Ânimo renovado

O

s primeiros meses de 2007
apontam um cenário promissor para avançarmos na
conquista por um sistema de saúde
mais democrático, eqüitativo e universal. A indicação e posse do novo
Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, fortalece e qualifica o Movimento da Reforma Sanitária e o processo de mudanças urgentes e necessárias nos rumos da Saúde no país.
Temporão, assume a pasta com o desafio ampliar o acesso e garantir
melhorias da qualidade da prestação
de serviços de saúde aos brasileiros.
Esta missão implica em fortalecer e
aprimorar o SUS nas diversas esferas
de governo e ampliar a participação
social em defesa dos preceitos constitucionais – base da política nacional
de saúde.
Em seu discurso de posse, trazido
na íntegra para as páginas deste boletim, o Ministro da Saúde reitera seu
compromisso com princípios e diretrizes da Reforma Sanitária. Por outro
lado, sabemos que, em um país repleto de desigualdades, com interesses
privados tão fortemente entranhados
no Estado, não bastam o esforço e as
boas intenções de muitos. A Reforma
Sanitária é longa, difícil e precisa seguir sua trajetória a partir do processo
de discussão amplo e democrático entre o Estado e a Sociedade.
Neste contexto de mudanças e renovação de compromissos, a ABRASCO
convida a comunidade cientifica e o

movimentos civis ao exercício da reflexão crítica e pro - ativa em torno
dos desafios da Saúde Coletiva contemporânea. Entre 13 e 18 de julho
próximo, em Salvador, estaremos realizando, juntamente com a International Association of Health Policy
(IAHP) e Asociación Latinoamericana
de Medicina Social (A LAMES ), os IV
Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, X Congresso da Associação Latino Americana de Medicina Social e XIV Congresso da International Association of
Health Policy.
A natureza internacional e multidisciplinar dos congressos colocas aos
pesquisadores, docentes, gestores, lideranças e profissionais de saúde a
oportunidade de atualizar a discussão
no campo refletindo sobre suas práticas e seu desenvolvimento teórico.
Será um estímulo ao intercâmbio de
idéias e ações, políticas e movimentos sanitários na América Latina e países da Europa, África e Caribe, visando fortalecer uma agenda comum em
torno da defesa do direito à saúde dos
povos. Os congressos serão também
um fórum importante na definição de
estratégias para ações conjuntas entre
as Associações, focando o desenvolvimento teórico, o ensino e as práticas de Saúde Coletiva, em suas diversas áreas de atuação.
Com temática dividida em quatro
eixos principais: Saúde Coletiva Hoje:
a prática, o debate teórico e o debate

político; Equidade e Direito à Saúde;
Direito à Vida e à Paz; e Mobilização e
Participação Social: imperativo para a
Saúde Coletiva, estamos convencidos
de que a diversidade e amplitude da
produção científica a ser apresentada
– mais de 3000 trabalhos – fomentará
o debate em torno dos grandes desafios da Saúde Coletiva contemporânea
e suas interfaces com as Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Confira
algumas atividades da programação
deste evento neste boletim.
Nesta edição homenageamos Juan
Alonso Samaja Toro, morto em fevereiro deste ano. Sua trajetória profissional e militância cívica são legados históricos em defesa da saúde e dos direitos humanos.
Também noticiamos a decisão do
Conselho Nacional de Saúde aprovando a moção que determina o fim da
propaganda de medicamentos. A recomendação será levada ao Comitê de
Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para que sejam executadas as mudanças legais necessárias. A A BRASCO integra o conjunto entidades e profissionais de saúde
e nesta de mobilização. Há ainda um
longo percurso em torno da propaganda de medicamentos. Todos estamos
convidados a garantir visibilidade e
opinar sobre o tema.
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H

á cerca de três décadas, nascia no Brasil a Saúde Coletiva, formada com a contribuição de várias disciplinas,
entre as quais as Ciências Sociais e Humanas. Desde sua fundação, na década de 80, a ABRASCO vem promovendo importantes esforços para discutir, em diferentes fóruns, o ensino
das Ciências Sociais em Saúde.
Foram várias as iniciativas que aumentaram a visibilidade
deste campo e permitiram diagnosticar um conjunto de questões (ensino, pesquisa e prestação de serviços) que têm sido
objeto de preocupação e estudo dos cientistas sociais. Como
exemplo é possível citar o I Encontro de Ciências Sociais em
Saúde, em Minas Gerais; as oficinas de Ciências Sociais em
Saúde, no Rio de Janeiro; o I Congresso Brasileiro de Ciências
Sociais em Saúde, no Paraná; o II Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, em São Paulo e a segunda oficina de
Ciências Sociais em Saúde, realizada no Rio de Janeiro, em
dezembro de 2002, seguida de um seminário nacional em 2003.
Estes eventos marcaram uma inflexão fundamental na trajetória da comissão de Ciências Sociais da A BRASCO, expressa
pela incorporação explícita também das Ciências Humanas. O
congresso de 2005, realizado em Florianópolis, com a participação de 1.800 inscritos e a apresentação de cerca de 2.000
trabalhos foi a expressão concreta da vitalidade e do crescimento desta área.
Agora, em julho próximo, estaremos diante de mais um
momento histórico na luta pelo enfrentamento das questões
atuais da saúde, que repercutem sobre as populações em âmbito mundial. Apesar dos avanços alcançados na garantia do
direito è saúde e à vida com qualidade, os congressos promo-

vidos pela ABRASCO, International Association of Health Policy
(IAHP) e Asociación Latinoamericana de Medicina Social
(ALAMES), acontecem em meio a um contexto histórico onde a
fome, a pobreza, as doenças evitáveis e a violência continuam subtraindo e comprometendo a saúde e a vida de três
quartos da população do planeta. A exclusão e iniqüidade
sociais impõem hoje, mais que nunca, a necessidade de avançarmos na garantia do direito à saúde em uma perspectiva de
justiça distributiva e eqüidade sanitária, caminhando para a
definição de alvos e estratégias que garantam o porvir das
novas gerações.
No período de 13 a 18 de julho, pesquisadores, docentes,
gestores, lideranças e profissionais da área da Saúde Coletiva
terão a oportunidade de atualizar a discussão sobre a inserção dos paradigmas das Ciências Sociais e Humanas no campo da Saúde Coletiva, incluindo suas práticas e seu desenvolvimento teórico, estimulando o intercâmbio com o movimento sanitário na América Latina e em países da Europa, da
África e Caribe, visando fortalecer uma agenda comum em
torno da defesa do direito à saúde. Os eventos serão também
um fórum importante na definição de estratégias para ações
conjuntas entre as Associações, focando o desenvolvimento
teórico, o ensino e as práticas do campo da Saúde Coletiva,
em suas áreas geográficas de atuação.
Com base no volume de resumos inscritos, estão sendo
esperadas mais de 4 mil pessoas, nos seis dias de eventos que
contarão, ainda, com atividades interdisciplinares e intertemáticas, construídas a partir de quatro eixos temáticos principais. São eles:

A - Saúde Coletiva Hoje: a prática, o debate teórico e o debate político
A.1 - As Ciências Sociais e Humanas na Saúde Coletiva: desafios epistemológicos e metodológicos;
A.2 - Ética, política, informação e comunicação em saúde: a formação de redes integradoras de conhecimento;
A.3 - Formação e ensino de profissionais de saúde;
A.4 - Economia política da saúde;
A.5 - Sistemas terapêuticos tradicionais e práticas de saúde emergentes;
A.6 - Cultura, saúde e doença: corpo, subjetividade e práticas em Saúde Coletiva;
B - Equidade e Direito à Saúde
B.1 - Sistemas universais para a saúde: reformas, avanços e impasses;
B.2 - Experiências de novos modelos de gestão e organização dos serviços de saúde;
B.3 - Integridade e integralidade nas instituições de saúde;
B.4 - Trabalho e saúde na economia globalizada;
B.5 - Inovação e avaliação tecnológica em saúde;
B.6 - Gênero, sexualidade e saúde;
B.7 - Etnias, raça e direito à saúde;
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C - Direito à Vida e à Paz
C.1 - Sofrimento psíquico, mal-estar e condições de vida;
C.2 - Globalização da violência, violência do cotidiano, guerra e saúde;
C.3 - Desigualdade, discriminação e exclusão;
C.4 - Ética, responsabilidade e justiça social;
C.5 - Solidariedade, reciprocidade afirmativa e sociabilidade;
C.6 - Migrações, espaço urbano e condições de vida e saúde;
C.7 - Fome e direitos alimentares;
D - Mobilização e Participação Social: imperativo para a Saúde Coletiva
D.1 - Participação e controle social em saúde;
D.2 - Demandas sociais na produção do direito a saúde;
D.3 - Mobilização da sociedade civil e movimentos sociais em defesa da saúde;
D.4 - Movimentos identitários, diversidade e diferenças na saúde;
D.5 - Avanços coletivos no movimento de construção mundial do direito à saúde;
D.6 - Democratização X Institucionalização: limites no processo de participação em políticas de saúde;
D.7 - Mobilização social pela saúde no contexto de governos progressistas;

PROGRAMAÇÃO CENTRAL – VERSÃO PRELIMINAR
16 de julho - 16:30 horas - Grandes Debates
Saúde Coletiva Hoje: a prática, o debate teórico
e o debate político
Debatedores:
Naomar de Almeida Filho
Reitor da Universidade Federal da Bahia, Brasil
Madel Therezinha Luz
Vice-presidente da Abrasco, Brasil
Jaime Breilh
Centro de Estudios y Asesoria en Salud/CEAS,
Equador
Andre Pierre Contandriopoulos
Université de Montréal, Canadá
Coordenador:
Everardo Duarte Nunes
Unicamp, Brasil
Equidade e Direito à Saúde
Debatedores:
Michel Joubert
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, França
Mirta Roses Periago
Organização Pan Americana da Saúde, Washington
Sonia Fleury - Fundação Getúlio Vargas, Brasil
Paulo Buss - Fundação Oswaldo Cruz, Brasil
Coordenador:
Catalina Eibenschutz
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco,
México

17 de julho – 16:30 horas - Grandes Debates
Direito à Vida e à Paz
Debatedores:
Sérgio Adorno – Universidade de São Paulo, Brasil
Pascoal Manuel Mocumbi
Programa da União Européia
Saul Franco
Universidad Nacional de Colômbia, Colômbia
Sarah Escorel
Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, Brasil
Coordenador:
Maria Cecília Minayo
Centro Latino Americano de Estudos de Violência e
Saúde Jorge Careli/Fiocruz, Brasil
Mobilização e Participação Social: imperativo
para a Saúde Coletiva
Debatedores:
Ilse Sheren Warren
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Leonardo Avritzer
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Sandra Vallenas
Pontifcia Universidad Católica del Peru, Peru
Sandra Jovchelovitch - London School of Economics
and Political Science, Inglaterra
Coordenador:
Soraya Vargas
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

JÁ ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS PRÉ-CONGRESSO!
Seguindo a tradição dos Congressos promovidos pela Abrasco, serão oferecidos cursos no período
pré-congresso (dias 13 e 14 de julho, entre 09 e 18 horas).
Além de estarem devidamente inscritos nos congressos, os interessados deverão efetuar inscrição
para os cursos, que terão duração de 16 horas e taxa de R$ 60,00. Informações:
www.congressosalvador2007.com.br
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José Gomes Temporão é o novo ministro da saúde

A

escolha do médico sanitarista José Gomes Temporão
para o Ministério da Saúde
foi saudada nos quatro cantos do
Brasil. Nome identificado com o
Sistema Único de Saúde e com o
movimento da Reforma Sanitária,
Temporão assume com a tarefa de
ampliar a articulação entre as diversas esferas do Governo Federal para
aprimorar e avançar na consolidação do SUS. A cerimônia de posse,
realizada no dia 19 de março, no
Auditório Emílio Ribas, do Ministério da Saúde, reuniu importantes
autoridades do setor, entre os quais
o presidente do CONASEMS, , do
CONASS e do Conselho Nacional
de Saúde, além dos representantes das entidades que compõem o Fórum Permanente da Reforma Sanitária, entre elas a
Abrasco.
O Ministro apresentou nove cenas problemáticas do SUS e, para solucioná-las,
um conjunto de propostas, o “PAC da
Saúde”, que inclui o fortalecimento das
Políticas Nacionais existentes. Temporão
falou ainda das mudanças que afetaram
a prestação dos serviços de saúde no País.
“Nas últimas décadas ocorreram profundas transformações no processo do trabalho em saúde com a intensificação do
uso de novas tecnologias para diagnóstico e terapêutica. Vivemos uma mudança
do padrão demográfico, do perfil de
morbi-mortalidade, do crescimento da violência e de seu impacto na sociedade e

no trabalho médico, da influência da mídia
e das estratégias mercadológicas da indústria”, afirmou.
Íntimo colaborador da ABRASCO,
militante da saúde, Temporão confirmou
as expectativas e defendeu a necessidade
de novas formas de organizar o cuidado
e a atenção em saúde. Coerente com sua
trajetória política, garantiu o compromisso de zelar pelo rigor no uso dos recursos
públicos, combatendo as fraudes; fortalecer, expandir e qualificar a Atenção Básica como a estratégia central de reordenamento do sistema, a partir dos princípios da integralidade, equidade e universalidade; fortalecer o controle social
com uma gestão democrática e
participativa no SUS; melhorar o atendimento prestado às populações em situa-

ções de risco; Instituir a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem; fortalecer a presença do Brasil
no cenário internacional, estreitando
as relações com o Ministério das Relações Exteriores e amplificando nossa presença em programas de saúde
com organizações como a OMS e a
Opas; e estabelecer com os profissionais de saúde um diálogo que permita avançar na discussão da política salarial, das condições de exercício profissional, do combate à
precarização do trabalho e da luta por
sua qualificação permanente.
Temporão ressaltou também que
as ações de saúde usualmente se voltam para as conseqüências, não se
antecipando aos determinantes. “Nos
omitimos em relação a políticas de promoção que, junto com a atenção básica
de qualidade, devem ser a base a partir
da qual o processo de reversão do modelo de atenção deve se iniciar. Um dos possíveis caminhos de superação deste conflito, disse o Ministro, passa pelo reconhecimento da sociedade de pensar a saúde
como um bem e um projeto social. “A
geração que colocou a saúde como uma
questão social, como um bem público,
como marco civilizatório para a sociedade brasileira, permanece desafiada a proativamente instigar sua apropriação por
outras áreas como já vem ocorrendo com
a segurança, a educação, e o meio ambiente”.
Confira a íntegra do discurso.

Discurso de Posse do Dr. José Gomes Temporão no Cargo de Ministro da Saúde em 19 de Março de 2007
Minhas senhoras e meus senhores,
Peço que me acompanhem em uma
curta jornada. Nela quero que projetem
em suas mentes algumas cenas do cotidiano dos brasileiros, num dia qualquer
do ano em curso:
Cena 1- Uma reunião do Conselho
Municipal de Saúde discute a assistência em uma de suas áreas programáticas.
O foco é a sua maior Unidade de Emergência, que sofre com escassez de
insumos, equipamentos e especialistas.
Por outro lado duas unidades
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ambulatoriais da mesma região operam
sem nenhum grau de inte-gração com
o hospital. Os médicos e gestores dessas unidades não conseguem estabelecer entre elas um fluxo resolutivo.
Cena 2 - Um senhor aposentado
chega em casa surpreso e radiante e comunica à família que o tratamento da
hipertensão arterial com o qual gastava
cerca de trinta reais por mês, vai reduzir-se para três reais com a farmácia
popular.
Cena 3 - Uma chamada para a cen-

tral do SAMU 192 leva uma equipe de
profissionais de saúde a um bairro da
periferia de uma grande cidade. O paciente é levado em uma ambulância UTI
para um hospital público, no qual é
prontamente e convenientemente atendido.
Cena 4 - Na baixada fluminense uma
adolescente de 17 anos no 9o mês de
gestação peregrina em busca de atenção por vários ser viços durante
dois dias. Ao final do périplo, mãe e bebê
morrem em um hospital público do RJ.

Embora tenha feito seis consultas de prénatal ela não sabia onde seu filho nasceria, tampouco quem seria
o médico que os assistiria naquele
momento.
Cena 5- Uma equipe de epidemiologistas ao analisar os resultados da
implantação do PSF nos municípios de
menor IDH de um estado do nordeste
constata que o impacto desta política na
redução da mortalidade infantil é surpreendente e atribui este resultado ao
espetacular aumento de cobertura da
AB nos últimos anos, com 27 mil equipes de SF e 260 mil agentes comunitários de saúde em todo o país.
Cena 6 - Um artigo científico de uma
pesquisa desenvolvida por uma rede de
pesquisadores da FIOCRUZ, USP, INCA
e UFRGS relacionado ao aumento do
tabagismo entre mulheres no país é publicado em revista de prestígio internacional trazendo importante contribuição
à Ciência com desdobramentos imediatos na reorganização da Atenção em
Câncer de pulmão no país.
Cena 7- Um homem baleado chega
à emergência de um hospital público. A
emergência está lotada, faltam alguns
especialistas e aparelhos importantes
estão quebrados. Grande parte do atendimento é realizado por estudantes sem
supervisão adequada. O salário médio
mensal do médico deste hospital é de
1.200,00 reais.
Cena 8 - Uma visita domiciliar realizada por equipe do INCA composta por
médico, fisioterapeuta e psicólogo, provê cuidados a um paciente que sofre de
um câncer em estágio terminal e a toda
sua família, observando a importância
neste momento tão delicado, de cuidar
também dos cuidadores familiares, para
que se possa falar em qualificação
da vida.
Cena 9 - Em pequena cidade ribeirinha no Estado do Amazonas, portadores de transtorno mental reúnem-se diariamente num Centro de Atenção
Psicossocial, sendo atendidos por equipe multiprofissional tanto em ambulatório como hospital-dia, e esta modalidade de atenção diminui de forma importante suas internações e melhora
substancialmente sua qualidade de vida.
É bastante interessante pensar que
ao longo desta viagem pelo cotidiano
da produção de saúde no Brasil, aqueles que compõem as cenas, como as

acima descritas, possam vir a fortalecer
a compreensão de que as inter-relações
e interfaces entre o conjunto de tantos
eventos estabeleçam entre si densas e
complexas relações. E que estas passem
a exigir dos planejadores e dos dirigentes algo mais do que os instrumentos
colocados pela racionalidade pura do
planejamento e da formulação de políticas públicas: há, portanto, uma convocação para um trânsito permanente
entre macro e micro questões, entre diferentes dimensões onde se tecem cotidianamente os encontros entre os principais atores desse processo: gestores,
pacientes e profissionais de saúde.
Assim, penso que, ao assumir a pasta do Ministério da Saúde do Brasil, estou de imediato desafiado a articular a
compreensão dos determinantes da saúde da população brasileira, com o conjunto de providências e ações possíveis
dentro da governabilidade setorial. Instado a lidar com este caleidoscópio de
acontecimentos, torna-se necessário
fazê-lo sem perder mesmo que por um
breve momento o foco da atenção – o
homem comum, cidadão deste país –
ao qual deve-se imputar o sentido único da construção do Sistema Único de
Saúde.
Seu exame nos aponta ganhos incontestáveis, obstáculos aparentemente instransponíveis, decepções, alegrias
e vitórias contra o sofrimento, a dor e a
morte. Afinal a cada ano são 12 milhões
de internações, 170 milhões de consultas médicas, dois milhões de partos, 15
mil transplantes de órgãos, números que
expressam junto aos programas de imunizações, de DST/AIDS, de saúde da
família, da reforma psiquiátrica, de
transplantes, do controle do tabagismo
entre outros, o orgulho brasileiro de sermos também respeitados e copiados por
outros países. E é com esta dimensão e
estrutura complexas e contraditórias que
gestores, profissionais e usuários do sistema são convocados a lidar no dia-adia do SUS, repensando-o e promovendo sua potencialização.
A clareza de que somente a articulação destes atores nos diferentes espaços de construção do Sistema, poderá
torná-lo mais próximo do desejado remonta à realização da VIII CNS em
1986. Na realidade suas raízes remontam aos anos 60 do século passado com
a realização da 3a Conferência Nacio-

nal de Saúde quando Wilson Fadul defendeu um ambicioso projeto de
municipalização abortado pelo golpe
militar de 1964. Depois nos anos 70 e
início dos anos 80 veio a estruturação
do movimento da reforma sanitária brasileira com o lema saúde e democracia,
tempos de construção de hegemonia e
dos principais atores políticos desse processo. Após a 8a CNS realizada no governo de José Sarney e presidida por
Sérgio Arouca, vêm a nova constituição
e a lei do SUS. A saúde passa a ser um
direito de cidadania e um dever do Estado. Nos anos 90 finalmente um vigoroso processo de descentralização e ampliação de cobertura. Por fim, recentemente com a formalização dos Pactos
em defesa da Vida, do SUS e de Gestão
entramos em um novo patamar de
instituciona-lidade.
Nestes 20 anos, na contra corrente
da desconstrução do Estado de Bem
Estar Social realizada nos países centrais,
construímos esta generosa e ambiciosa
política que nos trópicos soava como
uma utopia sanitária, iniciada na luta política pelo fortalecimento da Democracia no Brasil e que caminhou de política setorial avançada, à sólida base de
construção de um Projeto Civilizatório,
de observação de direitos e responsabilidades de cidadania, absolutamente
pertinentes às reivindicações mais prementes e atuais de desenvolvimento da
sociedade brasileira.
Minhas senhoras e meus senhores:
Em termos econômicos, a saúde representa oito por cento do PIB, constituindo um mercado anual de mais de 150
bilhões de reais. Emprega, com trabalhos qualificados, cerca de 10% da população brasileira e é a área em que os
investimentos com pesquisa e desenvolvimento são os mais expressivos do País.
É importante frisar que o conjunto das
indústrias produtoras de insumos para
a saúde é estratégico em virtude de seus
vínculos com a Política de Saúde e com
a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior. Nesse contexto, a
competitividade e o potencial de inovação nas indústrias da saúde devem
constituir núcleos centrais da estratégia nacional de desenvolvimento do
governo vinculando competitividade,
inovação e inclusão social. Aqui existe uma enorme potencialidade, ainda
pouco explorada.
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Esta abordagem aproxima-se do
articulações intersetoriais projetem-se
a padrões tradicionais de diagnóstico e
conjunto de medidas que o governo
para Estados e Municípios, acompade correção de rumos. Esta nova realiLula vem desenvolvendo através de
nhando as orientações do Pacto pela
dade exige novos modos de organizar o
suas políticas de redução da desigualVida, em propostas como dos ‘municícuidado e a atenção. Transversalidade,
dade e de inclusão social: tanto através
pios saudáveis’ e das ‘escolas promotointersetorialidade, comunicação e inforda busca do crescimento econômico
ras de saúde’, por exemplo.
mação são categorias centrais a serem
com distribuição da riqueza gerada trabalhadas e incorporadas a qualquer
Como sabemos, existem fortes eviatravés de uma nova visão do papel do
projeto de aperfeiçoamento setorial. É
dencias científicas de que países que
estado como indutor do crescimento
necessário mudar o enfoque, a maneira
apresentam perfis de equidade em relaeconômico demonstrado pelo PAC de pensar sobre saúde e a atenção méção ao padrão de vida referido a clasquanto do fortalecimento das políticas
dica. Do que nós precisamos? De mais
ses, gênero e raça, apresentam também
sociais e dos compromissos públicos do
médicos, de mais hospitais, de mais
melhor nível de saúde. Isto significa que
Estado
brasileiro
com
o
tecnologia? Há muitos serviços com gespolíticas de desenvolvimento voltadas
aprofundamento das medidas de alcantão deficiente, que muitas vezes são de
para a redução da desigualdade social,
ce social.
alto custo e baixo retorno para a socieda opressão, da discriminação, e da
dade. Acresce-se a isso a cultura do
Todos estamos cientes que as granmarginalização, são componentes imconsumismo desenfreado de tecnologias
des questões da saúde pública não se
portantes do processo de produção de
e a ideologia da alta complexidade como
resolverão apenas com o aperfeiçoamelhores indicadores de saúde.
panacéias para a redução do sofrimenmento da assistência aos doentes. Hoje
Um aspecto a ser observado em toda
to humano, trazendo muitas vezes gasvivemos um intenso processo de
e qualquer proposta de aperfeiçoamentos desnecessários e iatrogenia. Não nos
medicalização perdendo-se a perspecto da política de saúde vem a ser as proesqueçamos que as instituições de saútiva de que, o que mais produz saúde,
fundas mudanças que se observam no
de também podem ser produtoras de
na maior parte das vezes está fora da
setor. O momento que o SUS atravessa
doença, de discriminação e sofrimento.
governabilidade setorial. Refiro-me a
hoje está vinculado á dinâmica do ComOutro aspecto a ser considerado é
renda, emprego, habitação, saneamenplexo Industrial da Saúde, composta por
que usualmente lidamos com as conseto, lazer, cultura, educação entre outros.
processos de estruturação e funcionaqüências, não nos antecipando aos
Como tem demonstrado a Comissão
mento que podem ser contraditórios e
determinantes, omitindo-nos em relação
Nacional dos Determinantes Sociais da
paradoxais a uma política social cujas
a políticas de promoção que junto com
Saúde, a saúde é, antes que biológica,
premissas são a universalidade e a
a atenção básica de qualidade devem
uma ‘produção social’. Assim, para que
equidade.
ser a base a partir da qual o processo de
a sociedade brasileira alcance melhores
Nas ultimas décadas ocorreram proreversão do modelo de atenção deve se
níveis de saúde, é imprescindível que o
fundas transformações no processo do
iniciar.
Estado e a sociedade cada vez
mais implementem ‘ações
Considerando o exposto até
intersetoriais’.
aqui,
podemos afirmar que há
“É necessário mudar o enfoque,
A redução da pobreza no
uma tensão permanente entre o
a maneira de pensar sobre a saúde ideário reformista e o projeto real
país, obtida pelos programas sociais, como o Bolsa Família, com
em construção, assim como ase a atenção médica”
suas condicionalidades sanitáripectos culturais e ideológicos em
as – implementado pelo Ministédisputa como as propostas de rerio do Desenvolvimento Social;
dução do estado, de indio incremento da educação básica e a
trabalho em saúde com a intensificação
vidualização do risco, de focalização, de
recente proposta de articulação entre as
negação da solidariedade e banalização
do uso de novas tecnologias para diagescolas e a Saúde da Família, são exceda violência.
nóstico e terapêutica. Vivemos uma prolentes pontos iniciais de contato para um
funda mudança do padrão demográfico,
Um dos possíveis caminhos de sugrande programa inter-setorial de polído perfil de morbi-mortalidade, do cresperação deste conflito certamente pasticas públicas articuladas, que pretendo
cimento da violência e de seu impacto
sa pelo reconhecimento da sociedade de
propor ao Presidente Lula e aos meus
na sociedade e no trabalho médico, do
pensar a saúde como um bem e um procolegas de Ministério.
intensivo processo de incorporação
jeto social. É necessário, portanto, retoDa mesma forma, a ausência de satecnológica, no aumento do conhecimar os conceitos da RSB que não se lineamento básico e condições
mitam à construção do SUS, mas ao
mento da população sobre temas médiambientais adversas são poderosos
aumento da nossa capacidade para incos e de saúde, com acesso direto ao
determinantes de más condições de saúterferir crescentemente na determinação
“Doutor Google”, da influência da mídia
de. Por isso, a articulação entre o Minissocial da doença. E os sujeitos deste proe das estratégias mercadológicas da intério da Saúde e os Ministérios das Cicesso são os usuários e os profissionais
dústria. Entretanto, a maioria das soludades e do Meio Ambiente será um obde saúde. Sem eles o projeto será derções propostas para a reorientação ou
jetivo persistentemente perseguido por
rotado.
aperfeiçoamento do nosso sistema de
nós.
A geração que colocou a saúde
saúde, na maior parte das vezes, não
como uma questão social, como um
Ademais, tudo faremos para que as
observa esta nova dinâmica e responde
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bem público, como marco civilizatório
para a sociedade brasileira, permanece
desafiada a pro-ativamente instigar sua
apropriação por outras áreas como já
vem ocorrendo com a segurança, a educação, e o meio-ambiente.
O SUS é uma política de estado,
portanto, suprapartidária. Entretanto,
cabe aos governos, na dependência de
sua capacidade e compromisso, desenvolver políticas que per mitam
aperfeiçoá-lo, qualificá-lo, aproximandoo ou não do ideário reformista. O governo do Presidente LULA – tem este
compromisso e enfrentará esse desafio.
Se no 1o governo iniciamos a implantação de propostas inovadoras como o
SAMU, a Farmácia Popular e o Brasil
Sorridente, neste precisamos melhorar
a qualidade da atenção, inovar na gestão melhorando a qualidade do gasto,
dando continuidade ao processo de redução das desigualdades regionais. Trabalharemos para que a Sociedade Brasileira possa se orgulhar de seu sistema
de saúde como acontece na Inglaterra e
Canadá - desafio maior desta geração.
Minhas senhoras e meus senhores.
Quero deixar aqui meu compromisso e
da minha equipe com alguns princípios
e propostas:
1. Zelar pelo rigor no uso dos recursos públicos combatendo as fraudes e
instituindo controles que permitam uma
maior participação da sociedade no uso
e destino dos recursos da Saúde.
2. Fortalecer, expandir e qualificar a
Atenção Básica como a estratégia central de re-ordenamento do sistema, a
partir dos princípios da integralidade,
equidade e universalidade,
3. Fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar os Pactos em defesa da Vida, do
Sus e de Gestão, através do processo de
descentralização pactuado e monitorado
pela tripartite e pelas bipartites qualificando-os como espaços de gestão e formulação de políticas,
4. Lutar dentro governo, no congresso nacional e na sociedade para que a
saúde possa dispor dos recursos orçamentários necessários à plena realização
dos ditames constitucionais.
5. Fortalecer o controle social com
uma gestão democrática e participativa
no SUS ampliando o grau de consciência sanitária como nos ensinou Giovanni
Berlinguer, ampliando o grau de educa-

ção da população sobre saúde e seus
determinantes, mas também o nível de
ação coletiva voltada para a mudança
de seus determinantes estruturais.
6. Adotar uma visão integrada
interinstitucional, múltipla e interativa
que aproxime os espaços da saúde, educação, esportes, cultura, saneamento, segurança, habitação com as políticas de
inclusão social. Aqui teremos possivelmente um de nossos maiores desafios,
7. Fortalecer e
disseminar nacionalmente a Política de Humanização estendendo-a ao conjunto
de práticas no
processo de produção dos cuidados em saúde, assegurando acolhimento, conforto,
respeito, e qualificação técnica na
Atenção ao cidadão usuário do
SUS,
8. Fortalecer a Política Nacional de
Direitos Sexuais e Reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica,
no combate ao câncer ginecológico (a
situação do câncer de colo de útero é
vergonhosa, 20 mil novos casos em
2007), no planejamento familiar, na
atenção ao abortamento inseguro e no
combate a violência doméstica e sexual; agregando também a prevenção e
tratamento de mulheres vivendo com
DST/AIDS
9. Melhorar o atendimento prestado
às populações em situações de risco
como a população indígena, quilombolas, assentamentos entre outras,
10. Instituir a Política Nacional de
Atenção à Saúde do Homem (comentários)
11. Desenvolver abordagens inovadoras em relação a grupos mais vulneráveis da população como os idosos e o
binômio mãe-bebê no 1o ano de vida,
período reconhecidamente fundamental
à construção de padrões de relacionamento sociais compartilhados e de desenvolvimento da personalidade,
12. Priorizar a promoção da saúde e

políticas de prevenção voltadas para as
doenças prevalentes como as cardiovasculares, câncer, as que resultam das
violências, acidentes de trabalho e de
trânsito, do uso de drogas psicoativas e
álcool, de hábitos alimentares, do tabagismo entre outras,
13. Convocar a Fiocruz e a Escola
Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca – a minha Escola – para junto
com a UNB e a
ENAP implantarem imediatamente uma ‘Escola de Governo
em Saúde’ - cuja
proposta têm se
firmado como espaço essencial
para a capacitação dos gestores
da saúde - na Capital Federal,
14. Fortalecer
a presença do
Brasil no cenário
internacional
(atendendo ao
desafio lançado
pelo presidente
Lula durante o congresso da Abrasco)
estreitando as relações com o Ministério
das Relações Exteriores, amplificando
nossa presença nos órgãos setoriais e em
programas de saúde das Nações Unidas
– como a OMS, a OPS, a UNITAIDS, o
FIAM e tantos outros – assim como cooperando com o desenvolvimento dos
sistemas de saúde dos países da América do Sul – em especial com o Mercosul
– e com os países de língua portuguesa
da África e a CPLP.
15. Dar continuidade e aperfeiçoar
a reforma psiquiátrica brasileira,
16. Buscar uma maior integração entre as atividades e políticas desenvolvidas pela ANS e o SUS,
17. Estabelecer com os profissionais
de saúde um diálogo que permita avançar na discussão da política salarial, das
condições de exercício profissional, do
combate à precarização do trabalho, de
sua qualificação permanente e adotando nesta perspectiva a máxima “cuidar
de quem cuida”,
18. Fortalecer o papel do MS em relação á pesquisa, a inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico,
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fortalecendo a recém concluída política de gestão de tecnologias em saúde,
19. Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação
para o Complexo Produtivo de Bens e
Serviços de Saúde no país, pensando a
saúde como um espaço de produção,
desenvolvimento, criação de empregos
e de riqueza para a nação e como fator
imprescindível ao desenvolvimento.
20. Garantir o acesso da população
aos medicamentos necessários através
de uma política de assistência farmacêutica que integre e ar ticule a
dispensação gratuita com as novas estratégias estabelecidas pelo programa
de Farmácia Popular.
21. Estabelecer novos modelos de
gestão que garantam os princípios do
SUS, mas que permitam que as instituições de saúde operem em base de
maior eficiência e qualidade. A recente
regulamentação da Lei dos Consórcios
e a proposta de adoção de um novo
modelo jurídico-institucional para a rede
pública de hospitais, abrem novas perspectivas.
22.Contribuir para decifrar a esfinge do Rio de Janeiro buscando estabelecer uma repactuação entre os gestores
federal, estadual e dos municípios, na
compreensão da saúde como parte de
um projeto civilizatório tão fundamental para o povo carioca e fluminense.
Esse conjunto de propostas implica
evidentemente em grandes desafios. Implica em buscar soluções para que o filme que imaginamos no início possa ser
revisto/reconstruído como produto da
luta política/do saber/da vontade e da
união em torno do fortalecimento do
SUS e da RSB.
Por fim quero dizer aos funcionários do ministério de minha intenção de
criar aqui um clima de cumplicidade,
de companheirismo. De fazer uma gestão democrática, introduzindo novo
modelo de gestão. Quero todos próximos construindo e dividindo projetos,
sonhos, dúvidas e sucessos. Que esse
clima se dissemine pelo MS: uma equipe coesa construindo um projeto para
o país e para todos.
Por fim quero externar minha confiança no futuro de nosso Brasil e sei que
essa é a confiança que move os milhões
de trabalhadores da saúde.
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Parafraseando Temporão
José da Rocha Carvalheiro

fronto aberto com as tradicionais lideranças da SBH, mas reconhecia-se a imperiosa necessidade de uma ação mais
m seu discurso de posse o Miniscontundente. Chegou a ser aventada a
tro José Gomes Temporão conidéia de filiação em massa ao partido
vidou os presentes a acompade “oposição consentida” ao regime minhá-lo “em curta jornada ... por algulitar, o MDB (ou “manda brasa”). Esta
mas cenas do cotidiano dos brasileiros,
idéia não prevaleceu, até porque alguns
num dia qualquer do ano em curso”. Em
dos participantes filiavam-se por razões
nove episódios deu conta do cenário
táticas regionais ao “partido oficial”,
contemporâneo da saúde no Brasil. Em
ARENA.
particular, do dramático contraponto
entre inegáveis excelências do sistema e
CENA 2: Dezembro de 1978 - mais
lamentáveis dramas.
de um ano após, em Ribeirão Preto, uma
Reunião Sub-Regional de Escolas de
Na primeira reunião do Ministro com
Saúde Pública, patrocinada por OPAS
os integrantes do “Movimento Sanitáe ALAESP, discute Investigação em Serrio”, aproveitamos a idéia das nove ceviços de Saúde e
nas, parafrasesua inclusão em
ando seu discur“...fundação da ABRASCO Mestrados e Douso. Construímos
outras nove ce...um novo instrumento de torados na área
da saúde, já crianas, não conação simultaneamente
dos e em franca
temporâneas,
expansão.
que marcaram a
acadêmica e política”
trajetória da
CENA 3: Setembro de 1979 Abrasco e do
quase dois anos após a cena 1, em
Movimento da Reforma Sanitária nos úlBrasília - discutindo a “Formação e utitimos trinta anos. Concluímos com brelização de pessoal de nível superior na
ve alusão aos 22 Princípios enunciados
área de Saúde Pública”, na OPAS, ocorpelo Ministro, comparando-os com os rere a fundação da Abrasco. Ligada à póscentes documentos do Fórum da Reforgraduação e chamando-se “Saúde Coma Sanitária Brasileira. Indicamos qualetiva”, dava conta dos anseios de criatro iniciativas atualmente em curso que
ção de um novo instrumento de ação
poderão induzir reflexão sobre os Prinsimultaneamente acadêmica e política,
cípios enunciados.
sem afrontar os sanitaristas históricos.
CENA 1: Outubro de 1977- Na CanCENA 4: Março de 1986 - durante a
tina dos Oficiais, no Campo de Marte,
VIII Conferência Nacional de Saúde,
São Paulo - durante o XIX Congresso
proposta da Abrasco pela criação do
Brasileiro de Higiene e 1º Congresso
Grupo Executivo da Reforma Sanitária,
Paulista de Saúde Pública. Promoção da
posteriormente designado Comissão
“Sociedade Brasileira de Higiene” e da
Nacional da Reforma Sanitária (CNRS);
“Associação Paulista de Saúde Pública”.
a VIII CNS foi Presidida por Sérgio
Patrocínio: Ministério da Saúde, GoverArouca, o Relator, Guilherme Rodrigues
no do Estado de São Paulo e Prefeitura
da Silva e o Presidente da Plenária FiMunicipal de São Paulo. Inconformado
nal, Arlindo Gomes de Sousa foram,
com a quase impossível filiação a SBH,
posteriormente, Presidentes da Abrasco.
um conjunto de lideranças emergentes
discute a formação de nova entidade
CENA 5: Maio de 1987- na Sub-Copara discussão da política de saúde púmissão Temática “Saúde, Seguridade e
blica. Não se queria estabelecer um conMeio Ambiente” da Assembléia Nacio-
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nal Constituinte, a Abrasco, representando a SBPC, propõe apoio integral à proposta da CNRS.
CENA 6: 1988 - Ulisses Guimarães,
Presidente da Constituinte, promulga a
Constituição “Cidadã” que incorpora,
quase na íntegra a proposta da CNRS,
respaldada pela comunidade científica e
encaminhada pela Abrasco.
CENA 7: Agosto de 1992 - na IX
CNS, sendo Relator Arlindo Gomes de
Sousa, é aprovado Relatório que termina seu Preâmbulo com enfático “Fora
Collor”, em ressonância a clamor público pelo impedimento do Presidente da
República.
CENA 8: 2004 - na II Conferência
Nacional de Ciência,Tecnologia & Inovação em Saúde, com ativa presença da
Abrasco, formula-se uma agenda e define-se uma Política para o setor, introduzindo claramente o conceito de Complexo Produtivo em Saúde no cenário político.
CENA 9: Fevereiro e Março de 2007dá-se a indicação e posse do novo Ministro da Saúde, com apoio do PMDB
de Ulisses Guimarães, e respaldo da
Abrasco e outras entidades científicas e
personalidades da área da Saúde; o Ministro José Gomes Temporão não é apenas um militante do movimento da Reforma Sanitária brasileira desde sua origem: é também um dos responsáveis
pela formulação do conceito de Complexo Produtivo da Saúde.
Tendo um de seus associados como
Ministro da Saúde, a Abrasco exibe uma
trajetória inédita no mundo para uma
Associação Nacional de Saúde Pública:
participar efetivamente da responsabilidade de formular os rumos para política
nacional de saúde. Basta, para tanto,
comparar os 22 “princípios e propostas”

do Ministro, de março de
2007, com a “Declaração
do Rio” do Congresso Internacional de Saúde Coletiva e com a Plataforma
da atual Diretoria da
Abrasco, ambas de agosto 2006.
Há pelo menos quatro
iniciativas atuais que fazem com que se concretize o amplo entrosamento
da Abrasco com os gestores da saúde em seus diversos níveis de governo:
(1) O Fórum da Reforma Sanitária (Abrasco,
Cebes, Rede UNIDA,
ABRES e AMPASA) e a
atualização do documento “O SUS Pra Valer”,
além da ampliação do
elenco de instituições participantes do Fórum.
(2) A interação do
Fórum da Reforma Sanitária com a Frente Parlamentar da
Saúde e, especialmente, a realização
do Seminário de Seguridade Social,
em abril.
(3) O esforço da OPAS por induzir
discussão crítica do SUS, também no
final de abril, com a participação ativa da Abrasco que, assim, retorna às
origens.
(4) O IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde,
da Abrasco, em julho, em Salvador
(Bahia), oportunidade essencial para
discussão dos rumos e das perspectivas de mudança da Reforma Sanitária Brasileira.
Nessa trajetória de quase trinta
anos, o pequeno grupo reunido na

Cantina dos Oficiais, no Campo de
Marte, em São Paulo, multiplicou-se
por todo o país. Contando as administrações estaduais e municipais, com
seus Conselhos e Conferências de
Saúde, contamos hoje com centenas
de milhares, talvez mais de um milhão,
de militantes da Reforma Sanitária.
Não se sinta solitário Ministro, somos
legião. A chegada de um militante “de
carteirinha” da Reforma Sanitária ao
posto de Ministro fortalece nosso compromisso de apoio crítico e vigilante.
Bem vindo!

Presidente da Abrasco

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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Conselho Nacional de Saúde aprova o fim
da propaganda de medicamentos no País

O

população, já que mesmo os produtos
plenário do Conselho Nacional
no País. Pesquisas têm apontado que
de venda livre podem trazer sérios dade Saúde (CNS) aprovou, no
cerca de 90% das peças ferem a legislanos à saúde, dependendo do grupo
dia 8 de março, uma moção que
ção em pelo menos um aspecto, sendo
populacional que faça uso deles.
suspende a prática da propaganda de
que o principal item desconsiderado
medicamentos de venda livre (os medipelas propagandas é justamente o que
Segundo ele, os números registram
camentos de uso sob prescrição já têm
deveria alertar o usuário de medicamenuma grande quantidade de irregularidasua propaganda proibida não só no Bratos quanto às contra-indicações do prodes nas propagandas hoje veiculadas,
sil, mas na maior parte dos países do
duto anunciado.
sendo a principal delas a não apresenmundo) e restringe a propaganda
tação ao público de forma clara das conPara o Idec, a suspensão da prática
dirigida aos profissionais de saúde. O
tra-indicações destes produtos:
da propaganda de medicamentos ajutexto da moção foi apresentado pelo
da no combate à automedicação e con- A não apresentação, nas peças puInstituto de Defesa do Consumiblicitárias, das contra-indicações,
dor (Idec), com o apoio de divermesmo dos medicamentos chamasas instituições da área da saúde,
dos de venda livre, consiste num
“Ha dez anos os medicamentos
incluindo a Abrasco.
dos principais riscos hoje existentes
são os principais agentes
No final de 2005, a Agência
na
área
do
marketing
Nacional de Vigilância Sanitária
medicamentoso.
Este
quadro
se torde intoxicações humanas
(Anvisa) colocou em consulta púna mais perverso pelo fato das
registradas no SUS”
blica uma nova regulamentação
multas aplicadas pela Anvisa serem
para publicidade de medicamende baixo valor, se comparado ao
tos e, encerrado há um ano o praque se gasta com propaganda de
zo para manifestações, nada mais
tribui para a diminuição dos casos de
medicamentos, e de não haver nenhum
aconteceu.
intoxicação humana. Segundo o Sisteinstrumento que impeça que estes valores sejam repassados aos preços dos proma Nacional de Informações ToxiDurante o período da Consulta Púdutos e pagos pelo próprio consumidor.
cológicas (Sinitox) da Fiocruz, há dez
blica 84/2005, a Abrasco participou de
Não é exagero afirmar, portanto, que o
anos os medicamentos são os principais
uma grande mobilização nascida a paratual modelo regulatório beneficia o inagentes de intoxicações humanas
tir da Oficina sobre Regulação da Profrator.
registradas no SUS.
paganda de Medicamentos, realizada
Nascimento identifica outras duas
pela Escola Nacional de Saúde Pública
Após a aprovação da moção pelo
graves fragilidades no atual sistema de
da Fiocruz e que contou com a particiCNS, a recomendação será levada ao
monitoramento da propaganda de mepação, além da própria Anvisa, de esComitê de Uso Racional de Medicamendicamentos:
pecialistas de todo o País. Da oficina
tos do Ministério da Saúde, ao Congresnasceu um conjunto de propostas que
- Em primeiro lugar, o sistema peca
so Nacional e à Agência Nacional de
por
só atuar depois da veiculação
foram encaminhadas no âmbito da ConVigilância Sanitária (Anvisa) para que se
abusiva
ou enganosa ter ido ao ar pelo
sulta Pública, que teve seu prazo expipromovam as mudanças legais necesrádio, TV ou ter sido distribuída pela
rado em março de 2006. De lá para cá,
sárias.
mídia impressa, quando o risco sanitánão houve progresso no sentido de se
Para o representante da Abrasco na
rio já está estabelecido. A atual regulação
alterar a atual legislação reguladora, a
Câmara Setorial de Propaganda e Pudescarta a possibilidade de ter uma atuRDC 102/2000 da Anvisa. Entre as problicidade de Produtos Sujeitos à Vigilânação preventiva, quando em vários paípostas encaminhadas – e referendadas
cia Sanitária da Anvisa, Álvaro Nascises isso já ocorre, através da anuência
por mais de 120 especialistas e instituimento, tecnologista do Departamento de
prévia dos anúncios por parte da autorições da área da saúde de todo o País –
Ciências Sociais da Ensp/Fiocruz, a todade reguladora. E outro problema está
estava a suspensão da propaganda de
mada de posição do Conselho Naciona frase final de cada anúncio, “Ao permedicamentos ou a aprovação prévia
nal de Saúde é um fato extremamente
sistir os sintomas, o médico deve ser condas peças publicitárias pelo Sistema
positivo na luta em favor do uso raciosultado” que deveria ser de advertência
Nacional de Vigilância Sanitária. Estas
nal do medicamento:
mas na verdade estimula pelo menos o
propostas visam evitar o grande núme- A veiculação irrestrita de anúncios
primeiro consumo irracional, inconscienro de irregularidades hoje existentes nos
de medicamentos nos meios de comute e perigoso do medicamento. Mesmo
anúncios de medicamentos veiculados
em se tratando de medicamentos de vennicação traz sérios riscos sanitários à
12

da livre, não cabe à autoridade reguladora estimular seu consumo, mas justo
o oposto.
Segundo o Idec, pelo menos um terço do preço final dos medicamentos representa os custos com publicidade.
Para o Instituto, a suspensão da prática
da publicidade de medicamentos, além
de se constituir numa ação que favorece o seu uso racional, contribui também
para diminuir o preço dos medicamentos.
Para Álvaro Nascimento – autor do
livro “Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Isto é
regulação?”, editado pela Sociedade
Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime) -, a implementação da
proposta aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde vai requerer um grande esforço, já que são muitos os interesses que envolvem a questão, incluindo
os da indústria farmacêutica, das agências de publicidade, das empresas de comunicação e do comércio varejista de
medicamentos. Mas este embate deve
ser travado numa arena democrática –
como a da consulta pública que está paralisada há um ano – onde os interesses
da saúde pública estejam acima das
metas de expansão de mercado dos produtos farmacêuticos.
A posição da indústria
Ao apresentar proposta contrária à
do Idec no Conselho Nacional de Saúde, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) alertou para a generalização
da crítica feita às propagandas de medicamentos, afirmando que “a proponente pretende generalizar a premissa

de que toda publicidade de medicamento seria uma ação irremediavelmente danosa aos
interesses da população, não levando em
consideração o fato de
que essa mesma publicidade - sempre que
bem executada ser virá ao público
como meio de propagação das informações
necessárias para prevenir o uso irracional de
medicamentos, evitar a automedicação
e evitar a criação de demanda artificial”.
A CNI argumentou, ainda, que os
dados apresentados pela representação
dos consumidores estavam “fora de contexto” e esgrimiu o artigo 220 da Constituição Federal - segundo o qual “a manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição” - para se colocar
contra a suspensão da propaganda de
medicamentos. Em resposta, o Idec cita
o parágrafo quarto do mesmo artigo
constitucional, que determina que “a
propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos, e terapias estará sujeita a restrições
legais”.
Já o Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos
Isentos de Prescrição, Aurélio Saez, se
coloca contrário à suspensão da propaganda porque, segundo ele, em nenhum
país do mundo esse tipo de medicamen-

to tem a propaganda proibida. E afirma
que o produto não tem um consumo por
impulso e a propaganda não aumenta
a venda:
- O consumidor troca de marca, mas
não toma um remédio de que não precisa. É um benefício para a população
conhecer esses medicamentos, pois o
acesso é fácil. E desonera o sistema de
saúde, que não teria como atender todos os que precisam de medicamentos
para situações corriqueiras. Além disso,
esses medicamentos passam por cinco
anos de observação para garantir o perfil de segurança.
Gabriel Tannus, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, que reúne 28 empresas e representa 50% do mercado farmacêutico, diz
que a regulamentação da Anvisa já é
muito boa:
- Os produtos picaretas que são
anunciados e não comprovam eficácia
devem ser fiscalizados. A indústria farmacêutica é séria e quer uma propaganda ética.

A ÍNTEGRA DA PROPOSTA APRESENTADA PELO IDEC E APROVADA PELO CONSELHO
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua
171a Reunião Ordinária, realizada nos dias 7 e 8 de março
de 2007, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
vem tornar público seu posicionamento favorável à proibição da publicidade de medicamentos de venda livre nos
órgãos de comunicação social em todo o território nacional e favorável à restrição da propaganda dirigida aos profissionais de saúde, e:
a) recomendar ao Congresso Nacional a alteração do
artigo 7º, § 1º da Lei 9.294/96 a fim de proibir a publicidade dos medicamentos de venda livre nos órgãos de comunicação social em todo o território nacional;

b) recomendar à ANVISA o fortalecimentos das ações
de monitoramento e fiscalização das publicidades enganosas e abusivas;
c) recomendar à ANVISA a urgente deliberação sobre o
novo regulamento (objeto da Consulta Pública 84/2005),
que deve restringir, ao máximo, a veiculação da publicidade dirigida aos veículos de comunicação social e também
da propaganda dirigida aos profissionais de saúde;
d) repudiar as publicidades enganosas e abusivas que
incentivam o uso irracional de medicamentos.
Plenário do Conselho Nacional de Saúde
171a Reunião Ordinária
8 de março de 2007
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Morre Juan Alonso Samaja Toro
O ano de 2007 começou com uma grande perda
no campo da Saúde Coletiva. No último dia 03 de
fevereiro, faleceu, na Argentina, Juan Alonso Samaja
Toro, aos 65 anos de idade. Professor, filósofo da ciência reconhecido internacionalmente, e sanitarista
engajado na solução das desigualdades sociais, principalmente na América Latina, Samaja tornou-se uma
personalidade expressiva e querida para toda uma
geração de profissionais que lutam pela saúde como
um direito universal.
Sua trajetória acadêmica incluiu a titularidade de
cátedras em várias universidades nacionais e estrangeiras, além da coordenação de cursos de mestrado e
doutorado em instituições de grande prestígio, como
o Centro de EstuAvançados da
“A humanidade do humano dos
UBA, da Faculdade
está em sua necessidade de L atino-americana
cuidar do outro” de Ciências Sociais
(FLACSO), a Faculdade de Ciências Econômicas da UNER, a Pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (Brasil) e o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, da Fundação Oswaldo Cruz (Brasil).
Escritor de renome, publicou as obras
Epistemología y Metodología. Elementos para una
teoría de la investigación científica; Epistemología de
la Salud, Semiótica y dialéctica, El lado oscuro de la
razón y Diseño, proceso y proyecto, todas consideradas referências e material de estudo em universidades na Argentina e no exterior. No Brasil, Samaja deu
sua importante colaboração ao pensamento em saú-

de coletiva. Participou ativamente de congressos e
eventos promovidos pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e pela ABRASCO. Também foi
um forte colaborador do Instituto de Saúde Coletiva
da UFBA. Em 1996, foi convidado pela amiga e então Coordenadora da Pós-Graduação no Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães, Lia Giraldo da Silva
Augusto, a colaborar com o curso de Pós-Graduação
da entidade, onde periodicamente ministrava disciplinas que integravam o tema da saúde ambiental.
“Em se tratando de princípios intelectuais e políticos,
Samaja não fazia concessões. Era um homem íntegro, modesto, sereno e consciente de seu compromisso com as transformações sociais em favor da humanidade. Falava-nos que a humanidade do humano
estava em sua necessidade de cuidar do outro”, conta Lia.
Em 1997, Samaja tornou-se doutor pela ENSP, defendendo a tese ‘Fundamentos Espistemológicos de
las Ciências de la Salud’ e sendo orientado por Maria
Cecília Minayo, coordenadora do Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde (Claves/
ENSP/Fiocruz). “Samaja foi o primeiro a trazer para a
ENSP a discussão sobre as teorias da complexidade e
sobre os modelos sistêmicos provenientes da cibernética, da física e da biologia e aplicáveis à saúde coletiva”, lembra Minayo.
À comunidade científica brasileira restarão a saudade de Samaja e a grande expectativa de que toda
sua obra seja traduzida para o português, amplamente difundida e utilizada de acordo com sua intenção:
a de revolucionar!

Os congressos promovidos pela
ABRASCO e a International Epidemiological Association terão como tema
central “Epidemiologia na construção
da saúde para todos: ferramentas para
a mudança global”,enfatizando o papel
fundamental da Epidemiologia no desenvolvimento de um sistema de saúde
eqüitativo e com forte embasamento na
evidência científica.
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BREVES DADOS BIOGRÁFICOS E ACADÊMICOS
Nasceu em Catamarca, Argentina, em 30 de outubro de 1941. Seu pai Manuel Alberto Samaja era engenheiro químico e sua mãe Rosalba Toro dedicada
ao lar. Do primeiro recebeu seu amor pela ciência e o
ensino, e da segunda a vitalidade e a alegria cotidiana. Foi aluno destacado ao longo de toda a sua formação educativa. Recordado e querido por seus professores e companheiros desde a escola primária. Teve
quatro filhos, dois de um casamento Juan (33 anos) e
Pablo (27) y dois pequenos Manuel (7) e Rosalba (2),
do último matrimônio.
Estudou na Universidade Nacional de Buenos Aires
(UBA). Obteve o título de Professor em Filosofia no
ano de 1968 e licenciado em sociologia em 1974.
Diplomou-se em Saúde Pública em 1974. Adquiriu o
Doutorado em Ciências na escola Nacional de Saúde
Pública – ENSP, no Brasil, em 1997 sob tutoria da
Profa. Dra. Cecília Minayo.
Em seu trabalho docente e de pesquisador se destacou como membro titular do departamento de Investigação do Instituto Nacional de Epidemiologia, em
Mar del Plata, no período de 1971 a 1976.
Foi Professor regular na Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional de Mar del Plata. Foi
decano da mesma casa em 1975, prévio a crise
institucional da época, retomando ao mesmo cargo
entre os anos de 1986 a 1991.
Foi Professor regular do mestrado de Medicina Social na Universidade Autônoma Metropolitana
Xochimilco do México, DF, em 1979.
Foi Professor visitante nas Universidades autônomas estatais de Honduras e Nicarágua entre os anos
1976 e 1983.
Obteve prêmios e distinções pela Universidade de
Buenos Aires, a Universidade Nacional de San Juan,
a Universidade autônoma de Honduras, a Universidade de mar del Plata entre outros.

Dirigiu dois mestrados em Epistemología e
Metodología na Universidade Nacional de San Juan e
na Universidade nacional do Nordeste.
Ocupou a titularidade de cátedras universitárias em
distintas universidades nacionais e estrangeiras e ditou
cursos de mestrado e doutorado em instituições de grande prestígio, tais como o Centro de Estudos Avançados
da UBA, da Faculdade Latino-americana de Ciências
Sociais (FLACSO), da Secretaria de Pós-graduação e
Secretaria de Investigações da FADU-UBA, da Faculdade de Ciências Econômicas da UNER, da Pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (Brasil) e
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães da Fundação
Oswaldo Cruz (Brasil) entre outras.
Sua licença ocorreu quando estava Professor Titular Regular PLENÀRIO de Metodologia da Investigação Psicológica na Faculdade de Psicologia da UBA
(onde estava sendo preparada sua indicação como
Professor Consultor antes da aposentadoria). Era também Diretor Acadêmico do Doutorado em Ciências
Cognitivas da Universidade Nacional do Nordeste.
Entre suas obras se destaca Epistemología y
Metodología. Elementos para una
“Do pai recebeu seu amor
teoría de la invespela ciência e o ensino, e
tigación científica,
onde se examina o
da mãe a vitalidade
processo de investie a alegria cotidiana”
gação a partir de
uma perspectiva
dialéctica, constituindo-se em uma «investigação científica do fazer científico». Outros títulos igualmente
voltados para a análise e o método dialéctico são:
Epistemología de la Salud, Semiótica y dialéctica, El
lado oscuro de la razón y Diseño, proceso y proyecto.
Todos eles são referências e materiais de estudo em
diversas cátedras na Argentina e no estrangeiro.

Os eventos permitirão, ainda, o contato de epidemiologistas de diversos países com a dinâmica epidemiológica brasileira,
caracterizada por sua forte ligação com a prática de Saúde Pública e com os serviços de saúde. Destaque especial será dado
à experiência de sucesso e aos percalços do Sistema Único de Saúde e à contribuição da epidemiologia brasileira para o
melhor entendimento destas questões.
A programação incluirá tópicos atuais como a importância da Epidemiologia para o alcance das Metas de Desenvolvimento do Milênio; o bio-terrorismo; a violência; as novas pandemias, como a gripe aviária; e as mudanças climáticas. A
necessidade de pesquisa para países em desenvolvimento; o acesso livre à informação científica e às relações entre a
Epidemiologia e a Atenção Primária à Saúde; e as interações com outros cientistas e com gestores de saúde, serão também
temas prioritários dos congressos.
Uma lista completa dos tópicos apresentados nos congressos, além de outras informações sobre os eventos estarão disponíveis no site (http://www.epi2008.com), até o final de abril.
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12º CONGRESSO MUNDIAL
DE SAÚDE PÚBLICA
2009 - ISTAMBUL - TURQUIA
Após realizar a última edição do
Congresso Mundial de Saúde Pública
no Rio de Janeiro, em 2006, numa
bem sucedida parceria com a Abrasco,
a World Federation of Public Health
Associations/WFPHA anuncia a
próxima edição do evento, em
Istambul. Visite o site
www.worldpublichealth2009.org
e agende a sua participação!
REUNIÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA
EM SAÚDE COLETIVA
FOB/USP E FOP/UNICAMP
DE 10 A 12 DE MAIO DE 2007
O papel da evidência científica no
diagnóstico, no planejamento e na
avaliação dos problemas de saúde tem
recebido crescente atenção nos últimos
anos. O interesse em realizar pesquisas
de alta qualidade tem se tornado cada
vez maior. Nesse cenário, docentes das
universidades FOB/USP, UFSC,
UFRN, FO/USP, FOP/UNICAMP,
UFPE, USC/BAURU, FSP/USP, PUCPR, UFPB, FOA-UNESP e
University College London já
confirmaram presença na importante
reunião de pesquisa científica que
acontecerá de 10 a 12 de maio, no
Teatro Universitário da FOB-USP.
O objetivo é contribuir para
o acúmulo de conhecimentos
científicos sobre a gênese
e distribuição desigual das doenças
e agravos à saúde das populações
humanas. Pesquisadores
esperam transformar seus estudos em
publicações de grande impacto
mundial, cumprindo uma exigência
dos órgãos de fomento. O evento
possibilitará, ainda, a troca de experiências entre as instituições participantes, contribuindo para melhoria da
qualidade das pesquisas nacionais. A
temática abordará os cuidados na
elaboração do projeto, instrumentos
de coleta de dados,
a validação dos instrumentos, a
elaboração de revisões sistemáticas
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e metanálise. As conclusões mais
importantes serão relacionadas
e encaminhadas por e-mail
aos participantes.
Informações Adicionais com Sílvia
Helena de Carvalho Sales Peres
(shcperes@usp.br) ou Antônio Carlos
Pereira (apereira@fop.unicamp.br).
X CONGRESSO PAULISTA
DE SAÚDE PÚBLICA
DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2007
Tratar das diversidades, tensões e
convergências do Sistema Único de
Saúde, que completará 20 anos em
2008, é o foco do X Congresso de
Saúde Pública, que saudará a consolidação do SUS como política pública
de Estado. Realizado neste contexto
histórico, as oficinas, cursos, conferências, mesas redondas e os painéis do
Congresso promoverão um importante aprofundamento do conceito do
SUS, explicitando as múltiplas e
necessárias diferenças em suas
agendas políticas e intelectuais,
indicando os pontos de tensão entre
elas e apontando possíveis caminhos
de convergência. A programação
abordará ainda as Políticas de Saúde,
a Organização e Ações dos Serviços
de Saúde e a Participação Social.
Com seus 35 anos de atuação, a
Associação Paulista de Saúde Pública,
juntamente com a Faculdade de
Medicina (UNESP) de Botucatu
estarão conduzindo essa profunda
reflexão, possibilitando que o interior
do Estado esteja presente não apenas
em número de participantes e trabalhos científicos, mas principalmente na
vocalização das demandas e propostas
que representem o interior de São
Paulo em sua diversidade.
Acesse www.xcpsp.fmb.unesp.br.
Participe!
9º CONFERÊNCIA SOBRE PREVENÇÃO DE TRAUMA/VIOLÊNCIA E
PROMOÇÃO DE SEGURANÇA SAFETY 2008
A Organização Mundial de Saúde
promoverá a 9º Conferência sobre
Prevenção de Trauma/Violência e
Promoção de Segurança - Safety
2008. O evento ocorrerá no México,
de 15 a 18 de março de 2008. Mas
fique atento, pois o período de

inscrição e submissão de trabalhos
termina em junho de 2007.
O Comitê Organizador Internacional
concederá bolsas para pessoas de
países em desenvolvimento que
estejam trabalhando no campo da
prevenção de lesões e na promoção
da segurança. É a primeira vez que
a Conferência acontecerá em um país
latino-americano e tendo como línguas
oficiais o inglês e o espanhol.
Para mais informações visite a página
www.safety2008mx.info ou contate a
Comissão Organizadora através do email safety2008@insp.mx.
13º CONGRESSO INTERNACIONAL
ABED DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM BUSCA DE NOVOS DOMÍNIOS E
PÚBLICOS ATRAVÉS DA EAD
02 A 05 DE SETEMBRO DE 2007,
CURITIBA, PARANÁ
O evento pretende explorar novos
domínios de conhecimento, ainda não
trabalhados através de educação à
distância e estimular novas idéias
sobre como sair da rotina. Hoje mais
de três milhões de brasileiros fazem
uso da EAD, trocando conhecimentos
e experiências educativas. O envio dos
trabalhos deve ser feito através do site
http://www.abed.org.br/congresso2007/
enviartrabalhos.htm
Informações Complementares: ABED Tel: 55 11 3275.3561 – Fax: 55 11
3275.3724 // www.abed.org.br
E-mail: congresso@abed.org.br ou
papers@abed.org.br
XIV ENCONTRO NACIONAL
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE PSICOLOGIA SOCIAL - DIÁLOGOS
EM PSICOLOGIA SOCIAL
31 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO
DE 2007, UERJ, RIO DE JANEIRO
A temática geral Diálogos em Psicologia Social foi subdividida em 10 eixos
com a finalidade de contemplar,
através de diferentes recortes teóricometodológicos, problemas, objetos e
objetivos, possibilitando aos participantes identificar em qual eixo alocar
seus trabalhos. As contribuições
podem ser sob a forma de ensaios,
relatos de pesquisa e de intervenção.
Para mais informações, acesse
www.abrapso.org.br.

BERLINGUER ABRE ANO
ACADÊMICO E RECEBE TÍTULO
HONORIS CAUSA
Em cerimônia que
lotou o auditório
da ENSP, o médico
italiano Giovanni
Berlinguer abriu a
conferência do ano
acadêmico da
Fiocruz, ocorrida
dia 3 de abril.
Considerado um
dos maiores
sanitaristas e
bioeticistas do
mundo, Berlinguer,
que é membro do
Comitê Internacional de Bioética da
Unesco e da Comissão sobre
Determinantes Sociais da Saúde da
OMS, recebeu, das mãos do Ministro
da Saúde, José Gomes Temporão,
pesquisador e professor licenciado
da ENSP/Fiocruz, o diploma de
doutor honoris causa da Fiocruz.
A solenidade, presidida por Paulo
Buss, presidente da Fiocruz, contou
com a presença de vice-presidentes
da Fiocruz, diretores de unidades,
alunos, pesquisadores e professores
da instituição.
Leia o texto completo da aula
inaugural de Giovanni Berlinguer
sobre ‘Causas Sociais e Implicação
Moral das Doenças’ no site
www.ensp.fiocruz.org.br
RUY GARCIA MARQUES É O NOVO
DIRETOR-PRESIDENTE DA FAPERJ
Cercado por alunos, professores e
médicos, Ruy Garcia Marques assumiu
o comando da Faperj no dia 4 de
janeiro, contando com o apoio da
comunidade acadêmica em geral.
Prestigiada por representantes de
diversas instituições científicas
fluminenses, a posse do novo diretorpresidente da fundação lotou o
anfiteatro do Hospital Universitário
Pedro Ernesto (Hupe), em Vila Isabel.

Ao deixar o cargo, o ex-presidente da
Faperj, Pedricto Rocha Filho, fez um
breve balanço de sua gestão e agradeceu o apoio da comunidade científica,
especialmente do Conselho Superior
da fundação. “Esse apoio foi muito
importante para que conseguíssemos,
nesses três anos,
superar vários
obstáculos”,
lembrou.
BOLETIM REDE
EM AÇÃO
Você conhece
o Boletim Rede
em Ação, elaborado
pela Rede de
Atenção Oncológica/
RAO?
A publicação tem
como objetivo
divulgar informações
atualizadas relativas
à atenção
oncológica no país, à política
de controle e ao desenvolvimento
das ações nesta área.
Para receber o boletim basta fazer
a inscrição no site
www.redecancer.org.br
NOVO PRESIDENTE DO CONASEMS
A cerimônia de posse do novo
presidente do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS), Helvécio Magalhães
Júnior, ocorrida no dia 07 de
fevereiro, no Auditório Emílio Ribas,
contou com a presença do então
Ministro da Saúde, José Agenor
Álvares, dos presidentes do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e Conselho Nacional
de Saúde (CNS), Jurandi Frutuoso
e Francisco Batista Júnior,
respectivamente, do prefeito de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel, do
Secretário de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro, Marcos Pestana,
e dos membros da Diretoria do
CONASEMS, além do representante
da Organização Panamericana de
Saúde (OPAS) no Brasil, Diego
Victoria Mejía, e do Presidente da
Abrasco, José da Rocha Carvalheiro.

CONHEÇA E DIVULGUE O TRABALHO
DA IAVI
Você conhece a International Aids
Vaccine Initiative (IAVI)? A IAVI é
uma organização global sem fins
lucrativos que trabalha para acelerar
o desenvolvimento de uma vacina
para a prevenção da Aids e da
infecção pelo HIV. Fundada em 1996
e atuando em 23 países, a IAVI e sua
rede de parceiros pesquisam e
desenvolvem vacinas candidatas. A
entidade também luta para que a
descoberta da vacina seja prioridade
global e acessível a todos os que
necessitem. Divulgue!
Para mais informações, acesse
www.iavi.org.
CPLP: PAÍSES CRIAM REDE DE LUTA
CONTRA A AIDS
A Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) está determinada
em criar uma rede de luta contra a
Aids. A decisão saiu de um encontro
dos responsáveis da saúde da CPLP,
que aconteceu recentemente na
cidade da Praia, em Cabo Verde
(África), em paralelo ao encontro
promovido pela Iniciativa Laços SulSul, na capital cabo-verdiana, com a
participação de Cabo Verde, Brasil,
Bolívia, Guiné-Bissau, Paraguai, São
Tomé e Príncipe, Timor Leste e
Nicarágua.
Segundo o Secretário Executivo de
Luta contra a Aids de Cabo Verde,
Artur Correia, o evento foi uma
oportunidade para a “consolidação
da entrada de Cabo Verde no
contexto transnacional da luta contra
a Aids, o que vai permitir ao país
novas formas de cooperação técnica
e financeira”, afirmou.
A oficialização da rede se dará ainda
no primeiro semestre deste ano.
Enquanto isso, o Brasil e o Secretariado Executivo da CPLP estão
incumbidos de estruturar a versão
dos estatutos da rede que será
formada por Angola, Cabo Verde,
Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Portugal.
Outras informações no site
www.cplp.org
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DÊ VISIBILIDADE À SUA PESQUISA:
PUBLIQUE NA REVISTA ELETRÔNICA
DE COMUNICAÇÃO INFORMAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE!
A Revista Eletrônica de Comunicação
Informação e Inovação em Saúde
(RECIIS) é a primeira revista científica
eletrônica bilíngüe (português e
inglês), com abrangência
internacional e de acesso livre editada
pelo Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica
da Fundação Oswaldo Cruz.
Publicando conteúdos críticos sobre
informação, comunicação e inovação
em saúde, a RECIIS funcionará como
um fórum multidisciplinar de debates
entre pesquisadores e alunos de pósgraduação brasileiros e de outros
países, nas áreas das ciências da
saúde, biológicas, humanas e sociais
e das engenharias biomédica,
agronômica e de produção, além de
gestores públicos, pesquisadores e
dirigentes de organizações bilaterais
e multilaterais e membros de
Organizações Não Governamentais.
Além do editorial, RECIIS tem duas
seções fixas: Artigos Originais, com
7.000 palavras, e Pesquisas em
andamento, com 2.500 palavras
(projetos em andamento ou concluídos; trabalhos de conclusão de
doutorado e mestrado e monografias).
Informações e normas editoriais:
reciis@cict.fiocruz.br / 21-3865-3246
ESTUDOS DE CASOS DE PAÍSES
LATINO-AMERICANOS
A Academia de Medicina de Nova
Iorque e o Centro de Salud Urbana
estão reunindo estudos de casos
de países Latino-Americanos
relacionados a experiências
inovadoras no enfrentamento da
violência em todas as suas dimensões.
Interessados podem obter informações
com o Dr. David Vlahov, no e-mail
dvlahov@nyam.org ou pelo telefone:
(00X001-212) 822-7382.
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PRÊMIO NA ÁREA DE SAÚDE
REPRODUTIVA E SEXUALIDADE
Como parte das comemorações do
25o aniversário do Núcleo de Estudos
de População (NEPO) da UNICAMP,
a área de Saúde Reprodutiva e
Sexualidade da instituição premiará
o melhor trabalho apresentado sobre
o tema Saúde Reprodutiva e
Sexualidade no Brasil: 25 anos de
trajetória e perspectivas para o futuro.
O prêmio é um incentivo à produção
de trabalhos que analisem os avanços
e as lacunas nesses campos temáticos
nos últimos 25 anos e reflitam sobre
o futuro da área no Brasil. Ao melhor
trabalho será oferecido um prêmio
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). O concurso é dirigido a
pesquisadores e estudiosos desses
campos temáticos. Para concorrer
basta enviar um trabalho escrito sobre
o tema proposto, sob a forma
de ensaio acadêmico.
Os trabalhos devem ter até 30 laudas e
serem redigidos em fonte Times New
Roman, corpo 12, informando ainda o
título e nome(s) do(s) autor(es). Será
necessário, ainda, o envio de ficha de
inscrição preenchida.
Informações: Tel. (019) 3521-5893 ou
pelo email
premio25anos@nepo.unicamp.br
PRÊMIO EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O CNPq está com inscrições abertas
para o 5º Prêmio Destaque do Ano na
Iniciação Científica, destinado a
bolsistas e instituições participantes do
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC). Será
agraciado um estudante de cada
categoria (Ciências Exatas, da Terra e
Engenharias; Ciências da Vida; e
Ciências Humanas e Sociais, Letras e
Artes), que receberá uma
quantia em dinheiro equivalente a 12
meses de bolsas de IC; uma bolsa de
mestrado (para estudantes que estejam
em final de curso) e passagem e
hospedagem para participação da
reunião anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC) de
2008.
Mais detalhes no endereço
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/
noticias/2007/0420.htm

WFPHA LANÇA PUBLICAÇÃO
SOBRE O 11º CONGRESSO MUNDIAL
DE SAÚDE PÚBLICA
A World Federation of Public Health
Associations/WFPHA, co-promotora
do 11º Congresso Mundial de Saúde
Pública, realizado entre 21 e 25
de agosto de 2006 em parceria com
a Abrasco, lançou um Boletim
totalmente dedicado ao evento.
Acesse www.wfpha.org e confira!
SUS: AVANÇOS E DESAFIOS
O Conselho Nacional dos Secretários
de Saúde (CONASS) lançou o livro
SUS: Avanços e Desafios, no dia 13
de dezembro de 2006, em Brasília.
O livro, com tiragem de três mil
exemplares, conta a trajetória do SUS
desde a sua implantação, ressaltando
os avanços alcançados nesse período
e os desafios que ainda precisam ser
enfrentados para a consolidação
de um sistema público que ofereça
serviços de qualidade.
A temática está dividida em seis
grandes grupos: universalização,
financiamento, modelo institucional,
modelo de atenção à saúde, gestão
do trabalho e participação social. A
obra defende que as soluções para o
SUS sejam pensadas em conjunto, e
não isoladamente, através de trabalho
integrado e intensivo entre as três
esferas de governo e entre gestores
e trabalhadores.
O livro está disponível para download
no site www.conass.org.br
A HISTÓRIA DA ABRASCO,
AGORA EM LIVRO
Acaba de ser lançado pela Editora
Fiocruz o livro Saúde coletiva como
compromisso: a trajetória da Abrasco.
Organizado pela socióloga Nísia
Trindade Lima e o médico José
Paranaguá de Santana, a obra reúne
artigos que recordam e comemoram os
25 anos da Associação, além de charges,
fotografias e documentos originais
produzidos neste um quarto de século e
publicados nas várias edições do
Boletim Abrasco.

Comodidade, rapidez e segurança de entrega para você adquirir os últimos lançamentos sem sair de casa.
E para você, associado da Abrasco com a anuidade em dia,oferecemos descontos especiais em pagamentos à vista.
10% de desconto nas compras acima de R$ 50,00; 15% de desconto nas compras acima de R$ 100,00
e 20% de desconto nas compras acima de R$ 150,00.
Faça seu pedido através de e-mail (abrlivro@ensp.fiocruz.br) ou telefone (21 2598-2526 / 2590-2073)

Revista Ciência & Saúde Coletiva
O SUS na prática: avanços e limites
Vol. 12 Nº 2 Mar Abr de 2007
Abrasco, 2007
R$ 25,00 – Peso 780 grs.– 546p.

Hospital – acreditação e gestão
em saúde
Renato Camargos Couto e Tânia
Moreira Grillo Pessoa
Editora Medsi / Koogan, 2007
R$ 95,00 – Peso 920 grs.– 377p.

Epidemiologia da Saúde Mental
no Brasil
Marcelo F. de Mello, Andrea de A.
F. de Mello e Robert Kohn (orgs.)
Editora Artmed, 2007
R$ 38,00 – Peso 400 grs – 207p.

Epidemiologia, Políticas e
Determinantes das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis no Brasil
Eduardo Freese
Editora UFPE, 2006
R$ 48,00 – Peso 600 grs – 358p..

SUS – ressignificando a promoção
da saúde
Adriana Castro e Miguel Malo
Editora Hucitec / OPAS, 2006
R$ 25,00 – Peso 300 grs – 222p.

Clínica Peripatética
Antonio Lancetti
Editora Hucitec, 2006
R$ 15,00 – Peso 100 grs.– 127p.

Democracia, Descentralização e
Desenvolvimento: Brasil e Espanha
Sonia Fleury (org.)
Editora FGV, 2006
R$ 35,00 – Peso 800 grs.– 508p.

Foucault, a Ciência e o Saber
Roberto Machado
Editora Jorge Zahar, 2006
R$ 39,00 – Peso 300 grs.– 202p.

Agir em Saúde – um desafio
para o público
Emerson Elias Merhy
e Rosana Onocko (orgs.)
Editora Hucitec, 2007
R$ 57,00 – Peso 450 grs.– 385p.

Perguntas e Respostas
Comentadas de Saúde Pública
Rodrigo Siqueira-Batista
e Andréia Patrícia Gomes
Editora Rubio, 2006
R$ 85,00 – Peso 900 grs.– 415p.

Família e Religião
Luiz Fernando D. Duarte, Maria
Luiza Heilborn, Myriam L. de
Barros e Clarice Peixoto (orgs.)
Editora Contra Capa, 2006
R$ 39,00 - Peso 600 grs.– 312p.

Difíceis Decisões: etnografia de um
Centro de Tratamento Intensivo
Coleção Antropologia e Saúde
Rachel Aisengart Menezes
Editora Fiocruz, 2006
R$ 15,00 – Peso 200 grs.– 107p.
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