


2 Abrasco   Dezembro 2007

Informativo da Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
ANO XXIV - DEZEMBRO DE 2007

ABRASCO
Rua Diogo de Vasconcelos, 104 - Manguinhos -  Rio de Janeiro - RJ - 21041-180
Tel/Fax.: (21) 2560- 8699, 2560-8403 e 2598-2527
Web Site: www.abrasco.org.br - E-mail: abrasco@ensp.fiocruz.br

Diretoria 2006-2009
Presidente: José da Rocha Carvalheiro - Universidade de São Paulo
Vice-Presidentes: Armando Martinho Bardou Raggio - FEPECS; Luiz Augusto Facchini
- UFPeL; Madel Therezinha Luz - UERJ; Maurício Lima Barreto - UFBA; Paulo Ernani
Gadelha Vieira - FIOCRUZ

Conselho 2006-2009
Gastão Wagner de Souza Campos - DMPS/FCM/UNICAMP; Antônio Ivo de Carvalho
- ENSP/FIOCRUZ; Chester Luiz Galvão Cesar - FSP/USP;  Letícia Fortes Legay -
IESC/UFRJ; Eduardo Freese - CpqAM/Fiocruz

Secretário Executivo  -  Álvaro Hideyoshi Matida
Secretária Executiva Adjunta -  Margareth Pessanha de Souza
Gerente Geral -  Hebe Conceição da Silva Patoléa
Equipe - Andréa de Cássia de Souza, Elaine Leal de Souza, Aline Macário Barzellai
Rodrigues, Jorge Luiz Lucas, Márcio Gomes de Alencar, Cátia Pinheiro de Souza,
Sidney Cabral
Abrasco Livros -   Inez Damasceno Pinheiro (Gerente); Fidel Pinheiro; Rafael Barauna
 e Mônica da Silva (auxiliares)
Coordenação Editorial  -  Álvaro Hideyoshi Matida e Margareth Pessanha de Souza
Jornalistas Responsáveis  -  Simone Beja- Reg. 27.416/RJ e Mara Bentes
Ilustrações -  Caco Xavier
Fotografias - Juana Portugal/Jornalista e Edmilson Belo Pereira/Médico e Jornalista
Projeto Gráfico e Editoração - Martha Schlude
Impressão -  Set Print
Tiragem - 4 mil exemplares

EXPEDIENTE

Entre os dias 14 e 18 de novembro
Brasília-DF foi palco do maior even-
 to cívico pela Saúde realizado em

2007. Com o tema “Saúde e Qualidade
de Vida: Política de Estado e Desenvolvi-
mento” o Conselho Nacional de Saúde re-
alizou neste período a etapa nacional da
13a Conferência Nacional de Saúde (13a

CNS). As etapas municipal, de abril a agosto
de 2007, envolvendo 4.430 dos 5.564 mu-
nicípios brasileiros, e a estadual, entre agosto
e outubro, quando foram realizadas as con-
ferencias estaduais nas 27 unidades
federadas, reuniram juntas milhares de par-
ticipantes, entre profissionais da saúde, li-
deranças de movimentos civis, gestores e
militantes da área.  Organizada em três ei-
xos - (I) Desafios para a Efetivação do Di-
reito Humano à Saúde no Século XXI: Es-
tado, Sociedade e Padrões de Desenvolvi-
mento, (II) Políticas Públicas para a Saúde
e Qualidade de Vida: o SUS na Seguridade
Social e o Pacto pela Saúde e (III) A Partici-
pação da Sociedade na Efetivação do Di-
reito Humano à Saúde – a etapa nacio-
nal contou com a participação de 4.700
conferencistas, entre delegados, observa-
dores e convidados. O relatório consoli-
dado, resultante das etapas municipais e
estaduais e documento base para as dez
plenárias temáticas da 13ª. CNS con-
templava 210 propostas do eixo I, 284
do eixo II e 94 do eixo III, totalizando
588 proposições votadas, uma a uma
pelo conjunto dos delegados.

13ª Conferência Nacional de Saúde:
expressão do movimento cívico pela saúde

Sem nenhuma dúvida, os grandes des-
taques desta décima terceira edição da
Conferencia foram a ampliação e consoli-
dação do processo de participação social
no setor. O relatório conclusivo, resultante
da plenária final do dia 18 de novembro, a
ser disponibilizado em futuro próximo pelo
Conselho Nacional de Saúde deve reunir
aproximadamente mil propostas. A profu-
são de proposições, muitas das quais reite-
rando resoluções de outras Conferências,
sinalizam por um lado as imensas lacunas
de efetivação das políticas, programas e
ações de saúde, e por outro, expressam for-
temente aspectos fragmentados e parciais
relativos a  regulação de profissões de saú-
de, a defesa de mercados de trabalho e a
proteção da saúde de segmentos popu-
lacionais, definidos por atributos individu-
ais e sócio-ocupacionais. Em que pesem
todas as dimensões positivas deste cenário,
uma parte considerável dessas propostas
não estão focadas no enfretamento direto
dos nós críticos de nosso sistema e dos fa-
tores complexos que obstaculizam a
efetivação de políticas sociais pela saúde e
qualidade de vida dos brasileiros.

A Associação Brasileira de Pós-Gra-
duação em Saúde Coletiva (ABRASCO),
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde
(CEBES), Associação Nacional de do
Ministério Público de Defesa da Saúde
(AMPASA), Rede Unida - entidades que in-
tegram o Fórum pela Reforma Sanitária

- participaram ativamente de todas as
atividades da Conferência e realizaram
uma reunião durante a 13a Conferência.
Nossos documentos comuns, enfocando
cada um dos três eixos da Conferência,
bem como textos e materiais específicos
de cada entidade foram amplamente dis-
tribuídos ao longo dos quatro dias do
evento. No estande da ABRASCO, quatro
mil exemplares do Suplemento da Revis-
ta Ciência e Saúde Coletiva, intitulado
“Teses da ABRASCO para a 13a Conferên-
cia Nacional de Saúde” rapidamente de-
sapareceram das prateleiras.

As matérias que compõem este bole-
tim revelam as tensões, os obstáculos e
os avanços registrados no contexto de re-
alização da 13a CNS e expressam o de-
sejo e o compromisso inequívoco da
ABRASCO e de seus parceiros com por vir
da reforma sanitária brasileira. Segue ne-
cessária a manutenção e ampliação do
debate sobre os limites da política de fi-
nanciamento e do modelo de gestão SUS,
incluindo aqui a questão das fundações
estatais de direito privado e o apoio a
realização da I Conferencia Nacional de
Seguridade Social. É urgente definir es-
tratégias para reestruturar e tornar mais
efetiva as próximas edições da Conferên-
cia Nacional de Saúde que garantam
melhor distribuição do tempo para o de-
bate em torno dos problemas e deter-
minantes da saúde e qualidade de vida
dos brasileiros.
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Os destaques da 13a Conferên
cia Nacional de Saúde (13a

CNS) foram a extensão e con-
solidação do processo de participação
social - dimensionadas pela realização
de Conferências Municipais em aproxi-
madamente 80% das cidades brasilei-
ras e Conferências Estaduais nas 27 uni-
dades da federação - e a profusão de
proposições debatidas e aprovadas ao
longo do processo de convocação e con-
clusão de suas três etapas. O rela-
tório final da 13a CNS, a ser divul-
gado em breve, conterá cerca de
mil proposições. A miríade das pro-
postas aprovadas, muitas das quais
reiteram resoluções de outras Conferên-
cias, sinalizam boa parte das imensas
lacunas de efetivação das políticas, pro-
gramas e ações de saúde, mas o teor
fortemente assertivo e a fragmentação
que as impregnam impedem seu con-
densamento como diretrizes para o SUS
no inicio do século XXI.

Avançamos muito em termos de
inclusão de movimentos sociais nas ins-
tâncias colegiadas de participação so-
cial. O comparecimento expressivo na
13ª CNS de representantes do movi-
mento negro, movimento indígena, a
ampliação do leque dos representantes
dos portadores patologias bem como
presença organizada de entidades sin-
dicais de trabalhadores urbanos e ru-
rais e das delegações estaduais conferi-
ram à 13a CNS uma inequívoca
representatividade.  A par dessa diver-

A 13ª Conferência Nacional de Saúde:
Ampliação da Participação, Congestionamento
de Propostas e Fragmentação das  Demandas

sificação e ampliação da participação,
o comparecimento e os pronunciamen-
tos do Presidente Lula e de lideranças
do Senado e na Câmara, do Ministro
da Saúde e do Presidente do Conselho
Nacional de Saúde na Cerimônia de
Abertura reafirmaram sua relevância
para a efetivação do direito à saúde e

se à tarefa de examinar e formular pro-
postas sobre a saúde e o sistema de
saúde.

Associação Brasileira de Pós-Gra-
duação em Saúde Coletiva (ABRASCO),
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde
(CEBES), Associação Nacional de do
Ministério Público de Defesa da Saúde
(AMPASA), Rede Unida - entidades que
integram o Fórum pela Reforma Sani-
tária - participaram ativamente de to-

das as atividades da Conferência
e realizaram uma reunião duran-
te a 13a Conferência. Nossos do-
cumentos comuns, enfocando cada
um dos três eixos da Conferência,
bem como textos e materiais espe-
cíficos de cada entidade foram in-
tensamente procurados. No estande
da ABRASCO, os exemplares do Suple-
mento da Revista Ciência e Saúde
Coletiva intitulado “Teses da ABRASCO

para a 13a Conferência Nacional de
Saúde” rapidamente desapareceram
das prateleiras.

Polêmicas, Lacunas
e Proposições Pontuais

As duas principais polêmicas da
13a: CNS, a descriminalização do abor-
to (eixo 1) e a fundação estatal de di-
reito privado (eixo 2) foram objeto de
apreciação das plenárias temáticas.
Em função da derrota da proposta da
fundação estatal ainda na etapa des-
sas plenárias, somente a polêmica so-
bre o aborto foi encaminhada para a

HISTÓRICO DAS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE
1941 1950 

2ª CNS - Ministro da Educação
e Saúde Pública: Clemente
Mariani Bittencourt
Tema: Legislação referente
à Higiene e à Segurança
do Trabalho

1963

3ª CNS - Ministro
da Saúde: Wilson Fadu
Tema: Descentralização
na Área de Saúde

1967 

4ª CNS - Ministro
da Saúde: Leonel
Miranda
Tema: Recursos
Humanos para as
Atividades em Saúde

1ª CNS  - Ministro da Educação
e Saúde Pública: Gustavo
Capanema
Tema: Situação Sanitária
e Assistencial dos Estados

à vida. Exibidas para todo o Brasil, as
imagens de cocares mesclados com de
bonés coloridos, chapéus de gaúcho e
os rostos atentos e esperançosos de bra-
sileiros e brasileiras de diversas gera-
ções, etnias, raças, cor, religiões e ori-
entação sexual, em salas lotadas, re-
trataram a magnitude de um evento
pautado pela reunião de diferentes e
diferenças. Durante 4 dias delegados e
delegadas de todo o Brasil dedicaram-
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plenária final, na qual a proposição so-
bre a necessidade do debate sobre o
tema foi sumariamente derrotada. Os
encaminhamentos confusos do Minis-
tério da Saúde no que diz respeito a
apresentação do projeto de fundação
estatal de direito privado para o Con-
selho Nacional de Saúde e o caráter
eminentemente plebiscitário que sela-
ram sua imediata rejeição, por esse
fórum, comprometeram a essência de
formulação de alternativas e constru-
ção de novas hegemonias e consensos
do controle social na saúde.

Além das dicotomias que marca-
ram a apreciação das proposições po-
lêmicas, o número elevado de propos-
tas, derivadas da não existência de
um documento de base, recusado
pela maioria dos componentes do
Conselho Nacional de Saúde, impli-
caram a busca de vários atalhos para
concluir o relatório. Assim, diante da
leitura de propostas em bloco, a qua-
se supressão de pedidos de esclareci-

mentos e a necessidade de decidir
entre a concessão de tempo defesa
de pontos contraditórios e a de con-
cluir os trabalhos  restou pouco de-
bate. Essa atmosfera estimulou não
apenas a reapresentação de muitas
proposições já sintetizadas pelo rela-
tório, mas também o encaminhamen-
to de demandas pontuais.

Saímos da 13a Conferência com
um rico e relevante catálogo de de-
mandas. Registraram-se inúmeras
proposições voltadas à aspectos de
regulação de profissões de saúde,
defesa de mercados de trabalho e
referentes a proteção da saúde de
segmentos populacionais, definidos
por atributos individuais e sócio-
ocupacionais.  Contudo, uma par-
te considerável dessas propostas
não se direciona ao enfretamento
direto dos nós críticos do sistema.
O acesso, os tempos de espera e a
garantia de atenção oportuna, ade-
quada e  d igna  pro je tados  nas
clivagens que sustentam a iníqua
estratificação do  sistema de saúde
brasi le iro foram
objeto de afirma-
ções genéricas ,
freqüentemente
dest i tuídas de
sentido opera-
cional e portan-
to,  eminente-
mente, retóri-
cas. Em senti-
do inverso, a
m o b i l i z a ç ã o
em torno da EC29 e o con-
senso em relação ao res-
gate da proposta de alocar 10% da
receita corrente bruta, para finan-
ciamento da saúde pela União foi
aprovada pela plenária final e será
uma ferramenta essencial para o de-
bate sobre o projeto do Senado.

1975

5ª CNS - Min.da Saúde: Paulo de Almeida Machado
Tema: Implementação do Sistema Nacional de Saúde,
Programas de Saúde Materno-Infantil, Sistema Nacional
de Vigilância Epidemiológica, Programa de Controle
das Grandes Endemias, Programa de Extensão das Ações
de Saúde às Populações Rurais

1977 

6ª CNS - Min.da Saúde: Paulo de Almeida Machado
Tema: Situação do Controle das Grandes
Endemias, Operacionalização dos Novos Diplomas
Legais Básicos aprovados pelo Governo Federal
em Matéria de Saúde, Interiorização dos Serviços
de Saúde e Politicas Nacionais de Saúde

Desdobramentos

Um desdobramento imediato da
13a CNS apontado pelo Fórum de
Entidades da Reforma Sanitária é
a necessidade de promover um am-
plo processo de avaliação e pers-
pectivas das instâncias de controle
social. O intercâmbio de idéias e re-
flexões sobre a 13ªCNS será o pri-
meiro passo para calibrar o debate
sobre as atribuições e as formas de
funcionamento dos conselhos de
saúde e conferências. Para tanto
ABRASCO, CEBES, AMPASA  e Rede
Unida decidiram preliminarmente
estimular o envio de opiniões, co-
mentários e análises sobre a 13a

Conferência para o fórum virtual de
debates  (B log  do  CEBES –
cebes.org.br). Tais subsídios serão
utilizados como insumos para a pró-
xima reunião ampliada do Fórum
de Entidades da Reforma Sanitária
no início de 2008.

O ponto central de pauta desta
próxima reunião é a avaliação da

13a CNS. Inici-
aremos agora
o processo de
avaliação, di-
vulgação das
dec i sões  da
Conferênc ia
e a definição
das  es t ra -
tég ias  para
i m p l e -
men tá - l a s .

Dessa forma, certa-
mente,  contr ibui re-

mos para a realização de uma 14a

Conferência Nacional de Saúde ain-
da mais representativa e sintoniza-
da com as atribuições de traçar di-
retrizes para as políticas de saúde
do Brasil.



6 Abrasco   Dezembro 2007

Reunidos em Belo Horizonte nos
dias 22 e 23 de novembro de
 2007, o Fórum de Coordena-

dores de Pós-Graduação em Saúde Co-
letiva, composto por representantes de
mais de quarenta programas de todas
as regiões do país, discutiu o processo
e os resultados da Avaliação Trienal da
CAPES e definiu prioridades e propos-
tas de atuação com vistas ao aprimo-
ramento da política nacional de fomen-
to ao ensino e a pesquisa na área.

Ao reconhecimento de que a políti-
ca de avaliação dos programas de pós
graduação empreendida pela CAPES
desempenha um papel extremamente
relevante ao desenvolvimento do
ensino e da pesquisa na área de Saú-
de, o Fórum, ao longo dos dois dias de
debate, também foi unânime em ma-
nifestar a necessidade urgente de apri-
morar o modelo de análise adotado.
Não há como postergar uma discussão
profunda sobre o que se pretende com
a avaliação dos programas e seu im-
pacto sobre a produção de conheci-
mento e formação de recursos huma-
nos. O aumento nos últimos anos dos
recursos para o financiamento de pro-
jetos de pesquisa, deve estar contribu-
indo também para o aumento na pro-
dução de conhecimento, tomando
como indicador o número de artigos
científicos publicados, mas há necessi-
dade de construir uma melhor compre-
ensão sobre a natureza e o impacto
deste processo. Questões intrínsecas ao
processo de avaliação (metodologia,
critérios, indicadores), somadas àque-

Fórum de Coordenadores de Pós-graduação em
Saúde Coletiva se reúne em Belo Horizonte

las estruturais – a franca concentração
de programas nas regiões sul e sudeste
- e ao contexto de crise da universida-
de brasileira, foram objeto de destaque
nas discussões. A complexidade do pro-
cesso, a diversidade de programas e
contextos não autoriza analises
avaliativas baseadas estritamente em
resultados.

Nesta perspectiva, foram destaca-
dos os seguintes pontos:

l  regatar o papel indutor da políti-
ca de avaliação na correção das
assimetrias entre os programas, com
desenvolvimento de ações afirmativas;

l  contribuir no estabelecimento de
relações transparentes entre o Fórum,
o representante de área e a Comissão
de Avaliação;

l  apoiar alterações na valorização
da indexação para a classificação das
revistas no Qualis;

l contribuir na definição de pa-
râmetros de equivalência na  pondera-
ção dos artigos;

l estabelecer de uma agenda soli-
dária entre programas: definição de for-
mas de cooperação entre programas 6
e 7 e aqueles 2 e 3;

l defender a incorporação do con-
ceito de equidade na avaliação dos
programas, tal como na avaliação do
SUS;

l defender o estabelecimento de sis-
tema de monitoramento que garanta
avaliações mais participativas, com
mais visitas e contatos diretos, particu-
larmente àqueles em que são detecta-

das dificuldades,  focados não  apenas
nos resultados, valorizando os proces-
sos implementados pelos programas;

l resgatar a importância da parti-
cipação de avaliadores externos;

l exigir que os processos avaliativos
considerem os efeitos do descreden-
ciamento de programas no contexto
no qual se insere e defender mecanis-
mos efetivos para apoiar seu resta-
belecimento.

Ainda sobre o processo de avalia-
ção trienal, foi destacada a não homo-
logação por parte do Conselho Técni-
co-Científico da CAPES (CTC) dos re-
sultados apresentados pela Comissão
de Avaliação da Área, alterando para
menos e sem discussão prévia, seis das
trinta e cinco notas indicadas pela Co-
missão. Foi elaborada, aprovada e
dirigida ao CTC, uma carta do Fórum
manifestando sua preocupação frente
a essa atitude, ressaltando a necessi-
dade de “fortalecer e garantir a auto-
nomia do trabalho da Comissão e dis-
cutir com esta as eventuais discor-
dâncias antes de decidir e divulgar suas
decisões.”

A participação da ABRASCO na reu-
nião estimulou o debate sobre perspec-
tivas futuras e a definição de uma agen-
da promissora. Partindo de missão his-
tórica e da necessidade de desenvolver
estratégias visando estreitar relações
entre o Fórum e a ABRASCO foi também
apresentado um projeto de pesquisa
que a associação submeteu ao CNPq
em setembro ultimo. Composto por sete

HISTÓRICO DAS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE
1980 17 a 23 de março de 1986  

8ª CNS  - Ministro da Saúde: Roberto
Figueira Santo
Tema: Saúde como Direito, Reformulação
do Sistema Nacional de Saúde
e Financiamento Setorial

7ª CNS – Ministro da Saúde:
Waldyr Mendes Arcoverde
Tema: Extensão das Ações
de Saúde por meio dos
Serviços Básicos

1992

9ª CNS - Ministro
da Saúde: Adib Jatene
Tema: Municipalização
como o Caminho
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sub-projetos (estrutura dos programas
e a delimitação da área; perfil do cor-
po docente; perfil do corpo discente;
perfil dos egressos; produção científica,
tecnológica e inovação - dimensões
quantitativas e qualitativas e relevân-
cia social) a proposta possui núcleo co-
ordenador envolvendo, em seu conjun-
to 20 pesquisadores de diversas insti-
tuições de pesquisa, sob a coordena-
ção de Cecília Minayo. Trata-se de uma
iniciativa de pesquisa avaliativa própria,
“fora da CAPES”, levando em consi-
deração experiência positiva desenvol-
vida na década de 90.  A meta é gerar
um conjunto de documentos que servi-
rão de lastro e guia para as proposi-
ções em torno de políticas de ensino e
pesquisa na área.

Próximos passos:

n O Fórum deve se inserir em de-
bates e propostas de atuação em defe-
sa das Universidades públicas e das po-
líticas científicas e tecnológicas na Saú-
de Coletiva e em geral;

n O Fórum deve desenvolver uma
análise da necessidade de novos pro-
gramas de PG, sua distribuição e estra-
tégias de implementação;

n A ABRASCO propõe que na próxi-
ma reunião do Fórum seja organizada
uma homenagem aos quatro coorde-
nadores/representantes que a área de
Saúde Coletiva teve até o presente:
Maria Cecilia Minayo, Maurício Barreto,
Moisés Goldbaum e Aluísio Barros;

n Um representante do CTC deve-
ria ser convidado a participar na próxi-
ma reunião do Fórum;

n O Fórum passará a ter visibi-
lidade no site (sítio) da ABRASCO, o que
poderá facilitar também o acesso aos
Programas de PG;

n O Fórum deverá propor no pró-
ximo Congresso de Epidemiologia a re-
alização de uma Oficina para discus-

CARTA AO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA CAPES (CTC)
O Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação da Área de Saúde

Coletiva reunido em Belo Horizonte, nos dias 22 e 23 de novembro de 2007,
vem expressar sua preocupação com a atitude do CTC da CAPES em alterar
6 (seis) das 35 (trinta e cinco) notas indicadas pela Comissão de Avaliação da
Área, sem discussão prévia com a mesma.

Este Fórum reafirma sua convicção de que o processo avaliativo liderado
pela CAPES constitui condição indispensável para o fortalecimento do sistema
nacional de Pós-Graduação do país e garantia de sua expansão com qualidade.
Para tanto, a parceria estabelecida entre essa agência e os especialistas de cada
uma das áreas do conhecimento vem se revelando, até o presente, como uma
estratégia adequada ao alcance dos objetivos e metas que orientam o Plano
Nacional de Pós-Graduação.

Tal parceria guarda coerência com a existência de especificidades próprias
a cada Área/Sub-Área a serem consideradas no processo avaliativo, como fer-
ramenta central para gestão da Pós-Graduação. Reveste-se ainda do necessá-
rio diálogo que deve orientar a relação entre o CTC/CAPES e as representa-
ções de Áreas. Acrescente-se a isso a autonomia relativa que deve ser respeita-
da, haja vista a complexidade inerente a qualquer processo avaliativo, sobretu-
do quando a avaliação diz respeito à produção de conhecimento em um país
marcado por diversidades e desigualdades que impõem mediações e refina-
mento a esta análise.

Este Fórum avalia que é fundamental fortalecer e garantir a autonomia do
trabalho da Comissão e discutir com esta as eventuais discordâncias antes de
decidir e divulgar suas decisões.

Diante do exposto e dentro de um espírito voltado ao aperfeiçoamento
contínuo do processo de avaliação pelos pares, o Fórum Nacional de Coorde-
nadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva sugere que se instaure uma
efetiva parceria em todos os momentos do processo, o que implica que qual-
quer alteração que venha a ser feita nos julgamentos emitidos pelas Comissões
de Área não o seja sem o necessário diálogo com seus membros.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2007
Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

e Representantes da ABRASCO

são da classificação das revistas, com
presença dos editores das revistas
nacionais e eventualmente de inter-
nacionais.

Decisões

n Indicação de Maria Lucia Bosi
(UFC) – coordenadora - e Hilegonda
Maria Dutilh Novaes (USP) – vice-coor-
denadora do Fórum de Coordena-

1996

10ª CNS - Min. da Saúde: Adib Jatene
Tema: Saúde, Cidadania e Pol.Públicas,
Gestão e Organização dos Serv. de Saúde,
Controle Social na Saúde, Financiamento
da Saúde, Recursos Humanos para
a Saúde e Atenção Integral à Saúde

7 a 12 de dezembro de 2003

12ª CNS - Min. da Saúde:
Humberto Costa
Tema: Saúde: um direito de
todos e um dever do Estado.
A saúde que temos, o SUS
que queremos

2000

11ª CNS - Min. da Saúde:
José Serra
Tema: Efetivando o SUS:
acesso, qualidade
e humanização na atenção
à saúde com controle social

dores de Pós Graduação em Saúde
Coletiva;

n Criação de Comissão para re-
visão dos critérios de classificação de
periódicos no Qualis;

n Criação de Comissão para de-
senvolver proposta de modelo para
avaliação de Programas de PG pela
CAPES.
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Emenda Constitucional 29:
Qual regulamentação?

No dia 31 de outubro de 2007 a Câmara dos Deputa-
dos finalmente aprovou o Projeto de Lei Comple-
mentar 01/2003, proposto pelo então deputado

Roberto Gouveia, regulamentando a Emenda Constitucio-
nal 29/2000. Trata-se de uma vitória inegável para o Siste-
ma Único de Saúde em diversos aspectos. Alguns deles são:

l A definição clara de que os recursos da saúde sejam
aplicados apenas em ações e serviços públicos de acesso
universal, igualitário e gratuito;

l A proibição de que os recursos da saúde sejam desti-
nados ao pagamento dos servidores inativos, serviços de cli-
entela fechada, programas de alimentação e de saneamento
(exceto alguns casos específicos);

l Mecanismos de fiscalização e transparência das con-
tas públicas da saúde, inclusive fortalecendo os Conselhos
de Saúde;

l A disposição de que a infração a essas normas con-
figura ato de improbidade administrativa, sujeito a punição
para o gestor.

No entanto, a versão aprovada não vincula a despesa
mínima federal a 10% da Receita Corrente Bruta, como cons-
tava no projeto desde agosto/2004 (substitutivo da Comis-
são de Seguridade Social e Família). Pelo contrário: foi apro-
vada a contraproposta do governo federal, que mantém o
cálculo pela variação nominal do PIB e apenas acrescenta
uma “fatia” adicional da CPMF, em caráter excepcional du-
rante os próximos quatro anos, sem garantia de incorpora-
ção ao orçamento a partir de 2012.

Os recursos adicionais da CPMF correspondem a cerca
de R$ 24 bilhões entre 2008 e 2011. A magnitude do núme-
ro engana: é muito menos do que o SUS precisa! Compa-
rando a versão aprovada com a proposta dos 10% da RCB,
constata-se uma diferença de R$ 81 bilhões a menos ao
longo dos mesmos quatro anos (segundo estudos de Gilson
Carvalho).

Como o projeto teve origem na Câmara dos Deputados,

Desenvolvido para divulgar notícias, oportunidades, eventos, lançamentos editoriais, consultas
públicas e outros assuntos relevantes da saúde e de suas interfaces.

Receba uma das malas diretas mais importantes da área! Envie uma mensagem para
o endereço abrasco@ensp.fiocruz.br com seu nome completo e instituição e solicite o cadastro!

agora ele seguiu para o Senado, onde ainda pode ser altera-
do - para melhor ou para pior. O que vai ocorrer lá depende
da pressão política que os defensores do SUS deverão fazer
a partir de agora. Não será uma disputa fácil, mas é absolu-
tamente necessária!

Nesse sentido, consideramos fundamental que a 13ª Con-
ferência Nacional de Saúde reafirme o posicionamento polí-
tico claro do Controle Social em defesa de um piso financei-
ro adequado e definitivo para o SUS. Assim, precisamos nos
dirigir aos senadores para que seja resgatado o texto que fixa
10% da Receita Corrente Bruta como recurso mínimo a ser
destinado à saúde pelo governo federal e para que seja ime-
diatamente aprovado o PLP 01/2003 (agora denominado
PLC 89/2007). Este papel precisa ser assumido não apenas
pelos órgãos de controle social aqui presentes, mas também
por todos os movimentos sociais e todas as entidades que
defendem a saúde!

Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Ge-
rais e Espírito Santo/APOINME, Associação Brasileira de En-
fermagem/ABEn, Associação Nacional de Pós-Graduandos/
ANPG, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde/CEBES, As-
sociação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/
ABRASCO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional/COFFITO, Conselho Federal de Odontologia/CFO,
Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, Direção Executi-
va Nacional dos Estudantes de Medicina/DENEM, Executiva
Nacional dos Estudantes de Fisioterapia/ENEFi, Federação
das Associações de Renais e Transplantados do Brasil/FARBRA,
Federação Nacional dos Assistentes Sociais, Federação Na-
cional dos Farmacêuticos/FENAFAR, Fórum contra as Refor-
mas Neoliberais na Saúde Pública, Fórum Nacional de Resi-
dentes Multiprofissional em Saúde, Movimento de Reinte-
gração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase/MORHAN, Mo-
vimento Nacional de Luta Contra a AIDS, Movimento Po-
pular de Saúde/MOPS, Pastoral da Criança, Rede Unida
e União Nacional dos Estudantes/UNE.
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Saúde Pública e Licença Compulsória

reivindicaram judicialmente a derruba-
da de uma lei que assegurava a licen-
ça compulsória e a importação parale-
la, alegando violação de direitos
patentários.  Uma mobilização inter-
nacional em torno do caso deu origem,
em 2001, à Declaração de Doha, que
veio a promover mais segurança aos
países no uso das salvaguardas, esti-
mulando a implementação e interpre-
tação do Acordo Trips em consonân-
cia com os objetivos de Saúde Públi-
ca.  Portanto, não é permitida a insta-
lação de disputas pelos governos sobre
a legitimidade de salvaguardas como a
licença compulsória. A aplicação de
salvaguardas igualmente não é obriga-
tória, contudo pode ser utilizada como
meio de barganha para a redução de
preços. Nesse sentido, vale destacar o
documento “Negotiations, Implemen-
tation and TRIPS Council Work”, pro-
duzido por ocasião da Reunião Minis-

Maio foi mês pródigo em notícias
sobre patentes e medicamentos. No
Brasil, o Governo anunciou o licen-
ciamento do medicamento anti-retro-
viral Efavirenz.  Em Genebra, a 60ª
sessão da Assembléia Mundial da Saú-
de reafirmou a prioridade das relações
entre a saúde pública, a inovação e a
propriedade intelectual. Compreender
o papel da regulação da propriedade
intelectual nesses contextos é deter-
minante para a oferta de melhores pro-
dutos e serviços de saúde à população
brasileira.

Se, por um lado, em nível interna-
cional, cresce a ênfase ao fortalecimen-
to dos direitos de propriedade industri-
al e ao estabelecimento de medidas
adequadas de repressão aos
autores dos crimes de viola-
ção, por outro lado, condu-
tas abusivas por parte dos ti-
tulares dos direitos motivam
o desenvolvimento e a apli-
cação de salvaguardas.

Antes do advento do
Acordo Trips, em 2004, o acordo mul-
tilateral que guiava a atuação dos paí-
ses na área em discussão era a Con-
venção de Paris, de 1883. Sob o regi-
me da Convenção, os países dispu-
nham de suficiente liberdade para pro-
teger ou não produtos farmacêuticos.
Assim, países em desenvolvimento
como Brasil e Índia podiam usar livre e
legalmente tecnologias patenteadas em
países desenvolvidos. Com a assinatu-
ra do Acordo Trips e a sua rápida in-
corporação no ordenamento jurídico
dos países, cresceu a discussão sobre o
acesso aos medicamentos. Uma vez
que o Acordo Trips estabelece, de modo
uniforme entre todos os países mem-
bros da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), a proteção para produ-
tos e processos farmacêuticos, o aces-
so a esses bens fica naturalmente mais
difícil, especialmente em regiões pobres
em tecnologia e capital. Entretanto, o

Acordo Trips abriga certas flexibilida-
des, possibilitando aos países apelar
para um efeito mitigador sempre que
justificado. Licença compulsória, im-
portação paralela, uso experimental e
exceção Bolar são exemplos de algu-
mas das flexibilidades que podem ser
adotadas pelos países sem o rompimen-
to de nenhum dos compromissos com
o Acordo Trips.

Não obstante a clareza e a impor-
tância das palavras contidas no Acor-
do Trips, o direito à proteção à Saúde
Pública em face do conteúdo de Trips
necessitou de clarificação.  Em 1998,
conflitos entre a África do Sul e a in-
dústria farmacêutica norte-americana
constituíram elementos de tensão para
os países em desenvolvimento.  À épo-
ca, 39 empresas atuantes naquele país

terial da OMC, em 2003, em Cancun,
que afirma: “(…) the threat of a
compulsory licence can encourage a
patent holder to reduce the price”.

No Brasil, usa-se, de modo equivo-
cado, a expressão “quebra de paten-
tes” para referência à licença com-
pulsória (chamada também licença
obrigatória). Posto que a patente con-
tinua a existir, não é apropriado afir-
mar que houve interrupção dos direi-
tos. Licenças compulsórias são medi-
das respaldadas pelas vias legais (tra-
tados internacionais e leis nacionais).
São salvaguardas imprescindíveis que
se destinam a resguardar os interesses
públicos e as emergências, consideran-
do-se as dimensões éticas e sociais que
revestem os direitos de propriedade no

campo imaterial. Compen-
sam abusos que, eventual-
mente, resultam do exercício
do direito exclusivo conferido
pela patente.

Sob a alçada de Trips,
tanto para países desenvol-
vidos quanto países em de-
senvolvimento, a licença

compulsória é um dos meios que pode
ser utilizado pelo governo para intervir
no monopólio de uma patente sem que
haja necessidade de obter o consenti-
mento do titular da patente. O Acordo
Trips não lista as razões para a conces-
são de uma licença compulsória. Os pa-
íses possuem liberdade para definir as
situações cabíveis nas leis nacionais,
bem como as razões para a sua não-
concessão.

Do ponto de vista jurídico, o mono-
pólio da patente é substituído pela ex-
ploração por terceiros com uma com-
pensação financeira pelo uso do inven-
to. Os royalties e outras condições po-
dem ser estipulados por lei ou não, le-
vando-se em consideração o valor eco-
nômico da invenção. Interessante no-
tar que, antes da decisão de se optar
pela licença compulsória, sempre que
possível, todos os esforços devem ser
movidos no sentido da aquisição de

Claudia Inês Chamas

“No Brasil, usa-se, de modo equivocado,
a expressão ‘quebra de patentes’ para

referência à licença compulsória”
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uma licença voluntária sob condições
razoáveis para todas as partes envolvi-
das. Além disso, a licença compulsória
não pode ser concedida em bases ex-
clusivas, permitindo ao titular manter
a produção da invenção.

Licença compulsória é matéria re-
levante em países desenvolvidos. Vale
recordar dois recentes eventos interna-
cionais: o caso do antraz e da gripe
aviária.

Os ataques terroristas de 11 de se-
tembro e o envio de cartas contamina-
das com o bacilo antraz, em outubro
de 2001, a alguns membros do povo
norte-americano ensejaram o governo
dos Estados Unidos a desenvolver um
plano de estoque de emergência do
antibiótico Cipro, àquela época sob
proteção patentária da empresa Bayer
Corp.  Ao considerar a possibilidade de
uma licença compulsória em relação à
patente do Cipro, amparado na legis-
lação nacional, o governo conseguiu
redução de preço do comprimido de
US$4 para US$0,95. Tal acontecimen-
to certamente ajudou ao bem-sucedi-
do desfecho da Declaração de Doha.

O advento da gripe aviária e a pos-
sibilidade de uma pandemia da gripe
em seres humanos suscitaram diver-
sos debates sobre o suprimento de
antivirais (Tamiflu, e.g.), através de
vendas, licenças voluntárias ou licen-
ças compulsórias.

No Brasil, os acordos gestados na
Rodada Uruguai, que incluem o Acor-
do Trips e a criação da OMC, passa-
ram a vigorar em 1 de janeiro de 1995,
em decorrência do Decreto Presidenci-
al n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

O Brasil, assim, reconheceu, mais uma
vez, a importância de um sistema mul-
tilateral em constante aperfeiçoa-
mento. Em medida polêmica e com im-
pactos profundos para o sistema de
saúde, também abriu mão da não-
obrigatoriedade da aplicação imediata
das disposições do artigo 65 do Trips,
que trata da extensão do prazo para
plena adesão ao Acordo, aplicável no
caso de nações menos favorecidas.

A Lei n° 9.279, de 1996, passou a
considerar privilegiáveis produtos e pro-
cessos farmacêuticos, criando-se um
mecanismo intitulado “pipeline”, de
proteção retroativa a inventos, permi-
tindo-se o depósito, no Brasil, de pedi-

dos de patentes que se encontravam
fora do prazo de extensão e ferindo-se,
desse modo, o princípio da novidade.
No rol das patentes concedidas, encon-
tram-se as duas patentes que compõem
o Efavirenz.  Não fosse essa medida de
exceção, essas patentes nem existiriam
no País.

A Lei n° 9.279 regula as práticas de
licenças compulsórias, as quais podem
ser invocadas nos seguintes casos: (a)
exercício abusivo dos direitos decorren-
tes da patente; e (b) prática de abuso
de poder econômico por meio da pa-
tente, comprovado nos termos da lei,
por decisão administrativa ou judicial.
São também razões para se invocar a
figura da licença compulsória: (a) a
não-exploração da patente por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do
produto; (b) a falta de uso integral do
processo patenteado, se não houver jus-
tificativa para a sua inviabilidade eco-
nômica, quando é permitida a impor-
tação; e (c) comercialização não-
satisfatória em face da demanda do
mercado. O requerimento da licença
deve ser feito sob a condição de exis-
tência de capacidade técnica e econô-
mica para a exploração da invenção
patenteada.

Por outro lado, há situações em
que a concessão de uma licença com-
pulsória pode ser impedida. A licença
não ocorre se, à data do requerimen-
to, o titular da patente: (a) justificar
o desuso por razões legítimas; (b) com-
provar a realização de sérios e efeti-
vos preparativos para a exploração;
ou (c) justificar a falta de fabricação
ou comercialização por obstáculo de
ordem legal.

Também fica justificado o licen-
ciamento compulsório se, de modo cu-
mulativo, as seguintes situações ocor-
rerem: (a) ficar caracterizada a depen-
dência de uma patente em relação a
outra patente; (b) o objeto da patente
dependente constituir avanço técnico
significativo em relação à outra paten-
te; e (c) não houver acordo para fins de
exploração entre o titular da patente e
o titular da patente dependente.

O Decreto n° 3.201, de 1999, regu-
la as condições da licença compulsória
nos casos de emergência nacional e de
interesse público, prevendo produção
local ou importação. Alguns aspectos

do Decreto n. 3.201 foram alterados
pelo Decreto n. 4.830, de 2003.  No
caso de interesse público, a licença com-
pulsória vale somente para uso público
não-comercial. O ato que concede a
licença determina: (i) o prazo de vigên-
cia e eventual prorrogação; e (ii) a con-
dição de remuneração do titular da
patente, considerando-se os aspectos
econômicos e mercadológicos relevan-
tes e o valor da invenção. Pode tam-
bém estipular a transmissão de infor-
mações necessárias e suficientes para
a exploração do objeto da patente.
A exploração da patente licenciada
pode ser realizada diretamente pela
União ou por terceiros contratados ou
conveniados.

Caso a produção pela União ou por
terceiros mostre-se inviável, a importa-
ção do objeto da patente é prevista.  A
aquisição deve privilegiar produtos co-
locados no mercado pelo titular da pa-
tente ou com o seu consentimento, des-
de que os propósitos da licença não
sejam frustrados.

A aplicação do instrumento da li-
cença compulsória foi considerado pelo
Ministério da Saúde na história recente
do País.  Em 2001 e 2005, a ameaça
de licenciamento compulsório de me-
dicamentos anti-retrovirais produziu re-
duções de preços. Em maio de 2007, o
assunto volta à tona de modo ainda
mais incisivo, uma vez que se saiu do
campo da ameaça para a efetivação
da licença – fato inédito no Brasil no
que diz respeito a invenções farma-
cêuticas.

Após a emissão da Portaria nº 886,
de 25 de abril de 2007, que declara de
interesse público os direitos patentários
sobre o Efavirenz, o Decreto nº 6.108,
de 4 de maio, concede o licenciamento
compulsório das patentes 1100250-6 e
96088397, com base no interesse pú-
blico, por cinco anos e com previsão
de renovação por igual período.  Nas
negociações prévias, desconto ofereci-
do pelo laboratório Merck (30% sobre
o preço de US$ 1,59 por comprimido)
foi considerado insatisfatório pelo Go-
verno. O Decreto prevê a exploração
das patentes por fabricação local ou
importação. Está prevista a importação
de versões genéricas do Efavirenz dos
laboratórios pré-qualificados (Cipla,
Ranbaxy e Aurobindo) pela Organiza-
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ção Mundial da Saúde (OMS). A re-
muneração a ser repassada à empresa
patentes é fixada em um 1,5% sobre o
custo do medicamento produzido e aca-
bado pelo Ministério da Saúde ou o
preço do medicamento que lhe for
entregue.

A medida governamental brasileira,
que proporcionará economias e facili-
tará a evolução do programa brasileiro
de fornecimento universal de medica-
mentos anti-retrovirais, recebeu apoio
internacional.  O ministro de Exteriores

Pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz,
FIOCRUZ/MS

da França, Philippe Douste-Blazy, elo-
giou a decisão do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Entretanto, entidades
como a Federação Brasileira da Indús-
tria Farmacêutica (FEBRAFARMA) e a As-
sociação da Indústria Farmacêutica de
Pesquisa (INTERFARMA) manifestaram des-
contentamento com a nova decisão.

É interessante notar que há corre-
lações harmônicas entre a política bra-
sileira e o conteúdo do Documento
WHA60.30, produzido por ocasião da
60ª sessão da Assembléia Mundial da

Saúde. Sob o título “Saúde Pública, Ino-
vação e Propriedade Intelectual”, a As-
sembléia solicita à Diretora-Geral que
proporcione em colaboração com outras
organizações internacionais, apoio técni-
co e normativo aos países que necessi-
tem recorrer às flexibilidades do Acordo
Trips e de outros acordos internacionais,
com a finalidade de promover o acesso
a produtos farmacêuticos.

Consulta Pública sobre propaganda de medicamentos

Passados dois anos da publicação
da Consulta Pública (CP) 84/
2005 da ANVISA, com vistas a al-

terar o modelo regulador da propagan-
da de medicamentos,a Agência apre-
sentou o consolidado das propostas.
Para surpresa dos representantes
de instituições como a ABRASCO,
SOBRAVIME, IDEC e FENAFAR, o con-
solidado não incorpora nenhu-
ma das principais propostas
enviadas por estes e outros or-
ganismos da sociedade, postu-
ra criticada de forma contun-
dente na Câmara Setorial de
Propaganda.

Segundo o representante da
ABRASCO na Câmara, Álvaro Nas-
cimento, “nenhuma das 19 contribuições
elaboradas na Oficina realizada pela
ENSP/FIOCRUZ e pelo Centro de Vigilân-
cia Sanitária-RJ, apoiadas por 12 insti-
tuições e 146 profissionais de saúde, foi
incorporada”. Entre as propostas cons-
tavam, por exemplo, a de suspensão da
propaganda, que recebeu um total de 165
apoios, ou, alternativamente, a implan-
tação da anuência prévia dos anúncios
(instrumento utilizado em vários países
da União Européia, por exemplo).

Segundo Nascimento, “o consolida-
do apresentado não supera sequer as
quatro maiores fragilidades que tornam
a RDC 102/2000, que tenta regular o
setor há sete anos, incapaz de evitar
que a população siga submetida a ris-

co sanitário. Estas fragilidades residem
nos seguintes fatos: 1. As ações regula-
doras são implementadas a posteriori
do acometimento da irregularidade
(quando a população já foi exposta a
risco sanitário); 2. As multas têm valor
irrisório frente aos gastos com propa-
ganda no setor; 3. Nada impede que
mesmo estes valores irrisórios sejam re-

incorporação das contribuições; 3. A
inexistência de qualquer justificativa
que respaldasse a rejeição das propos-
tas não incorporadas; 4. A inexplicável
falta de transparência no sentido de
tornar público não só as contribuições
recebidas, mas os seus proponentes,
assim como as razões para a sua rejei-
ção ou absorção.

As propostas foram man-
tidas em sigilo tanto para a
sociedade quanto para os pró-
prios membros da Câmara
Setorial, apesar de seguidas so-
licitações de informações sobre
o tema; 5. A falta de transpa-
rência em relação aos nomes,
currículo e atividades dos par-

ticipantes do Grupo de Trabalho da
ANVISA responsável pela incorporação
das contribuições, para se evitar con-
flito de interesses na sua composição.

O setor regulado, através das agênci-
as de publicidade (CONAR), fez questão
de “parabenizar a ANVISA, que não se
deixou levar pelas propostas retrógradas
de proibição”. A Ouvidoria da ANVISA

propôs levar o assunto à Diretoria Cole-
giada da Agência e apontou para a rea-
lização - antes da Audiência Pública -
de um Seminário que debata a anuência
prévia, dependendo de aprovação da
Diretoria Colegiada da ANVISA.

passados aos preços dos produtos e
pagos pelo consumidor; e 4. A frase
“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTA-
DO”, na verdade estimula pelo menos
o primeiro consumo inconsciente, irra-
cional, incorreto e/ou perigoso de me-
dicamentos, quando caberia ao mode-
lo regulador alertar a população a res-
peito do uso correto de medicamentos”
Segundo a própria ANVISA, 90% das
peças publicitárias apresentam irregu-
laridades.

Representantes da ABRASCO, SOBRA-
VIME e CONASS criticaram cinco aspec-
tos do processo: 1. A paralisação por
quase dois anos do debate das contri-
buições; 2. A falta de transparência na

“A frase “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS
O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”,

na verdade estimula pelo menos o
primeiro consumo inconsciente, (...)”

Falta de transparência e impermeabilidade da GPROP/ANVISA

mantêm fragilidades do atual modelo regulador

Acesse o link http:/www.abrasco.org.br/
grupos/documentos.php?id_gt=14 para
conhecer o documento na íntegra.
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PRIMEIRO MESTRADO BRASILEIRO
NO EXTERIOR
A Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior do
Ministério da Educação (Capes/MEC)
e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
iniciaram, no dia 28 de maio, o
primeiro mestrado promovido pelo
Brasil no exterior. O mestrado em
Saúde Pública é realizado em parceria
com o governo de Angola por meio da
Universidade Agostinho Neto, em
Luanda. O professor Paulo Sabóia,
da Escola Nacional de Saúde Pública
(ENSP/FIOCRUZ), ministra a primeira
disciplina que aborda os temas saúde,
estado e sociedade. A vice-presidente
de Ensino, Informação e Comunicação
da FIOCRUZ, Maria do Carmo Leal,
e o diretor da ENSP, Antônio Ivo de
Carvalho, participaram da aula magna.

CPQAM/FIOCRUZ ELEGE
NOVO DIRETOR
O Centro de Pesquisas Aggeu Maga-
lhães (CPqAM), unidade da Fiocruz em
Pernambuco, elegeu como seu novo
diretor no dia 10 de julho, com 94,2%
dos votos válidos, o sanitarista
Eduardo Freese. Do total de eleitores
(156), todos servidores da instituição,
apenas 24 pessoas não votaram. Nos
últimos seis anos, Freese vinha
exercendo o cargo de vice-diretor de
Ensino do CPqAM e estava à frente do
Programa de Pós-Graduação em
Saúde Pública do Centro, atuando
como docente e pesquisador.

REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE
COLETIVA É INDEXADA PELA
MEDLINE
A Revista Ciência & Saúde Coletiva,
publicação científica bimestral editada
pela ABRASCO, acaba de ser indexada
pela Medline, a base de dados
internacional mais importante da área
da saúde, desenvolvida pela National
Library of Medicine, nos Estados
Unidos. A escolha da revista para
indexação, baseada em critérios
rigorosos de qualidade do
conteúdo, trabalho editorial,
apresentação, público alvo e cobertura

geográfica, entre outros, constitui para
a editora científica da revista, Dra.
Maria Cecília Minayo, ”um
inquestionável reconhecimento
internacional da importância científica
e da qualidade editorial do periódico”.
Confira as edições da revista no site
www.cienciaesaudecoletiva.com.br

FAPESP TEM NOVO PRESIDENTE
O novo presidente da FAPESP, Celso
Lafer, tomou posse no dia 26 de
setembro, em cerimônia realizada na
sede da Fundação, em São Paulo.
Lafer, professor titular do
Departamento de Filosofia e Teoria
Geral do Direito da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo
(USP), foi nomeado para um mandato
de três anos.
Confira o discurso de posse no site
www.agencia.fapesp.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE ENVIA
MISSÃO A PAÍSES AFRICANOS
O Ministério da Saúde enviou, no dia
24 de setembro, uma missão
preparatória para Burquina Fasso,
República Democrática do Congo
e Congo-Brazzaville, na África. Os
técnicos brasileiros trataram
de assuntos como a implantação
de bancos de leite humano, controle
da malária e utilização e aplicação
da medicina tradicional. Mais detalhes:
http://portal.saude.gov.br

SBPC: PAUTA UNIFICADA EM 2008
A ABRASCO participou no dia 8 de
outubro, de uma reunião promovida
pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), em
São Paulo. O encontro teve entre
seus principais resultados a aprova-
ção da proposta de trabalhar com
uma pauta unificada para o ano
que vem e a divisão das sociedades
científicas associadas em quatro
grandes grupos temáticos: Ciências
Físicas, Ciências da Vida, Ciências
Sociais e Ciências da Humanidade.
O próximo encontro acontece
em dezembro, ocasião em que serão
definidas as pautas prioritárias
para a SBPC em 2008. Ao todo,
a reunião congregou representantes
de 30 entidades científicas.
Mais detalhes no site
www.sbpcnet.org.br

7º CONGRESSO IBERO-AMERICANO
DE INDICADORES DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
Promovido pela Rede Ibero-americana
de Indicadores de Ciência e
Tecnologia (Rycit) e pela FAPESP,
o 7º Congresso Ibero-americano de
Indicadores de Ciência e Tecnologia
pretende refletir sobre as novas
demandas em informações sobre
ciência, tecnologia e inovação
e quais os indicadores necessários
para supri-las.  O evento será
realizado no período de 23 a 25
de dezembro em São Paulo.
Para mais informações entre no site
www.ricyt.org

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE
DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES
A Conferência Mundial sobre
Desenvolvimento das Cidades será
realizada, de 13 a 16 de fevereiro
de 2008, em Porto Alegre, no Centro
de Eventos da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS).
Para informações acesse o site
www.cmdc2008.com.br

VII CONGRESSO BRASILEIRO
DE EPIDEMIOLOGIA
E XVIII CONGRESSO MUNDIAL
DE EPIDEMIOLOGIA 2008
VII Congresso Brasileiro de
Epidemiologia e XVIII Congresso
Mundial de Epidemiologia 2008 terá
como tema  “Epidemiologia na
construção da saúde para todos:
ferramentas para a mudança global”
e será realizado em Porto Alegre
de 20 a 24 de setembro de 2008.
Informações: www.epi2008.com

IV SIMBRAVISA - FORTALEZA 2008
O IV SIMBRAVISA - Simpósio
Brasileiro de Vigilância Sanitária -
será realizado entre os dias 22 e 26
de novembro de 2008, em Fortaleza,
Ceará. 
O evento conta com o apoio da
ABRASCO.
Mais detalhes em breve!
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Brasil, num encontro que reafirmou
o compromisso político pelo
fortalecimento do Sistema Único
de Saúde (SUS). 

DIRETORES DA ANS TOMAM POSSE
O Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, deu posse, no último dia
12/11, a dois diretores da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS): o médico sanitarista Hésio
Cordeiro (Diretor de Gestão) e o
médico especializado em terapia
intensiva Alfredo Cardoso,  
(reconduzido ao cargo de Diretor
de Normas e Habilitação das
Operadoras).

JOSÉ DA ROCHA CARVALHEIRO,
PRESIDENTE DA ABRASCO, TEM
SEU NOME VINCULADO A NOVO
ESPÉCIME DE FLEBOTOMÍNIO
Em reconhecimento a suas
contribuições à Saúde Coletiva
e a Epidemiologia o Prof.
Carvalheiro foi homenageado
em artigo publicado na revista
internacional Zootaxa www.mapress/
zootaxa. No artigo, as pesquisadoras
Shimabukuru, PHF; Marassá, AM
e Galati, EAB; descrevem, classifi-
cam e nominam um novo espécime
de flebotomínio - “Brumptomia
carvalheiroi” - capturado em
Paranapiacaba, Mata Atlântica,
próximo a São Paulo.

MAURICIO LIMA BARRETO, VICE-
PRESIDENTE DA ABRASCO É O
NOVO EDITOR CHEFE DA REVISTA
“EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY
HEALTH”
Mauricio Lima Barreto, Vice-Presidente
da ABRASCO, é desde o dia 30/11
o novo editor-chefe do Journal
of Epidemiology and Community
Health (JECH), um dos mais
renomados periódicos internacionais
na área de Saúde Coletiva e
Epidemiologia. Lançada em 1947, a
publicação tem periodicidade mensal
e por seu elevado fator de impacto -
2.805 em 2006 - ISI Web of Science -,
o JECH integra o conjunto de revistas
científicas da Associação Médica
Britânica. Eleito após um rigoroso
processo de seleção, o pesquisador tem
agora o desafio de reorganizar a
estrutura editorial da publicação.

CAPES DIVULGA AVALIAÇÃO
TRIENAL 2007
O Ministério da Educação (MEC) 
divulgou o resultado da avaliação feita
pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes)
sobre o panorama da pós-graduação
no Brasil, que aconselhou 
o descredenciamento de 91 dos 2.266
programas existentes, ou 4% do total.
Dos 91 programas, 30 são da área da
saúde e dez já foram fechados por
“desativação”. O descredenciamento
representa a não aceitação de novos
alunos, mas os antigos, porém, têm
o direito de terminar o curso, ou podem
ser direcionados para outros programas.
Segundo informações da Capes, os
2.266 programas avaliados estão
inseridos num universo que reúne 1.182
doutorados, 2.070 mestrados
acadêmicos e 157 mestrados
profissionais. Representam, ao todo,
3.049 cursos de pós-graduação em todo
o Brasil.
Informações no www.capes.gov.br

DIRETORA DA OPAS É REELEITA
No dia 3 de outubro, a 27ª edição da
Conferência Sanitária Pan-Americana e
a 59ª. Sessão do Comitê Regional,
encontro mais importante dos corpos
diretivos da Organização Pan-America-
na da Saúde (OPAS), reelegeram Mirta
Roses Periago como Diretora da
entidade pelos próximos cinco anos.
A notícia e o discurso estão publicados
no site da OPAS www.paho.org.

TOMA POSSE A NOVA DIRETORIA DO
CONASEMS
A nova Diretoria do CONASEMS
tomou posse no dia 29 de agosto, no
Memorial Juscelino Kubitscheck, em
Brasília. A solenidade para os novos
dirigentes da entidade, encabeçados
pelo secretário municipal de saúde de
Belo Horizonte (MG), Helvécio Miranda
Magalhães Júnior, foi prestigiada pelo
Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, pelo presidente da Câmara
dos Deputados, Arlindo Chinaglia, pelo
presidente da Frente Parlamentar de
Saúde, Darcísio Perondi, pelo Presiden-
te do Conselho de Secretários de
Saúde, Osmar Terra, pelo Presidente do
Conselho Nacional de Saúde, Francisco
Batista Júnior, e por outros importantes
nomes da Política da Saúde do

FONTES DE FINANCIAMENTO
PARA A PESQUISA EM SAÚDE
A Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS) divulgou um guia de
fontes de financiamento de pesquisas
no campo da saúde e das ciências
biomédicas, ordenada pelo Fogarty
International Center, ligado aos
Institutos Nacionais de Saúde dos
Estados Unidos. O documento
serve para indivíduos e instituições
e as informações estão separadas por
diferentes categorias, como graduação,
pós-doutorado ou profissionais da
saúde. A versão completa em inglês
está no site www.fic.nih.gov

MESTRADO NA ESCOLA PASTEUR/
CNAM DE SAÚDE PÚBLICA
A Escola Pasteur/CNAM de Saúde
Pública, constituída pelo Instituto
Pasteur e pelo Conservatório Nacional
das Artes e Ofícios (Conservatoire
National des Arts et Métiers), receberá
a partir de 1º de fevereiro de 2008
as candidaturas para seu novo curso
de Mestrado Especializado em Saúde
Pública (Mastère Spécialisé de Santé
Publique). A nova escola, que integra
os ensinos do CNAM (bioestatística,
economia da saúde, análise das
políticas de saúde e risco não
infeccioso) e do Instituto Pasteur
(epidemiologia e risco infeccioso), cobre
as disciplinas da Saúde Pública com
ênfase na dimensão prática (estudos
de caso, uso de softwares de análise
estatística e trabalhos dirigidos).
Mais informações (em francês) no site
www.pasteur-cnam.fr

EDITAIS CAPES
Confira os editais em aberto na
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
clicando www.capes.gov.br

ESOLA DE ENFERMAGEM DA
UNIVARSIDADE DE SÃO PAULO
O Departamento de Enfermagem em
Saúde Coletiva, da Escola de Enferma-
gem da Universidade de São Paulo (EE/
USP), lançou edital de seleção para o
cargo de professor doutor. Veja o edital
acessando www.abrasco.org.br
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HUMAN RESOURCES FOR HEALTH
Produzida pelo Departamento
de Recursos Humanos para a Saúde,
da Organização Mundial da Saúde
(OMS), em parceria com a editora
Biomed Central, a revista Human
Resources for Health tem como
principal objetivo a divulgação
de pesquisas do setor, abrangendo
temas como as políticas para a força
de trabalho, a gestão de recursos
humanos, o mercado de trabalho e
seus impactos na saúde da população.
Acesse www.human-resources-
health.com para obter informações
sobre a publicação de artigos.

CAPES DISPONIBILIZA MAIOR BASE
DE DADOS CIENTÍFICOS DO MUNDO
Universidades e instituições de pesquisa
brasileiras terão à disposição a maior
base de dados e documentos científicos
de referência do mundo: o “Scopus”,
da Editora Campos/Elsevier. A nova
base passou a fazer parte do Portal
de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior do Ministério da Educação
(Capes), após a assinatura de um
contrato com a editora, e dá acesso
a mais de 200 milhões de páginas
de conteúdo, com links diretos, resumo
de documentos, além da exata
localização dos trabalhos científicos,
com título, autor, periódico que foi
publicado e outras referências.
Confira em www.periodicos.capes.
gov.br/portugues/index.jsp.

BOLETIM DE SAÚDE
Tradicional revista científica da Escola
de Saúde Pública da Secretaria
de Saúde do Estado do Rio Grande
do Sul, que teve como primeiro editor
o sanitarista e escritor Moacyr Scliar,
convida pesquisadores, técnicos do
sistema de saúde e estudantes da área
a participar da publicação, contando
suas experiências de trabalho. A
proposta busca promover a atualização
do debate teórico, metodológico e
político em Saúde Coletiva.
Mais informações através do e-mail
boletimdasaude@saude.rs.gov.br.

METAS DE DESENVOLVIMENTO
DA SAÚDE DO MILÊNIO
“Managing the Health Millennium
Development Goals - The challeng of
Management Strengthening: Lessons
from three countries”, artigo escrito
por Dominique Egger e Elizabeth Ollier,
do Departamento de Políticas
de Saúde, Desenvolvimento e Serviços
da OMS, em Genebra, está disponível
para download no site da organização.
O estudo, em inglês, descreve
atividades de gestão do fortalecimento
dos sistemas de saúde em três países:
África do Sul, Togo e Uganda.

ATLAS: NURSES IN MENTAL
HEALTH 2007
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) e o Conselho Internacional de
Enfermeiras (CIE) lançaram o “Atlas:
Enfermeiras na Saúde Mental 2007”,
tradução livre de “Atlas: Nurses in
Mental Health 2007”. A obra apresenta
dados consolidados de 172 países
sobre a disponibilidade, a formação e o
papel desempenhado pelas enfermeiras
na saúde mental. Seu conteúdo é de
interesse dos responsáveis pelas
políticas públicas e pelo planejamento
em Ministérios de Saúde e Educação,
profissionais e estudantes da saúde
pública, saúde mental e da
enfermagem e organizações não
governamentais interessadas e ativas
nesta área.

SAÚDE NAS AMÉRICAS 2007
A Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) lançou o informe
“Saúde nas Américas 2007”, docu-
mento que oferece um panorama geral
atualizado sobre a situação de saúde
na região, detalhando também o
estado de cada um dos seus 46 países
e territórios. A obra, composta por dois
volumes, oferece uma análise 
dos avanços, obstáculos, desafios
e esforços dos Estados Membros para
conseguir melhorias na saúde de suas
populações. Para baixar os arquivos
com o informe, em espanhol ou inglês:
www.paho.org/hia/index.html.

RELATÓRIO SOBRE A SAÚDE
NO MUNDO 2007
Já está disponível no site da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), em
espanhol, inglês e francês, o “Relatório

sobre a saúde no mundo 2007 – Um
porvir mais seguro – Proteção da
Saúde Pública mundial no século
XXI”. A publicação enumera os
progressos obtidos, aponta os riscos
crescentes para a saúde pública
no mundo – como surtos de
enfermidades, epidemias, acidentes
industriais, desastres naturais e outras
emergências - e ainda explica o
Regulamento Sanitário Internacional
revisado (2005). O Regulamento tem
como objetivo ajudar os países a
identificar os riscos e atuar para
contê-los e controlá-los.

AGENDA DE SAÚDE PARA
AS AMÉRICAS 2008-2017
Aprovada na Assembléia Mundial
da Saúde em Genebra, em maio,
a  “Agenda de Saúde para as Américas
2008-2017” foi lançada durante a 37ª
Assembléia Geral da Organização dos
Estados Americanos (OEA), no dia 3
de junho. O documento, assinado
pelos ministros e secretários de saúde
das Américas, aponta enfoques
e prioridades de saúde que os governos
enfrentarão na próxima década,
estabelecendo o compromisso coletivo
de melhorar a saúde no continente.
Faça o download da Agenda em
espanhol, no site www.paho.org/spanish

TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE
A edição mais recente da revista
“Trabalho, educação e saúde”, da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), já está disponível
na íntegra, no site da publicação.
Nesta edição, são abordados temas
como a profissionalização no setor
saúde, formação profissional, divisão
do trabalho e organização
dos trabalhadores e a propaganda
de medicamentos confrontada com
a exigência terapêutica e a pressão
mercadológica.
Acesse o site www.epsjv.fiocruz.br

SAÚDE INDÍGENA
E DETERMINANTES SOCIAIS
A OMS disponibilizou o relatório
elaborado a partir das discussões
promovidas pelo Simpósio sobre
Determinantes Sociais da Saúde
Indígena, realizado em Adelaide
(Austrália), dias 29 e 30 de abril.
Acesse o site www.who.int
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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:

25% de desconto nas compras à vista pagas através de depósito no Banco do Brasil ou
10% de desconto nas compras pagas através dos Cartões de Crédito Visa ou American Express.

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

Acesse www.abrasco.org.br e conheça outros lançamentos e a relação dos 10 mais vendidos do mês.
Abrasco Llivros - Rua Leopoldo Bulhões, 1.480  sl.129 - Manguinhos - Rio de Janeiro -RJ - 21041-210

Território e o Processo Saúde-
Doença, O - Col. Educ. Profis. e

Docência em Saúde Vol. 1
Angélica Ferreira Fonseca (org.)

Editora Fiocruz, 2007
Peso 350 g - 266p - R$ 20,00

Violência e Saúde - Coleção
Temas em Saúde

Ma Cecília de Souza Minayo
Fiocruz, 2006

Peso 100 g - 132p - R$ 15,00

Trabalho em Equipe Sob o Eixo
da Integralidade: valores...

Roseni Pinheiro, Ma Elizabeth B. de
Barros e Ruben A. de Mattos (orgs.)

CEPESC/IMS/UERJ/EDUCS,2007
Peso 300 g - 208p - R$ 25,00

Comunicação e Saúde - Col.
Temas em Saúde

Inesita Soares de Araújo
e Janine Miranda Cardoso

Fiocruz, 2007
Peso 100 g - 152p - R$ 15,00

Gestão de Redes - a estratégia
de  region. da pol. de saúde

Sonia Fleury e Assis M.
Ouverney

Editora FGV, 2007
Peso 300g - 204p - R$ 30,00

Caderno de Debates 1
Deb. e Síntese do Seminário
Fund. da Educação Escolar
no Brasil Contemporâneo

EPSJV, 2007
Peso 300 g - 170p - R$ 30,00

Público e Privado na Política
de Assist. à Saúde no Brasil –
atores, processos e trajetória

Telma Ma Gonçalves Menicucci
Editora Fiocruz, 2007

Peso 400 g - 320p - R$ 40,00

Direito Universal, Política
Nacional: o papel do Ministério

da Saúde na Política (...)
Cristiani Vieira Machado

Editora Museu da República, 2007
Peso 600 g - 504p - R$ 30,00

Clínica no Coletivo, Uma –
experimentações no PSF

Vera L. F. Mendes
Editora Hucitec, 2007

Peso 200 g - 165p - R$ 20,00

Conselhos de Saúde - informação,
poder e política social

Clóvis Ricardo M. de Lima
Editora E-Pappers, 2007

Peso 450 g - 280p - R$ 52,50

Educação Física no Serviço
Público de Saúde

Fabiana Fernandes de Freitas
Editora Hucitec, 2007

Peso 100 g - 157p - R$ 20,00

Trabalho & Ergologia – conversas
sobre a atividade humana

Yves Schwartz e Louis Durrive (orgs.)
Editora Eduff, 2007

Peso 400 g - 308p - R$ 40,00
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