadá, Zulmira sistema-
tizou elementos relacionados ao pro-
cesso de institucionalização que po-
deriam contribuir para melhorar a
“saúde da avaliação” e favorecer a

As perspectivas de ação
da Educação Popular em Saúde

Avanços e dificuldades da traje-
tória mais recente da educação
popular em saúde e as perspec-

tivas de atuação entre os movimentos
sociais, governos e à academia foram
o foco da oficina coordenada por Mô-
nica de Assis, Márcio Villard, Julio
Alberto Wong Un, Carla Moura e Re-
nata Pelkman, do GT de Educação Po-
pular em Saúde da ABRASCO. A per-
cepção sobre avanços no campo foi
ressaltada, a partir da organização da
Articulação Nacional de Educação Po-
pular em Saúde (ANEPS) e da rela-
ção com o Ministério da Saúde. Uma
relação que merece ser revista no atu-

al momento, em razão das mudan-
ças políticas ocorridas ao longo do
governo. Foi salientada também a
maior repercussão do campo em ter-
mos institucionais e acadêmicos, com
destaque para as produções biblio-
gráficas recentes, baseadas no traba-
lho em Rede. Os debates mostraram
que é necessário desenvolver meca-
nismos que aprofundem a articula-
ção das práticas com a produção de
conhecimento.

Os principais encaminhamentos da
oficina foram divididos em três grupos.
Na relação com as esferas de governo,
as indicações são retomar o diálogo e

fortalecer a relação com o Ministério
da Saúde; retomar a construção da
agenda pública para a Educação Po-
pular em Saúde (EPS); rearticular as
experiências nos campos de formação,
trabalho e gestão; buscar maior apro-
ximação com os níveis municipal e
estadual (participar dos conselhos
municipais e estaduais, contribuir na
formação de conselheiros); além de
apoiar a implantação de conselhos lo-
cais e os projetos de formação de con-
selheiros de saúde representantes dos
usuários do SUS.

Em relação aos movimentos soci-
ais, as propostas foram potencializar

implantação das políticas de saúde.
Esses elementos reforçam, em sua
opinião, a pertinência da criação do
GT Avaliação, principalmente o fo-
mento ao profissionalismo e à quali-
dade da avaliação no governo exige
um projeto de educação permanente
que aumente as qualificações e o re-
conhecimento de seus profissionais.
“Para tal ,  é fundamental o
envolvimento das associações profis-
sionais e universidades reconhecidas,
que reforçariam a função da avalia-
ção, respeitando os princípios da ca-
pacidade crítica, diferentes necessida-
des ou preferências de aprendizagem,
além da diversidade de comunicação
da avaliação”, pontuou.

Virgínia Hortale defendeu a cria-
ção de uma Comunidade de Práticas
organizada para ampliar o espaço de
diálogo sobre a avaliação da atenção
básica em saúde, dos programas co-
munitários e/ou de promoção da saú-
de, das tecnologias, entre outros te-
mas, de forma sistematizada. “O gru-
po vai acumulando conhecimento,
aprimorando a capacidade de agir
individual e coletivamente. A Comu-
nidade de Práticas permite o filtro de
informações, o recebimento e a
reutilização do conhecimento por seus
membros. Há o incentivo da troca de
experiências bem-sucedidas”.
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Caracterização do exercício de controle social
na área da saúde dos trabalhadores

na América Latina

a capilaridade e a visibilidade de suas
experiências, fortalecendo os movimen-
tos; buscar aproximação com os mo-
vimentos locais, contribuindo na siste-
matização das experiências; estabele-
cer diálogo com os movimentos, ou-
vindo e trocando experiências, desen-
volver estratégias criativas de comuni-
cação nos espaços de formação, ges-
tão e trabalho em saúde; de aproxi-
mar a reflexão dos movimentos sociais
para as universidades (formação), os
serviços de saúde e espaços de gestão
e dinamizar as agendas entre os movi-
mentos sociais.

No campo da formação, pesquisa e
produção acadêmica, a oficina fez en-
caminhamentos apontando para a ne-
cessidade de produzir materiais (cader-
nos e cartilhas temáticas) sobre a siste-
matização das práticas, valorizando as
experiências locais; manter participa-
ção em revistas como a APS (Atenção
Primária em Saúde); dar continuidade

ao trabalho do Caderno de Educação
Popular do Ministério da Saúde; formar
um grupo de trabalho (Conselho Edi-
torial) responsável por reeditar o primei-
ro livro da Rede e/ou editar o volume
II, tendo em vista o impacto e maior
flexibilidade deste tipo de publicação
no apoio aos educadores para sistema-
tizar suas experiências; definir mecanis-
mos para publicação dos trabalhos aca-
dêmicos recentes em EPS, em lingua-
gem que possibilite sua utilização como
material didático para profissionais e
movimentos; estabelecer o diálogo com
os grupos que estão desenvolvendo pro-
jetos de vivência e internatos junto ao
movimento popular e com os que têm
encaminhado o debate sobre as resi-
dências multiprofissionais; fortalecer o
diálogo com o Ministério da Saúde (ar-
ticulação com a Secretaria de Ges-
tão do Trabalho e Educação em Saú-
de e a política de educação perma-
nente); inserir a proposta da Educa-

ção Popular em Cursos de Especiali-
zação em Saúde da Família e articu-
lar o trabalho do GT de Formação da
ANEPS com as propostas do GT de
Educação Popular em Saúde da
ABRASCO.

Foram definidas, como atividades
prioritárias para o GT, repensar o pro-
cesso de trabalho para que responsa-
bilize e comprometa mais pessoas (ne-
cessidade de novos empreendedores,
pessoas que tomem iniciativa e assu-
mam a coordenação de alguma ati-
vidade do plano de trabalho); desen-
volver a produção de conhecimento
conectada ao planejamento das ati-
vidades; rever a coordenação para que
tenha uma base institucional e consi-
ga apoio financeiro para as ativida-
des do grupo; e repensar estratégias
de comunicação entre as diversas ins-
tâncias organizativas da Educação
Popular em Saúde.

P esquisadores e profissionais da
área da Saúde dos Trabalhadores
da América Latina reafirmaram a

importância de estabelecer uma articu-
lação entre os países com o objetivo de
trocar experiências de formação de agen-
tes sociais em saúde do trabalhador, que
contribuam para solidificar seus proces-
sos organizativos. Essa articulação - que
se dará inicialmente na forma de rede
virtual - representa um esforço coletivo
para impulsionar a luta social coletiva
pela defesa do direito à saúde dos traba-
lhadores. Para tanto, os presentes assu-
miram o compromisso de efetuar o
mapeamento das experiências acumu-
ladas de formação e de mobilização na
defesa do direito à saúde.

O objetivo da oficina foi efetuar uma
discussão com pesquisadores e profis-
sionais de saúde latino-americanos que
atuam na área da saúde dos trabalha-
dores sobre as principais questões

relativas ao exercício do controle social
nessa área, com vistas a estabelecer for-
mas de articulação e cooperação entre
os países.

Cada participante apresentou um di-
agnóstico sobre a situação da área da
saúde dos trabalhadores em seus respec-
tivos países, abordando, entre outras
questões: a política de saúde do traba-
lhador existente; as formas de organiza-
ção dos serviços e das ações em saúde
dos trabalhadores; a legislação nessa área
e sua aplicação; a atuação dos setores
da Saúde, do Trabalho e da Previdência
Social; e a contribuição das instâncias
de pesquisa, assessoria, docência e
capacitação.

Coordenada por Carlos Minayo
Gómez (ENSP/FIOCRUZ) e Maria das Gra-
ças Hoefel (Área Técnica de Saúde do
Trabalhador/MS), a oficina também
aprofundou a discussão dos níveis de
mobilização do movimento sindical e

de outras organizações em defesa da
saúde; as instâncias formais de partici-
pação (conferências, fóruns, conselhos,
comissões); os mecanismos de negoci-
ação no âmbito da saúde dos traba-
lhadores; as categorias de trabalhado-
res mais mobilizadas na sua luta pela
saúde; as principais conquistas, avan-
ços e desafios, além das necessidades
mais urgentes para fortalecer o contro-
le social.

Na seqüência, foi abordada a ques-
tão do intercâmbio entre os países no
âmbito da formação e da informação.
Decidida a articulação para troca de
experiências, delinearam-se algumas
etapas no processo de construção des-
sa rede, assim como os recursos de di-
versas ordens que cada país pode ofe-
recer. Como atividade coletiva inicial, foi
priorizada a troca de informações relati-
vas à problemática da saúde dos traba-
lhadores expostos a agrotóxicos.

A íntegra do relatório das oficinas está disponível no site do Congresso: www.saudecoletiva2006.com.br

e no site da ABRASCO: www.abrasco.org.br
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A exemplo de outros excelentes
painéis realizados no Congres-
 so, o Empoderamento das

Mulheres Como Condição para o
Desenvolvimento promoveu um rico
intercâmbio de experiências e conheci-
mentos entre autoridades nacionais e
internacionais. A seguir, a íntegra do
painel, com os posicionamentos de
Mirta Roses Periago, Diretora da OPAS;
Nila Herédia, Ministra da Saúde da
Bolívia; Lidieth Carballo Quesada,
Vice-Ministra da Saúde da Costa Rica;
e Maria Urbaneja, ex-Ministra da Saú-
de da Venezuela, atual Embaixadora
da Venezuela no Uruguai.

Mirta Roses Periago,
Diretora da OPAS

A OPAS tem compromisso com o
desenvolvimento dos países da região
como condição para alcançar melho-
res indicadores de Saúde, partindo do
entendimento que a construção de es-
tratégias inclusivas deve levar em con-
ta as desigualdades entre homens e
mulheres, que criam obstáculos ao pró-
prio desenvolvimento. Esta é a razão
por que nas Metas de Desenvolvimen-
to do Milênio figura, ao lado das me-
tas de redução de pobreza e combate
ao HIV/Aids, “promover a igualdade
entre os sexos e a autonomia das mu-
lheres”.

A igualdade de gênero não ocorre
sem o empoderamento das mulheres,
compreendendo-se empoderamento
como a capacidade de perceber op-
ções, fazer escolhas, tomar decisões e
colocá-las em prática. Não se trata de
poder sobre. Trata-se de poder de
“transformar”. Trabalhar com este con-
ceito envolve ações no âmbito das po-
líticas públicas em setores como Edu-
cação e Trabalho, mas também mu-
danças de mentalidades e práticas do
dia-a-dia, implicando que as mulheres
tenham controle sobre os recursos. As-
sim, a construção da cidadania das
mulheres deve fazer parte de uma agen-
da ampla, com ações e políticas
intersetoriais.

Contribuições de mulheres tomadoras de decisão

A subcomissão “Mulher, Saúde e
Desenvolvimento” da OPAS, além de
fomentar e dar suporte técnico a pro-
gramas voltados para a saúde das mu-
lheres e eqüidade de gênero, participa
de processos de capacitação de profis-
sionais para que mudem suas posturas
frente às mulheres.

 Em alguns países da região como
Chile, Uruguai, Bolívia, Nicarágua e
Costa Rica, os ministérios da Saúde
estão chefiados por mulheres e hoje te-
mos a presença pioneira de uma mu-
lher na direção da OPAS. Este quadro
é uma expressão das conquistas das
mulheres, mas permite observar, tam-
bém, o esforço que ainda deve ser fei-
to para alcançar a igualdade plena
entre homens e mulheres.

Nila Herédia,

Ministra da Saúde da Bolívia

Na Bolívia, a questão do
empoderamento das mulheres deman-
da a adoção de uma perspectiva de
interculturalidade. O país é pouco po-
puloso e muito heterogêneo em termos

sociais, econômicos e culturais, com
uma intensa migração interna e com
mais de 60% da população de origem
indígena. A situação das mulheres deve
ser pensada a partir do contexto naci-
onal, considerando não só as condições
de pobreza e os precários indicadores
de saúde, mas também a importância
da cultura tradicional indígena. Não é
possível pensar o desenvolvimento bo-
liviano e a inclusão das mulheres neste
processo a partir de marcos culturais
“brancos” ou estrangeiros.

O atual governo adotou como dire-
triz para o processo de construção da
democracia incorporar os valores e as
concepções populares, e isto se faz va-
lorizando a complementaridade nas
relações entre homens e mulheres, atri-
buindo importância semelhante a am-
bos. Pela lógica tradicional, os homens
precisam das mulheres e as mulheres
dos homens: às mulheres cabe cuidar
e proteger os homens, assim como são
elas as transmissoras dos valores da
cultura e da tradição. Na lógica

reflexões

Mirta Roses: ‘Não se trata de poder sobre, mas do poder de transformar.
Isso envolve mudança de mentalidade’
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intercultural não existem ímpares,
apenas pares. As organizações comu-
nitárias incluem homens e mulheres
com igual poder de participação.

No entanto, as leis priorizam os
varões. Por isto, torna-se necessário
o desenvolvimento de mecanismos
para garantir às mulheres um estatu-
to legal semelhante ao dos homens.
Um passo importante nesta direção é
a possibilidade aberta de que as mu-
lheres sejam proprietárias de terras,
uma proposta contemplada no pro-
cesso de reforma agrária promovido
pelo atual governo.

Entre os 16 ministérios que com-
põem o governo boliviano, quatro são
ocupados por mulheres, sendo que
destas duas têm origem indígena e
trajetória pol í t ica em organiza-
ções comunitárias. Na atual Assem-
bléia Nacional Constituinte, 44% são
mulheres.

Em suma, é necessário incorporar
as mulheres na vida ativa do país com
três estratégias: a assimilação dos va-
lores tradicionais e respeito à
interculturalidade; o fortalecimento
da participação de mulheres em ins-
tâncias de poder e decisão política; a
implementação de ações específicas
no campo da saúde das mulheres, em
particular no que se refere à atenção
materno-infanti l  e acesso à
contracepção.

Lidieth Carballo Quesada, Vice-

Ministra da Saúde da Costa Rica

Hoje na Costa Rica os cargos de
ministra e vice-ministra da Saúde es-
tão ocupados por mulheres, um fato
inédito no país. Não se pode consi-
derar o tema do “empoderamento
das mulheres e desenvolvimento” sem
levar em conta os contextos nacio-
nais, tanto do ponto de vista da cul-
tura como do desenvolvimento eco-
nômico e tecnológico. Para os países
em desenvolvimento, o
empoderamento das mulheres é fun-
damental, de modo a permitir a sua
incorporação no processo de cresci-
mento econômico e tecnológico.

Entretanto, o processo de
empoderamento muitas vezes esbar-
ra em valores tradicionais da cultura
- em especial aqueles que concorrem
para a sobrecarga laboral das mulhe-
res. Na Costa Rica, e em todo o Con-
tinente, as mulheres têm aumentado
seu nível educacional e cada vez mais
trabalham fora de casa, mas conti-
nuam com todas as responsabilida-
des relacionadas aos cuidados com a
casa e à saúde da família. Ao mesmo
tempo, o acesso das mulheres aos
postos de trabalho ainda está marca-
do pelo viés de gênero. Por exemplo,
as profissões da saúde, inclusive as
profissões médicas têm-se
feminilizado, o que talvez esteja rela-
cionado ao papel social das mulheres
enquanto cuidadoras. O que se nota
é que isto contribui para reduzir o pres-
tígio e a remuneração dessas profis-
sões, e as funções de chefia e cargos
de maior prestígio e remuneração con-
tinuam sendo ocupados por homens.

Maria Urbaneja, ex-Ministra

da Saúde da Venezuela, atual

Embaixadora da Venezuela

no Uruguai

Para abrir com certo humor sua
fala, a palestrante registrou que mi-
nistras mulheres aparecem como uma
“curiosidade estatística”, e sua exis-
tência justifica a realização de painéis
em um congresso. Nunca se teria pen-
sado em um
painel sobre
minis t ros-ho-
mens, pois sua
existência é
um fato “nor-
mal”.

A promo-
ção da eqüida-
de de gênero é importante como es-
tratégia de redução da pobreza na
região, e na América Latina pobreza
tem “cara de mulher”. O fenômeno
de “feminização da pobreza”, ou seja,
o fato de as mulheres serem as mais
pobres entre os pobres, e as famílias
chefiadas por mulheres serem mais po-

“O processo de produção
de desigualdades

sociais está apoiado
na desigualdade de gênero”

Maria Urbaneja

bres que as chefiadas por homens, sig-
nifica também um grande número de
crianças e jovens excluídos e alijados
da sociedade, trazendo um profundo
impacto negativo para o desenvolvimen-
to dos países.

 A feminização da pobreza mostra
que o processo de produção de desi-
gualdades sociais está apoiado na de-
sigualdade de gênero. Assim, qualquer
proposta de desenvolvimento nacional
ou regional que assuma como princí-
pio a eqüidade e a redução das desi-
gualdades sociais, deve ter como base
a formulação de políticas que melho-
rem a condição social das mulheres.

As mulheres tradicionalmente são
responsáveis por todo o trabalho do-
méstico e pela organização das famíli-
as, atividades fundamentais em qual-
quer comunidade. No entanto, os vie-
ses de gênero que permeiam a socieda-
de destituem este trabalho do seuvalor
social, tornando-o invisível e conside-
rando-o como uma atividade inerente
à “natureza feminina”.

Na Venezuela, desde o último go-
verno, o trabalho doméstico é reconhe-
cido como um trabalho que produz ri-
queza. Assim, as donas-de-casa têm o
direito de receber um salário mínimo
por esta atividade, aposentadoria e
demais benefícios sociais conquistados
por todos os trabalhadores. Tal medi-
da é da maior relevância, pois não há

como pensar
autonomia sem
que as mulheres
tenham acesso
mínimo a recur-
sos financeiros.
O reconheci-
mento do traba-
lho doméstico

das mulheres como um trabalho soci-
al também tem repercussão importan-
te para a auto-estima e, conseqüen-
temente, para a saúde das mulheres.
Trata-se de uma medida concreta
para romper a perspectiva de que a
subordinação social das mulheres é
decorrente da sua “natureza”.
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� Moção do GT de Saúde e Ambiente da Abrasco

Nós, participantes do 8º Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, consi-

derando que:
- O modelo de desenvolvimento brasileiro permanece

socialmente injusto, excludente e ambientalmente insus-
tentável;

- A insistência do Estado em adotar como carro-chefe da
economia o agronegócio, com base na monocultura extensi-
va e intensiva, com a expansão da fronteira agrícola, da
carcinicultura e da pecuária sobre florestas e espaços de de-
senvolvimento humano, historicamente consolidados,
impactando negativamente os ecossistemas para as atuais e
futuras gerações na Amazônia, no cerrado, na caatinga, nas
restingas e manguezais, com devastação e degradação in-
tensa do meio ambiente, com perda de nascentes e esgota-
mento dos solos atingindo diretamente a segurança alimen-
tar, a saúde das populações rurais, tradicionais e indígenas,
na sua sobrevivência econômica, cultural e da biodiversidade;

- A associação de tecnologias e biotecnologias nocivas à
saúde e ao meio ambiente; a alocação de novos pólos e
empreendimentos industriais em áreas de vulnerabilidade
social e ambiental sem Políticas Públicas promotoras e pro-
tetoras da qualidade da vida;

- A implantação de projetos de turismo de larga escala
em locais de riqueza paisagística habitados por comunida-
des tradicionais, degradando seus territórios e desestruturando
sua vida social;

- Que o Estado, ainda em nome do desenvolvimento,
implementa megaprojetos espoliadores de recursos hídricos,
solos e florestas e energético-intensivos com recursos públi-
cos para infra-estrutura de apoio a iniciativa privada, que
tem afetado populações locais, causando injustiça social e
ambiental.

Propomos:

- Que o Estado resgate seu papel de promotor e protetor
da sustentabilidade; que a saúde incorpore a dimensão
ambiental no pensar e agir no processo saúde–doença;

- Que as políticas públicas sejam integradas às ações de
controle dos processos produtivos potencialmente nocivos à
saúde e ao ambiente;

- Que os grupos humanos e os indivíduos afetados sob
risco e vulnerabilidades sejam efetivamente integrados nas
Políticas Públicas e no Controle Social;

Moções aprovadas
Os Congressistas recomendaram o encaminhamento de três moções à Presidência

da República, relativas às áreas de Saúde e Ambiente; acesso à informação e ao conhecimento

em Saúde Pública; e apoio à Reforma Psiquiátrica. Confira.

- Que as Universidades e as Instituições de Pesquisa refli-
tam criticamente sobre seu papel no desenvolvimento e di-
fusão científico e tecnológico, considerando o interesse soci-
al no fomento de tecnologias sustentáveis do ponto de vista
sócio-ambiental.

� Moção sobre acesso à informação e conhecimento
em Saúde Pública e Coletiva

Nós, participantes do 8º Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, con-

siderando que:
- As iniqüidades de saúde entre indivíduos e grupos

populacionais se constituem no principal problema de Saú-
de Pública que enfrentam a maioria dos países em desen-
volvimento;

- Que as iniqüidades de acesso à informação são um
dos principais determinantes das iniqüidades de saúde,
favorecendo e ampliando outras iniqüidades relaciona-
das aos determinantes sociais da saúde, e que a novas
tecnologias e iniciativas na área de informação em saúde
oferecem oportunidades para superar iniqüidades de aces-
so à informação;

Recomendamos:

- Aos governos do países em desenvolvimento, a Pro-
moção de Programas e Políticas Públicas voltadas para o
acesso eqüitativo à informação e conhecimento e para o
combate das lacunas informacionais, à Organização Pan
Americana da Saúde (OPAS) e à Organização Mundial
da Saúde (OMS) o reforço das atividades de cooperação
no campo da informação em saúde, fortalecendo instân-
cias institucionais, como a BIREME, e iniciativas em rede,
como a Biblioteca Virtual em Saúde, ScieLO, ScienTI, e-
PORTUGUESE e Global Health Library.

� Moção de apoio à Reforma Psiquiátrica Brasileira

Nós, participantes do 8º Congresso Brasileiro de Saú-
de Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública
apoiamos o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira,
que vem sendo objeto de ataques retrógrados e destrutivos,
que propõem a retomada do hospital psiquiátrico como
estratégia hegemônica de cuidado, não reconhecendo as
conquistas que, malgrado as insuficiências ainda senti-
das, obtivemos nas últimas décadas, fruto de uma luta
nos campos ético, político, epistemológico, tecnológico e
cultural.

 abrasco participa
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O ABRASCÃO foi o palco perfeito
 para a entrega de prêmio para
a Fundação Oswaldo Cruz

(FIOCRUZ), escolhida a melhor Institui-
ção do mundo em Saúde Pública. O
prêmio foi concedido pela Federação
Mundial das Associações de Saúde
Pública (WFPHA). Presidente da
Fiocruz desde 2001, o sanitarista Pau-
lo Marchiori Buss também foi laurea-
do: recebeu da mesma federação o
Hugh Rodman Leavell Lecture Award,
por sua contribuição individual ao de-
senvolvimento da Saúde Coletiva.

“O trabalho da FIOCRUZ na área da
pesquisa resulta em um ensino de mui-
to boa qualidade e em inovações nas
áreas de medicamentos, vacinas, kits
de diagnóstico e também pelo desen-
volvimento de ferramentas de controle
de doenças e de melhoria da adminis-
tração hospitalar. A minha premiação
individual tem muito menos importân-
cia do que a da FIOCRUZ. Eu sou um
professor e pesquisador que procura
fazer bem o seu trabalho. Claro que eu
fico muito feliz, mas acho que é a mi-
nha geração que está ganhando esse
prêmio, e não eu individualmente”,
disse ele.

Valor reconhecido e premiado

A FIOCRUZ produziu, no ano pas-
sado, mais de dois bilhões de medi-
camentos essenciais para o Sistema
Único de Saúde (SUS), que os forne-
ce às camadas mais carentes da po-
pulação. Em 2005, produziu também
68 milhões de doses de vacinas.

Ainda durante o Congresso, a Or-
ganização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) entregou o prêmio Gente que
Faz Saúde a três figuras expressivas
no campo da saúde: o sanitarista
Hésio Cordeiro, que teve papel impor-
tante na criação do Instituto de Me-
dicina Social da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro e na
formatação do SUS, o professor da
UNICAMP Nelson Rodrigues Santos, ex-
secretário executivo do Conselho Na-
cional de Saúde, órgão consultivo do
SUS e a escritora e ativista Clara
Charf.

Aos 80 anos, Clara Charf tem pa-
pel relevante na luta pela paz e, de
acordo com a OPAS, quem trabalha
pela paz, trabalha pela saúde. Viúva
do guerrilheiro Carlos Marighella, as-
sassinado durante a ditadura militar,
Clara hoje integra o Conselho Nacio-

nal de Direitos da Mulher e a Comis-
são de Mortos e Desaparecidos Políti-
cos. Ela coordenou a campanha 1.000
Mulheres pela Paz, que indicou mil
mulheres de diversas nacionalidades que
lutam pela construção de uma cultura
de paz ao Prêmio Nobel da Paz 2005.
“Acho que minha premiação tem a ver
com essa concepção de que a saúde
abrange não só a saúde do corpo, mas
também a da mente, a possibilidade
de uma pessoa ter casa para morar, ter
condição de estudar, de viver, de atra-
vessar a rua sem medo da violência e
de qualquer tipo de agressão”, afirmou
Clara.

Marcos Mandelli, secretário execu-
tivo da Comissão Organizadora do
Prêmio, acredita que “em vez de dis-
cutirmos somente problemas no Bra-
sil, é preciso também reconhecer ini-
ciativas que fazem nossa vida me-
lhor”. O troféu está sendo concedido
ao longo de 2006, Ano do Trabalha-
dor da Saúde, a profissionais, equi-
pes ou instituições que se tenham
destacado pela realização de impor-
tante e incontestável contribuição, de
caráter técnico ou político.

 abrasco participa

Paulo Buss: ‘Minha geração é que está ganhando esse prêmio’

Clara Charf: 80 anos de luta pela paz
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MANIFESTO DA ABRASCO
PELA SEGURANÇA CIDADÃ E CONTRA A VIOLÊNCIA
A comunidade científica, profissionais e gestores

da   área da saúde reunidos no 8o. Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva e 11o. Congresso Mundial de Saúde
Pública, juntando-se ao Manifesto da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência em sua 58a. Reu-
nião Anual, dirigem-se à sociedade e às autoridades do
país e, sobretudo, aos candidatos à Presidência da
Repú-blica, governadores e deputados no próximo plei-
to, para propor que:

A segurança pública e o enfrentamento da violên-
cia social sejam assumidos como uma Política Pública
de Prioridade Nacional.

Entendemos que reconhecer esse problema como
prioridade significa dar-lhe lugar de destaque na gestão
e na destinação de recursos. Esse apelo se fundamenta
no fato de que a violência se transformou na segunda
causa de mortalidade geral da população brasileira e
na primeira causa de morte de sua juventude.

A comunidade da área da saúde coletiva considera
que a violência se tornou um inequívoco problema de
saúde pública de elevadíssima importância
epidemiológica, ao mesmo tempo em que evidencia
uma crise profunda de segurança pública. Essa crise se
manifesta:

� No medo difuso de ir e vir e no acirramento das
relações sociais;

� Em diferentes expressões de corrupção políti-
ca, de assalto ao orçamento público, inclusive ao do
setor saúde;

� Em ataques de grupos e facções criminosas con-
tra as forças de segurança e a população em geral;

� Em vitimização da população civil, de autori-
dades públicas, de empresários;

� Em formas de terror que amedrontam e alimen-
tam a permanente sensação de medo e de insegurança
da população;

� Na sensação de que os meio tradicionais são
insuficientes para garantir o controle do Estado sobre
os delinqüentes de todos os tipos.

Esse quadro que se soma aos crônicos problemas
de exclusão, de desemprego - sobretudo para a juven-
tude - e de aumento da informalidade em vários aspec-
tos da vida social, atrasa o processo de democratiza-
ção do país e afeta profundamente a saúde física e
mental dos brasileiros.

Pelos motivos expostos, defendemos uma grande
mobilização da sociedade brasileira, visando à cons-
trução de um novo significado para a segurança que se
resume na idéia de Segurança Cidadã e se caracteriza:

� pela convivência pacífica e pela tolerância das
diferenças sociais;

� pela proteção social de todos os indivíduos,
sobretudo das crianças e adolescentes;

� pela eficiência policial frente ao crime;
� pela complementação de políticas sociais – inclu-

sive de saúde - e políticas de segurança pública;
� pela preservação do direito à segurança dos ci-

dadãos e cidadãs;
� pela punição dos atos delitivos de corrupção e

de participação de autoridades públicas, políticos e em-
presários no crime organizado: entendemos que a im-
punidade é irmã siamesa da corrupção;

� pela punição dos delinqüentes que, individual-
mente ou em grupo promovem seqüestros, assaltos e
aterrorizam a população, sobretudo nos bairros popu-
lares e lugares públicos;

� pela re-socialização dos que cometeram crimes,
promovendo a aplicação da lei de execuções penais,
sobretudo, pelo acesso dos presos ao trabalho;

� pelo respeito ao direito das vitimas.

Entendemos que tratar a Segurança Pública como
prioridade implica construir uma proposta pactuada por
toda a sociedade, todos os partidos políticos, todas as
classes sociais e todas as instituições. Mas entendemos
também que essa proposta deve ser assumida e lidera-
da integralmente pelo governo federal em consonância
com os governos dos estados e dos municípios.

A comunidade da saúde coletiva que se manifesta e
se mobiliza hoje pela Segurança Cidadã é a mesma que
sempre investiu na democratização da sociedade brasi-
leira. Essa Comunidade tem consciência de que a mai-
oria dos males que afligem a saúde da população pas-
sa principalmente pelos estilos, situações e condições
de vida. Por isso, reafirma sua responsabilidade na cons-
trução da legalidade, da justiça e da paz.

8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva

11º Congresso Mundial de Saúde Pública

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2006
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MENÇÕES HONROSAS PARA 56
PÔSTERES

Do total de 7.533 pôsteres inscritos,
56 receberam menções honrosas,
14 em cada um dos grandes temas.
A avaliação de pôsteres foi coorde-
nada pela professora Maria Cecília
Minayo, pesquisadora titular da
Fundação Oswaldo Cruz, ex-
presidente da Abrasco e editora
científica da Revista Ciência &
Saúde Coletiva.
Foram convidados 120
pesquisadores para participar
do processo de avaliação dos
pôsteres. Os sub-temas foram:

Ações Globais nos Determinantes
Sociais da Saúde;  Democracia,
Participação Cidadã e Direito
à Saúde;  Promovendo Sistemas
de Atenção à Saúde Eqüitativa
em um Mundo Competitivo e
Inovações em Ciência
e Tecnologia: o que isto significa
para a Saúde Pública?
Cada autor do trabalho agraciado
recebeu, além do certificado, a
assinatura de uma das revistas da
Abrasco (Revista Brasileira de
Epidemiologia ou Revista Ciência &
Saúde Coletiva). Confira a lista no
site da Abrasco: www.abrasco.org.br

NOVOS TÍTULOS LANÇADOS
NO CONGRESSO
Dentre as novidades apresentadas,
estão os cinco primeiros volumes da
Coleção Temas em Saúde pela
Editora Fiocruz em formato Pocket.
Há também lançamentos pela
Editora Fiocruz com foco na

urtas
informação e comunicação,
tecnologia educacional ,
reprodução de jovens brasileiros,
vigilância sanitária e saúde mental,
dentre outros temas.
Houve uma Parceria entre
a Editora Fiocruz e Editora Hucitec
para a produção do livro “Tratado
de Saúde Coletiva”, o livro mais
vendido durante o congresso,
seguido pelo “Desafios para a
Saúde Coletiva” pela Editora
Edufba.
A Editora Hucitec abordou temas
como Medicina Investigativa,
Medicina Chinesa & Acupuntura,
Homeopatia e Doenças Crônicas,
além dos temas na Saúde Coletiva.
Tivemos ainda edições por outras
Editoras como Edufes, Unesp,
Edusp, Edufba, Edufsc, Edufpe,
Unijuí, Edusc, Vozes, Contexto,
FGV, Manole, Cortez, Garamond,
E-papers, Mídia Alternativa, Ágora,
Brasiliense, Cepesc que abordaram
sobre bioética, violência, gestão
pública, democracia, atenção
primária, sexualidade e gênero,
trabalho, direito à saúde, saúde
ambiental, psicologia e promoção
da saúde.
Como foco nas publicações
estrangeiras tivemos uma
publicação abordando a poluição
ambiental.
Diversos periódicos nacionais e
estrangeiros, como Physis e
American Journal of Public Health
também foram lançados durante o
evento. A lista completa está no
site do Congresso:
www.saudecoletiva2006.com.br em
Eventos Paralelos/Espaço Saúde &
Letras.

OPORTUNIDADES NA FIOCRUZ!

Seleção para Epidemiólogo Clínico

O Núcleo de Avaliação Tecnológica
em Saúde Fiocruz/UFRJ está selecio-
nando dois profissionais com
mestrado e/ou doutorado em
epidemiologia clínica para trabalhar
em equipes de pesquisa.
Perfil: Médico e/ou Farmacêutico
Carga Horária: 20 horas
Bolsa de Pesquisa: 2200,00/2800,00
Seleção de Profissional
em Comunicação
O Núcleo de Avaliação Tecnológica
em Saúde Fiocruz/UFRJ está
selecionando um profissional
de comunicação com experiência na
área de saúde, especialmente, com
comunicação de conhecimentos na
área de saúde para diferentes
audiências (clínicas, gestores, popula-
ção e pacientes).
Carga Horária: 20 horas
Bolsa de Pesquisa: 2.000,00
Os interessados enviar currículo para:
collazos@ensp.fiocruz.br

MESTRADO EM POLÍTICA
E GESTÃO DE C&T
Escola Nacional de Saúde Pública
Sérgio Arouca
As inscrições para a terceira turma
de Mestrado Profissional em Política
e Gestão de C&T e Inovação em
Saúde da ENSP começarão no dia
23 de outubro. O curso tem como
objetivo implementar novos
mecanismos de gestão nas instituições
de Ciência, Tecnologia e Informação
em Saúde, estimulando a geração de
conhecimentos e de inovações e sua

Você conhece o Boletim Eletrônico da Abrasco? Ainda não faz parte de nosso cadastro?

Entre no www.abrasco.org.br e increva-se!

Toda semana são divulgados eventos, oportunidades e outros assuntos
de interesse da área de saúde coletiva nacional e mundial!
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aplicação no desenvolvimento
econômico e social. Para esta turma
estão disponíveis 30 vagas para três
instituições: Fiocruz, INCa (Instituto
Nacional do Câncer) e Into (Instituto
Nacional de Tráumato-Ortopedia).
O edital para os candidatos está
disponível na Plataforma SIGA SS,
mas as inscrições deverão ser feitas
na Plataforma SIGA LS, dentro
de “Curso de Especialização Política
e Gestão de Ciência, Tecnologia
e Informação em Saúde”.
Após a inscrição eletrônica,
o candidato deverá entregar toda
a documentação impressa na sala
702 da ENSP, aos cuidados de Sônia
Batista.
Todas as informações estão
disponíveis no edital do Mestrado.
http://www.ensp.fiocruz.br/
ensp_editais.cfm

MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA
NA UNAERP

A Universidade de Ribeirão Preto
(UNAERP) está oferecendo curso
de Mestrado em Biotecnologia,
destinado à formação de profissionais
com domínio em tecnologias
inovadoras para o desenvolvimento
de processos e de produtos
biotecnológicos de uso estratégico na
agroindústria, indústrias farmacêutica,
química e biomédica. O Programa de
Mestrado em Biotecnologia foi
estruturado para receber graduados
nas áreas de Ciências da Saúde,
Biológicas, Exatas, Agrárias, Enge-
nharias e Tecnologias, como biólogos,
biotecnólogos, farmacêuticos, médi-
cos, nutricionistas, odontologistas,
fisioterapeutas, químicos, agrônomos,
veterinários, engenheiros, matemáti-
cos, analistas de sistemas e profissões
correlatas.
Inscrições: 01 de dezembro de 2006
Seleção de candidatos: 02 de
fevereiro de 2007
Informações: (16) 3603-6774
E-mail: dpg@unaerp.br
http://www.unaerp.br

SEMINÁRIO “AS CIÊNCIAS SOCIAIS
NA SAÚDE COLETIVA - UM HABITUS
NO CAMPO”
Nos dias 09 e 10 de novembro
o Auditório do DMPS Faculdade de
Ciências Médicas UNICAMP abrigará
o Seminário: “As Ciências Sociais na
Saúde Coletiva - um habitus no
Campo”, organizado
pelo Laboratório de Pesquisa
Qualitativa do Departamento de
Medicina Preventiva e Social da
Faculdade de Ciências Médicas
UNICAMP.
Neste Seminário serão desenvolvidas
abordagens a partir da reflexão do
habitus, que nas Ciências Sociais
criam e recriam na sua aproximação
com os objetos do campo da saúde,
com o fim de pontuar o trabalho em
interface, entre diferentes culturas e
tradições de pensamento, e o entendi-
mento das diversas dimensões
determinantes do processo saúde-
doença-cuidado.
Informações:

LPQ/DMPS/FCM/UNICAMP
Tel: (19) 35218036 com Juliana
www.fcm.unicamp.br/gruois/lpq
luporini@fcm.unicamp.br

XIV CONGRESSO DA
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
HEALTH POLICY
X CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO
LATINO AMERICANA DE MEDICINA
SOCIAL
IV CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EM SAÚDE
Tema: Equidade, Ética e Direito à
Saúde: desafios à Saúde Coletiva na
mundialização.
Os Congressos da ABRASCO, IAHP
e da ALAMES, a se realizarem
conjuntamente em Salvador têm
como desafio refletir e agir tendo para
a promoção da vida um mundo que
priorize o desenvolvimento do
potencial humano, possibilitado pela
expansão qualitativa e quantitativa
da ciência e da tecnologia.
O Congresso tem como objetivo
atingir não apenas docentes e

O NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE
COLETIVA DA UFRJ FOI TRANSFOR-
MADO EM INSTITUTO!

Comunicamos a todos com grande
satisfação que o Núcleo de Estudos
em Saúde Coletiva da UFRJ -
instituição membro do Conselho da
ABRASCO - foi transformado em
Instituto, tornando-se a 10° Unidade
Acadêmica do Centro de Ciências da
Saúde da Universidade.
A decisão foi comunicada no dia 14
de setembro de 2006, após aprova-
ção pelo Conselho Universitário.
A partir de agora passaremos a usar
a denominação Instituto de Estudos
em Saúde Coletiva (IESC) da UFRJ.
Parabéns aos funcionários, docentes,
discentes e pesquisadores!

A EXPERIÊNCIA DE GOVERNO E
INCLUSÃO EM SÃO PAULO NA
GESTÃO MARTA SUPLICY

No livro ”Espaço urbano e inclusão
social: A gestão pública na cidade de
São Paulo (2001-2004)”, os
organizadores Ricardo Gaspar, Marco
Akerman e Roberto Garibe reuniram
análises de especialistas e gestores
públicos sobre as políticas sociais e 
as inúmeras experiências de gestão
implementadas pela administração
da então prefeita Marta Suplicy (PT)
no período 2001-2004, na cidade de
São Paulo.
Prefaciado pela própria ex-prefeita, o
livro é dividido em quatro partes que
tratam de descentralização e poder
local, políticas sociais e inclusão,
macropolíticas e planejamento, e
articulação política e gestão.
O lançamento será no dia 31, às
19:30hs, no Teatro Ágora, à rua Rui
Barbosa 675 - Bela Vista.
Editora Fundação Perseu Abramo
Assessora de imprensa: Reiko Miura
E-mail:
comunicacao@fpabramo.org.br
Tel.: (11) 5571.4299 - ramal 49
www.fpabramo.org.br
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FILIE-SE À ABRASCO

A filiação à Abrasco dá direito
a descontos na Abrasco Livros

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

e Saúde Coletiva.

Se você já é sócio,
fique em dia com a anuidade!

Se ainda não é, filie-se.

Preencha sua inscrição pelo site
e a envie, junto com

o comprovante de pagamento,
para a Secretaria Executiva,

por fax ou e-mail.

Contamos com sua colaboração
para melhor atender às suas

expectativas!

pesquisadores da Área de Ciências
Sociais e Humanas em Saúde,
Medicina Social e Políticas de Saúde,
mas também profissionais atuantes
nos campos da prevenção, cuidado,
atenção e gestão em saúde, bem
como estudantes de pós-graduação e
graduação das diversas disciplinas das
áreas de saúde e de ciências humanas
e sociais com vistas a incentivar o
debate, a reflexão e o enfrentamento
dos desafios teóricos e práticos
colocados para esta área no contexto
contemporâneo.
Data: 13 e 14 de julho de 2007 –
Atividades Pré-Congressos - UFBa
15 a 18 de julho de 2007 - Hotel
Pestana Salvador – Brasil
Acompanhe através do
www.abrasco.org.br as instruções
e prazos para envio de resumos!
Participe!

V CONGRESSO DE SAÚDE MENTAL
E DIREITOS HUMANOS
Encontro de debate, intercâmbio e
produção de ações e reflexões. Esses
são uns dos objetivos do V Congresso

de Saúde Mental e Direitos Humanos,
que será realizado na capital da
Argentina, de 16 a 19 de novembro,
na Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo. O evento faz parte do
I Fórum Social de Saúde Coletiva e
Direitos Humanos. Um espaço
fraterno, de interação e de atividades
comuns, que possibilita a formação
crítica, as relações solidárias e os
intercâmbios acadêmicos. A
Universidad Popular Madres de Plaza
de Mayo fica na rua Hipólito Yrigoyen,
1584, Buenos Aires, Argentina.
Informações:  www.madres.org

43º CONGRESSO NACIONAL
DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE MEDICINA TROPICAL (SBMT)
Data: 11/03/2007 a 15/03/2007
A Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical (SBMT) convida para o 43º
Congresso Nacional da Sociedade.
Em seu 45º ano de existência, a
SBMT está em franca expansão,
realizando jornadas e Congressos de
elevado nível científico, congregando
especialistas, jovens estudantes e
profissionais em formação que têm

transformado nossos eventos em
ponto de encontro obrigatório para
aqueles que pesquisam, estudam e
trabalham nos distintos programas
desta área de conhecimento.
O evento terá lugar em Campos
do Jordão, entre 11 e 15 de março
de 2007.
Informações:

www.perfectaeventos.com.br

1ª OFICINA DE TRABALHO SOBRE
EPIDEMIOLOGIA E AVALIAÇÃO DO
CONTROLE DO TABACO PARA
PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL E DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Entre os 21 países da América do Sul
e de língua portuguesa, 15 ratificaram
a Convenção Quadro Para o Controle
do Tabaco (CQCT), primeiro tratado
internacional sob os auspícios
da Organização Mundial de Saúde
que visa congregar países na
implementação de estratégias
voltadas ao controle do tabaco, uma
das principais causas de adoecimento
e morte no mundo. A proposta da
Oficina vem ao encontro do artigo
20 da CQCT, que afirma “As Partes
se comprometem a elaborar e
promover pesquisas nacionais e a
coordenar programas de pesquisa
regionais e internacionais sobre o
controle do tabaco”. Será realizada
no Plaza Copacabana Hotel, no Rio
de Janeiro, entre 28 de novembro
e 1º de dezembro.
Informações: avalepi@inca.gov.br;
(21) 3970-7410

* Fonte: www.cnpq.br

O Corpo de Assessores do CNPq é composto por mais de 300 pesquisadores
escolhidos periodicamente pelo Conselho Deliberativo (CD), com base em con-
sulta feita à comunidade científico-tecnológica nacional. Eles integram os Comi-
tês de Assessoramento (CAs) e os Comitês Temáticos (CT) e têm a atribuição,
entre outras, de julgar as propostas de apoio à pesquisa e de formação de recur-
sos humanos.*

Veja abaixo a composição atual do Comitê de Assessoramento de Saúde
Coletiva e Nutrição (CA-SN).

COMITÊ DE ASSESSORAMENTO
DE SAÚDE COLETIVA E NUTRIÇÃO (CA-SN) DO CNPQ
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Caro Associado, apresentamos os últimos lançamentos de  2006 e oferecemos
uma promoção especial para você que está com a anuidade em dia. Aproveite!

15% de desconto para pagamentos através de Depósito Bancário* ou Cartão de Crédito** em parcela única;
e Parcelamento em até 03 vezes sem juros para pagamentos através de Cartão de Crédito***.

Faça seu pedido através de e-mail (abrlivro@ensp.fiocruz.br) ou telefone (21 2598-2526 / 2590-2073)

*DepÛsito no Banco do Brasil Ag 3120-8 C/C 5256-6, nominal � Abrasco Livros.    ** Cart�o de CrÈdito Visa ou American Express, sendo necess�rio o envio
de autorizaÁ�o com assinatura e os dados do cart�o.  *** Parcelas mÌnimas de R$ 50,00. Forma de envio dos  livros: Carta Registrada  (atÈ 500grs ñ Prazo de

Entrega atÈ 07 dias), Encomenda Normal  (acima de 500 g ñ Prazo de Entrega atÈ 10 dias) e Sedex  (acima de 500 g ñ Prazo de Entrega atÈ 48 horas). Despesa
de Postagem: As  tarifas s�o cobradas de acordo com a  tabela em vigor dos Correios e de  responsabilidade do cliente, bem como a escolha do  tipo de postagem.

Saúde e Participação Popular em
Questão – o programa saúde da

família
Editora Unesp, 2006

R$ 35,00 - Peso 220 grs. – 155p

Avaliação Qualitativa de Programas de
Saúde – enfoques emergentes

Editora Vozes, 2006
R$ 48,00 – Peso 600 grs. – 375p.

Cenários Possíveis – experiências
e desafios do mestrado profissional

na saúde coletiva
Maria do Carmo Leal e Carlos Machado

de Freitas (orgs.)
Editora Fiocruz, 2006

R$ 35,00 – Peso 450 grs. – 284p.

Tratado de Saúde Coletiva
Gastão Wagner, Mª Cecília Minayo,
Marco Akerman, Marcos Drumond

e Yara de Carvalho (orgs.)
Editora Hucitec Fiocruz, 2006

R$ 120,00 – Peso 1700 grs. – 871p.

Aprendizado da Sexualidade, O
Mª Luiza Heilborn, Estela Aquino,

Michel Bozon e Daniela Knauth (orgs.)
Editora Fiocruz/Garamond, 2006
R$ 59,00 –  Peso 800 grs. -536p.

Saúde e o Dilema da
Intersetorialidade, A

Luiz Odorico Monteiro de Andrade
Editora Hucitec, 2006

R$ 35,00 –  Peso 420 grs. – 288p.

História da Saúde Pública, Uma
George Rosen

Editora Hucitec/Unesp, 2006
R$ 60,00 – Peso 700 grs. – 400p.

Gestão e Vigilância Sanitária: modos
atuais do pensar e fazer

Marismary de Seta, Vera Lúcia Pepe
e Gisele O’Dwyer

Editora Fiocruz, 2006
R$ 35,00 –  Peso 800 grs. – 284p.

Perplexidade na Universidade –
vivências nos cursos de saúde

Eymard M. Vasconcelos, Lia H Frota
e Eduardo Simon (orgs.)

Editora Hucitec, 2006
R$ 25,00 – Peso 430 grs. – 308p.

Desafios para a Saúde Coletiva
no Século XXI

Jairnilson Silva Paim
Editora UFBA, 2006

R$ 30,00 – Peso 200 grs. – 154p.

Desafio do Conhecimento, O –
pesquisa qualitativa em saúde

Editora Hucitec, 2006
R$ 48,00 –  Peso 620 grs. – 393p.

Informação e Saúde – uma ciência
e suas políticas em uma nova era

Maria Alice Fernandes Branco
Editora Fiocruz, 2006

R$ 27,00 – Peso 380 grs. – 222p.
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