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“Saúde é direito de todos e dever do Estado”

(artigo 196, Constituição Brasileira, 1988)

O ano de 2008 foi marcado por
 extremos. Num deles celebramos
os 60 anos da Declaração

Universal dos Direitos Humanos (DUDH);
os 30 anos da Declaração de Alma Ata
(DAA)– que lançou as bases de
movimentos pelos direito ao acesso
universal à saúde; os 20 anos da
Constituição Brasileira. Ainda neste
cenário de referencias históricas, em 1º
de Agosto de 2008, o Brasil entregou ao
Sr.  Presidente da República o Relatório
Final da Comissão Nacional de
Determinantes Sociais em Saúde,
com o título “As causas sociais das
iniqüidades em saúde no Brasil”.
No outro extremo, a atual crise
econômica global – fruto da
hegemonia dos mercados, do
capital e da exclusão dos países
ao Sul do Equador - e seus
impactos sobre a capacidade das nações
em responder através de políticas públicas
ao agravamento das iniqüidades
econômicas, políticas e sociais; os
episódios recentes de terror ocorridos na
Índia em novembro último; a luta dos
desabrigados nas enchentes em Santa
Catarina, e mais, no âmbito da política
nacional de saúde, a necessidade urgente
da regulamentação da PEC 29, são
demonstrações inequívocas de que os
valores defendidos e que hoje celebramos
são na realidade, expressões de nossos
desafios crescentes.

Ainda que reconheçamos os avanços
nestes últimos 20 anos de nossa
Constituição, muito há por fazer em
termos de redução das iniqüidades em
saúde e qualidade de vida. O agra-
vamento da crise energética, a aceleração
do aquecimento global, a ascensão da
violência e da vulnerabilidade social em
todas as suas dimensões – expressas de
forma contundente nos Relatórios
Internacional e Nacional sobre os
Determinantes Sociais da Saúde,
plasmados no conjunto de argumentos e
considerações que introduzem a DUDH
e a DAA – reiteram as múltiplas e

complexas questões que a comunidade
de Saúde Coletiva deve seguir en-
frentando.

Saúde é hoje, mais do que nunca,
fruto e condição para o desenvolvimento
e a justiça social. Hoje mais do que
nunca, é nossa missão defender os
preceitos do Artigo XXV da DUDH -
“Todo ser humano tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e
a sua família, saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais

indispensáveis, e o direito à segurança
em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos
de perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora de seu controle”.

A força e reconhecimento da ABRASCO

vêm sendo construídas através de nossa
capacidade de manter a unidade do campo,
respeitando sua diversidade e sua
interdisciplinaridade. A atuação e presença
afirmativa e constante da ABRASCO em suas
três vertentes de atuação: no cenário
acadêmico - do ensino de pós-graduação e
da pesquisa científica -; na interação com
os serviços de saúde e na luta política por
melhores condições de vida e saúde de nossa
gente, e pela luta pela efetivação de políticas
sociais e econômicas promotoras do
desenvolvimento e da igualdade social, com
a defesa intransigente da construção de um
Sistema Nacional de Saúde de caráter
universal e democrático.

Com esta energia e compromisso, ao
longo de 2008 a ABRASCO, junto aos seus
diversos parceiros nacionais e internacionais
realizou a II edição do Seminário Brasileiro
de Efetividade em Promoção da Saúde (Rio
de Janeiro, maio de 2008); o II Fórum
Internacional de Saúde Mental e Direitos

Humanos (Rio de Janeiro, maio de
2008); o XVIII Congresso Mundial de
Epidemiologia e VII Congresso Brasileiro
de Epidemiologia, em parceria com
Associação Internacional de Epide-
miologia - IAE, (Porto Alegre, 20 a 24 de
setembro de 2008 – cuja cobertura é
objeto central da edição deste boletim -
e a quarta edição do Simpósio Brasileiro
de Vigilância Sanitária “Vigilância
Sanitária e os 20 anos da Constituição
Cidadã” (novembro de 2008).

Os múltiplos debates promovidos
nesta série de eventos, as milhares
de experiências, trabalhos e teses
defendidas e compartilhadas
com a comunidade de Saúde
Coletiva nacional e internacional
são evidências do empenho da
ABRASCO no cumprimento de sua
missão política e institucional. A

Carta de Porto Alegre (reproduzida na
integra neste boletim) aprovada na
assembléia de encerramento do VII
Congresso Brasileiro de Epidemiologia e
XVIII Congresso Mundial de Epidemio-
logia, sintetiza e renova nossos compro-
missos por uma agenda solidária e coope-
rativa pela saúde e a qualidade de vida dos
povos.

Há sessenta anos, o chileno Hernán
Santa Cruz, membro do sub-Comitê de
Redação da DUDH, escreveu: “percebi
claramente que estava participando de um
evento histórico verdadeiramente relevante
no qual o consenso foi alcançado para a
valorização suprema da pessoa humana,
um valor que não se originou de uma
decisão de poder, mas sim do fato de existir
– que deu voz ao direito inalienável de viver
livre da necessidade e da opressão e de
desenvolver completamente sua própria
personalidade. (...) havia uma atmosfera
de genuína solidariedade e irmandade entre
homens e mulheres de todas as latitudes de
forma que nunca havia presenciado antes
em nenhum outro encontro internacional”.

Reinventar novos cenários de genuína
solidariedade e irmandade entre homens e
mulheres segue sendo nosso desafio!

“Saúde é hoje, mais do que nunca,
fruto e condição para o

desenvolvimento e a justiça social”
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Epidemiologia na construção da saúde para todos:
métodos para um mundo em transformação

Com o tema “A Epidemiologia na
construção da Saúde para Todos:
 Métodos para um mundo em

transformação”, o XVIII Congresso
Mundial de Epidemiologia e VII Con-
gresso Brasileiro de Epidemiologia foi, em
nível nacional e internacional, o maior
encontro já realizado até hoje por esta
área do conhecimento. O evento,
promovido pela Associação Brasileira de
Pós-graduação em Saúde Coletiva
(ABRASCO) e pela Associação Internacional
de Epidemiologia (IEA), com o apoio da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), da Universidade Luterana
do Brasil (ULBRA) e da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS),
aconteceu em Porto Alegre, de 20 a 24
de setembro de 2008, no Centro de
Eventos da FIERGS.

Considerando a etapa pré-congresso
- composta por 07 oficinas, 19 cursos e
04 Simpósios, com um total de 1.125
participantes -, o encontro contou com a
participação de 4.837 congressistas -
incluindo autoridades nacionais e
internacionais, pesquisadores, gestores e
profissionais de 71 países -, reunidos para
expor e debater questões relativas à saúde
sob a ótica da epidemiologia.

Prestigiado por nomes como Michael
Marmot, Richard Peto, Nubia Muñoz,
Sander Greenland e Moyses Szklo, entre
outros pesquisadores de renome, o
programa científico do evento contou
com 04 sessões especiais, 32 con-
ferências, 50 painéis, 57 mesas redondas
e 23 palestras. Uma comissão composta
por aproximadamente 250 pesquisa-
dores e professores das diversas áreas
que integram o campo da Saúde Publica
(ciências sociais e humanas, plane-
jamento avaliação e gestão de políticas
de saúde, epidemiologia, entre outras)

avaliou e aprovou mais de 5.800
resumos de trabalhos que resultaram em
114 Comunicações Coordenadas e 4.554
Pôsteres em exposição, dos quais 21
receberam menção honrosa (veja a lista
completa na página 12).

 O leque de temas abordados no
Congresso foi a reafirmação da diver-
sidade da epidemiologia e da saúde
pública, da complexidade do fenômeno
saúde-doença, dos determinantes sociais
na saúde e na qualidade de vida, dos
métodos para medir e para interpretar a
doença e a saúde e das propostas de
cuidado de indivíduos e populações, não
só no Brasil, mas na América Latina e
no Mundo.

Quarenta e seis sub-temas nortearam
os autores para o envio dos resumos dos
trabalhos, dentre os quais podemos
destacar: Avaliação de sistemas,
políticas, programas e serviços de saúde;
Avaliação de tecnologias médico-
sanitárias; Ensino de epidemiologia;
Epidemiologia das doenças crônicas
não-transmissíveis (câncer, doenças
cardiovasculares); Epidemiologia das
doenças infecciosas e parasitárias (DST,
AIDS, TB, Hanseníase); Doenças
infecciosas emergentes e re-emergentes;
Epidemiologia de acidentes, violências e
lesões físicas; Epidemiologia de grupos
populacionais vulneráveis; Epidemiologia
e ambiente; Epidemiologia genética e
molecular; Epidemiologia nutricional;
Epidemiologia social e iniqüidades em
saúde; Ética em epidemiologia; Inter-
disciplinaridade e intersetorialidade na
epidemiologia, entre outros.

Como ocorreu nas edições anteriores,
o Congresso abrigou duas Assembléias
Gerais da IEA, nas quais, entre outras
questões de agenda, o presidente - gestão
2008-2011 - é conduzido ao cargo e é
realizada a eleição do novo dirigente da

Associação. O novo presidente a assumir
a gestão até 2010 é o Dr. Neil Pearce, da
Massey University (Wellington Campus,
Wellington, Nova Zelândia). A ABRASCO

indicou para concorrer ao cargo de
presidente da IEA, gestão 2011-2013, o
brasileiro, Cesar Gomes Victora (UFPel),
que foi eleito no dia 24 de setembro (leia
mais na página 13).

Outros destaques na agenda do
evento foram: A comemoração dos 30
anos da Declaração de Alma Ata (1978)
e 20 anos de nossa Constituição (1988)
e da criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), ambos temas estruturantes deste
fórum internacional - lembrando os
princípios e valores que nortearam a
criação do SUS, a re-qualificação da
estratégia de Atenção Primária e do
Programa de Saúde da Família, o
enfoque na Promoção da Saúde e nas
políticas públicas intersetoriais - e; a
cooperação internacional Sul-Sul e Sul-
norte, pela Saúde e desenvolvimento dos
povos também foi tema central destes
congressos. A sessão-debate sobre Saúde
na África, realizada no dia 21/09, com a
presença dos Ministros da Saúde dos
países de língua Portuguesa e a diretora
geral da Organização Pan-Americana
da Saúde, OPAS, ilustra bem o caráter
central reservado a garantir visibilidade
ao processo de construção de uma
agenda nesta vertente.

Durante o evento, para além da
programação científica, o EPI 2008 foi
palco privilegiado para a realização da
5ª Mostra Nacional de Vídeos em Saúde
realizada no espaço Saúde & Letras que
também abrigou o lançamento de
dezenas de novos títulos de livros ligados
à área reunindo autores, leitores e
interessados nos processos de publicação
de livros científicos na área da Saúde
Coletiva.
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A cerimônia de abertura teve
como conferencista o Ministro
 da Saúde, José Gomes

Temporão, na noite de 21 de setembro.
Com o tema ‘A epidemiologia na
construção da saúde para todos: métodos
para um mundo em transformação’, o
ministro dissertou sobre os desafios do
Sistema Único de Saúde brasileiro - que
este ano completou 20 anos -, destacando
a necessidade de mais investimentos.
Também lançou oficialmente o projeto
Estudo Longitudinal de Saúde do
Adulto (ELSA-Brasil), que envolve seis
instituições públicas de ensino e
pesquisa do país.

Em cerimônia dinâmica e com
poucas formalidades, os presidentes
dos congressos, Maria Inês Schmidt
(brasileiro) e Jorn Olsen (interna-
cional), deram as boas-vindas aos
dois mil participantes que lotaram o
auditório do Sesi, além do público
externo, que assistiu à solenidade
oficial em telões espalhados pelo
centro de convenções da FIERGS. O
presidente da FIOCRUZ, Paulo Buss,
destacou o orgulho de estar par-
ticipando do congresso também
como presidente da Federação
Mundial  de Associações de
Saúde Pública e convocou os
epidemiologistas a se unirem em
torno do compromisso da Saúde
com as Comunidades dos Países
de Língua Portuguesa.

A diretora da OPAS, Mir ta
Roses Periago, lembrou dos 30
anos da Declaração de Alma-Ata
e do desafio atual de se colocar
a Saúde no centro da agenda
política mundial, bem como introduzir
o tema em todas as políticas mundiais
para atingir os Objetivos do Desen-
volvimento do Milênio estabelecidos
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). Para o secretário estadual de
Saúde de Porto Alegre e presidente
do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (CONASS), Osmar Terra, o

Cerimônia de abertura:
20 anos do SUS e lançamento do ELSA-Brasil

financiamento do SUS deve ser, cada
vez mais, debatido. O secretário
lembrou que a Saúde brasi leira
melhorou muito nos últimos 20 anos,
estando os indicadores disponíveis
para quem quiser comprovar o fato.
Por fim, o presidente da ABRASCO, José

da Rocha Carvalheiro, convidou
todos os participantes para o IX
Congresso Brasi leiro de Saúde
Coletiva, em 2009, no Recife (PE),
que terá como tema ‘Compromisso
da ciência, tecnologia e inovação por
direito à saúde’.

O ministro José Gomes Temporão
iniciou sua conferência abordando a

situação da crise econômica mundial e
achando curioso que “o receituário que
nos impingiram durante décadas
mudou. Os ideólogos do neoliberalismo
calaram-se diante dos 750 bilhões de
dólares que estão sendo torrados para
se consertar as finanças públicas.

Imaginem o que seriam 750
bilhões de dólares aplicados nos
países africanos que sofrem com
uma situação dramática em
saúde pública?”, criticou.

Em seguida, anunciou que a
epidemiologia brasileira vive um
momento de grande dinamismo,
com quase oito mil inscritos no
evento. O ministro informou que,
de acordo com os dados de 2006
do CNPq, o Brasil conta com
2.215 pesquisadores ativos com

doutorado em epidemiologia, que
conduzem 759 linhas de pesquisa. Uma
delas é o ELSA-Brasil, lançado
oficialmente por Temporão, uma
investigação multicêntrica de corte
composta de 15 mil funcionários de seis
instituições públicas de ensino superior
das regiões Nordeste, Sul e Sudeste.
Tem o propósito de pesquisar incidências

“A diretora da OPAS, Mirta Roses
Periago, lembrou dos 30 anos
da Declaração de Alma-Ata

e do desafio atual de se colocar
a Saúde no centro da agenda

política mundial (...)”
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de fatores de risco para doenças
crônicas, em particular para doenças
cardiovasculares e diabetes, e dará
subsídios para orientação e
adequação de políticas públicas.

Temporão também afirmou a
necessidade de se aprimorar o debate
da Reforma dos Sistemas de Saúde
no mundo. “Nesse sentido, as
tendências globais no setor saúde, que
ainda se encontram em curso, estão
balizadas nos possíveis impactos sobre
os sistemas de saúde por diversos
desaf ios”, destacou. São eles:
aplicação dos princípios normativos
da economia neoliberal na regulação
da vida através de fundamentos
morais; seletividade no acesso aos
recursos disponíveis no campo da
saúde mediante a adoção de sistemas
e hierarquias de acesso entre grupos
de primeira e de
segundas categorias,
entre países do sul e do
norte; redução da
capacidade de regula-
ção dos organismos
internacionais do
sistema da ONU do
setor saúde em favor de
agendas produzidas
pelo Banco Mundial,
Organização Mundial
do Comércio e Fundo
Monetário Internacio-
nal; e necessidade de
fortalecer a resposta do
setor saúde, em escala
global, frente às novas
agendas, tais como no
campo das emergências e catás-
trofes naturais, frente ao desafio das
mudanças climáticas, das doenças
emergentes e das doenças negli-
genciadas.

Ao falar do projeto Brasileirinhos
Saudáveis - uma Política Integrada
de Promoção e Atenção no campo
materno-infanti l ,  especialmente
voltada para a população de 0 a 5
anos -, o ministro destacou que a
denominada ‘Lei Seca’ em vigor,
além de trazer uma signif icat iva
redução do número de mortes no
trânsito, em vários estados, está sendo
detectado pelo Ministério da Saúde
uma redução no relato de agressões

interpessoais e de violência contra
mulheres e crianças, comprovando,
assim, a eficácia da  medida (Veja a
entrevista sobre o tema concedida
pelo pesquisador Ronaldo Laranjeira
na Pág. 6).

Temporão falou também do
Programa Mais Saúde (2008-2011),
que tem como objet ivo superar
as atuais lacunas do SUS, dentre
as quais se destacam a reduzida
capacidade de articulação da Saúde
com outras políticas públicas, carac-
terizando um insulamento das ações
governamentais frente às neces-
sidades de qualidade de vida da
população, cujo alcance depende da
convergência de um amplo conjunto
de políticas, o sub-financiamento do
SUS, expresso no gasto per capita em
saúde e na tímida participação do

gasto público nos gastos totais em
saúde.

“A soma dos gastos do governo
federal, estados e municípios com a
Saúde, em 2006, foi de 60 bilhões
de reais. Já o gasto direto do cidadão
com consultas,  exames, medica-
mentos  e planos de seguro de saúde
foi de 100 bilhões. Isso significa que
a participação do gasto público no
gasto total é de menos de 40%, o que
é absolutamente inadmissível num
sistema que pretende cumprir o que
está na Constituição: Saúde como
direito de todos e dever do Estado”,
afirmou.

Para combater isso, o Programa

Mais Saúde está baseado em sete
eixos. Dentre estes, o ministro se ateve
ao eixo sobre Promoção da Saúde,
convocando os epidemiologistas a
produzirem conhecimentos para a
compreensão dos atuais deter-
minantes da saúde e repensar a
relação entre espaço, saúde e doença
na busca por uma melhor com-
preensão da proposição de deter-
minantes da saúde, a f im de se
estabelecer como estes se expressam
no adoecer e/ou morrer, e quais as
estratégias para a conscientização das
pessoas na adoção de práticas e
comportamentos saudáveis.

O ministro tratou ainda da
necessidade de maior produção de
fármacos e do desenvolvimento de
novas tecnologias e diagnósticos
e lembrou do que denominou

“feito histórico da saúde
pública brasi leira”: o
trabalho de Farman-
guinhos, uma unidade
da F IOCRUZ, que desen-
volveu o genérico do
medicamento anti-HIV
Efavirenz, gerado por
meio de uma parceria
público-privada em que
o privado desenvolveu o
princípio at ivo e a
FIOCRUZ a formulação. O
medicamento já foi
testado com eficácia,
permitindo que o Brasil
deixe de depender da
compra desse produto.
“Esse é apenas o pri-

meiro passo no caminho do forta-
lecimento da capacidade nacional da
produção de medicamentos de
interesse da nossa saúde pública”,
afirmou.

Por fim, o ministro citou Donald
Winnicott ao tomar de empréstimo
“algumas reflexões sobre o significado
da palavra democracia”, em artigo
datado de 1950, no l ivro ‘Tudo
começa em casa’: “Se democracia é
maturidade, e maturidade é saúde, e
se saúde é desejável, então vamos
procurar algo que possa promovê-la,
como dar sustentação aos bons lares
comuns!”
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Ronaldo Laranjeira é professor t i tular do
Departamento de Psiquiatria da Universidade
Federal de São Paulo e trabalha com ênfase em

alcoolismo e dependência  de outras drogas. Suas principais
áreas de pesquisa são: tratamento da dependência química,
o impacto das políticas públicas do álcool e outras drogas,
bases biológicas da dependência e avaliação epidemiológica
do uso de substâncias. Recentemente, coordenou o ‘1º
Levantamento Nacional sobre
os Padrões de Consumo de
Álcool na População Brasi-
leira’, cujos resultados foram
apresentados durante o EPI
2008. Por conta desse trabalho,
Ronaldo Laranjeira revelou que
a bebida na juventude é um
problema de saúde pública.
“Quanto mais precoce for o
uso regular de álcool, maiores
serão as chances de o jovem se
tornar um adulto dependente”, afirma.

Abrasco - A pesquisa apresentada traz dados inéditos?
Quantas pessoas foram entrevistadas para traçar o perfil
do brasileiro nesse trabalho?

Ronaldo - O diferencial dessa pesquisa é que ela usou
uma amostra probabilística da população brasileira. Pela
primeira vez, uma amostra representativa da população
será apresentada em um estudo e é a primeira vez em que
será possível ter um perfil de como o brasileiro bebe. Ao
todo, foram 3.007 pessoas com mais de 13 anos de idade,
de 147 municípios brasileiros, buscando representar toda
a população do país.

Abrasco - Quais os dados que mais lhe chamaram a
atenção?

Ronaldo - Um deles foi o que afirma que 48% da
população brasileira não bebe. Nós sempre falamos, e
existia um certo consenso dos especialistas de que o número
de não bebedores era em torno de 10% e 15%. Para a
nossa surpresa, 58% das mulheres e 35% dos homens não
bebem. Outro resultado mostra que cerca de 40% das
pessoas entre 18 e 24 anos já beberam em excesso pelo
menos uma vez. Desse total, 22% bebem uma vez por
semana ou mais.

Abrasco - Quais são os estados que mais vendem
bebida? E quais os que consomem menos?

Ronaldo - Na pesquisa, não conseguimos chegar a
resultados tão detalhados, por estados. Podemos falar por
regiões. Na região Sul, temos um tipo de beber regular e
em menor quantidade. Já no Nordeste, temos um beber
menos freqüente e em maiores quantidades, um perfil mais
complexo do que nós gostaríamos de ver. Entre o Rio de

Janeiro e São Paulo não há
muita diferença. Por um lado
48% da população não bebe
e 25% quando bebe, bebe
muito. Essa parcela da
população representa prati-
camente 80% de todo o
consumo de álcool do Brasil.
Então, o per f i l  global é o
seguinte: metade da popu-
lação não bebe, um quarto
bebe muito e um quarto bebe

pouco. É um pouco diferente da visão que tínhamos, de
que no Brasil todo mundo bebe um pouco, o que não se
comprovou como uma verdade.

Abrasco - Podemos afirmar que essa população que
bebe muito são os chamados ‘bebedores de final de
semana’?

Ronaldo- Não necessariamente. Desses 25% que
bebem muito, encontramos desde aquela pessoa que
quando bebe, bebe muito - mais do que cinco doses de
álcool -, e aqueles que bebem quase todos os dias. Temos
sim um conjunto de bebedores pesados.

Abrasco - Em sua opinião qual o efeito da Lei Seca
no consumo dos brasileiros?

Ronaldo - Temos a repercussão por dados indiretos,
pois essa pesquisa foi feita antes da implementação da
Lei Seca. Por esses dados, sabemos que houve diminuição
de atendimentos nos pronto-socorros nos finais de semana
e das mortes por acidentes registradas pelo Serviço Médico
de Urgência (Samu). Todos esses indicadores mostram que
a Lei diminuiu o padrão de consumo, especialmente o
considerado mais problemático. Mas, ao mesmo tempo,
já existem dados mostrando que eventualmente esse
impacto inicial da Lei Seca está começando a diminuir,

Entrevista com Ronaldo Laranjeira:
Pesquisa revela padrão de consumo alcoólico

da população brasileira

“(...) existia um certo consenso
dos especialistas de que o número
de não bebedores era em torno de
10% e 15%. Para a nossa surpresa,

58% das mulheres e 35% dos
homens não bebem”
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principalmente nas regiões onde não
é fei ta a f iscal ização. Houve um
impacto inicial  pela mudança
conceitual da Lei e pela enorme
repercussão na mídia. A percepção do
risco das pessoas nesses primeiros
meses da Lei Seca aumentou muito
e, por isso, houve uma mudança no
comportamento. Contudo, não está
acontecendo uma fiscalização rigorosa
em grande parte do país.

Abrasco - Quando será possível
fazer uma análise mais segura sobre o
impacto da Lei?

Ronaldo - Estamos iniciando, na cidade de São Paulo,
outra fase dessa pesquisa. A pesquisa anterior mostrou que
30% dos motoristas, dirigindo sexta e sábado à noite,
apresentavam algum nível de álcool no sangue, e esse dados
foram apresentados na ABRASCO. Eu acho que houve um
impacto na população, e sabemos que, em São Paulo, está
havendo uma fiscalização razoável. Nos finais de semana, temos,
regularmente, várias pessoas sendo presas devido à Lei.

Abrasco - Que outros dados relevantes você
apresentou no simpósio?

Ronaldo - Apresentamos outro trabalho que mostrava
o impacto provocado pela implantação de um horário de
fechamento nos bares na cidade de Diadema (SP). Essa
cidade é considerada uma das mais violentas do Brasil.
Nós acompanhamos, por quatro anos, o impacto do

fechamento das 23h às 6h da manhã.
Esses dados foram publicados inclusive
no American Journal of Public Health,
há poucos meses, apresentando uma
queda significativa de mais de 60% dos
homicídios. O estudo mostrou que essa
queda aconteceu justamente pelo
fechamento dos bares naquele horário,
uma vez que metade dos homicídios
acontecia dentro das imediações dos
bares.

Abrasco - Que posição ficou
Diadema depois de ser considerada a
cidade mais violenta?

Ronaldo - A posição vem caindo mês a mês. Antes, o
grupo de óbitos era de 108 para cada 100 mil habitantes em
Diadema. Atualmente, o índice é inferior a 20. Ela deixou
de fazer parte dos 10% das cidades mais violentas e está
agora no outro extremo. Esse impacto foi pela fiscalização.
O grande diferencial foi que praticamente todos os bares
fecham à noite.

Abrasco - Então, o grande diferencial para uma medida
como essa ter um efeito real - seja a Lei Seca ou a necessidade
dos fechamentos dos bares - é ser apoiada por uma fiscalização
eficiente?

Ronaldo - Sem dúvida. Se não houver fiscalização, nós
vamos perder a oportunidade de implantar uma Lei boa, e
se ela não for implementada de forma adequada, poderá
virar uma letra morta.

ABRASCÃO 2009
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Um dos destaques da agenda do
EPI2008 foi a sessão especial
‘Saúde na África’, coordenada

pelo presidente da FIOCRUZ e também
presidente da Federação Mundial de
Associações de Saúde Pública, Paulo
Buss no dia 21/09. Reunindo os ministros
da Saúde da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), o encontro
marcou a construção do processo de
cooperação internacional em Saúde entre
os países de idioma português e de
origens comuns.

Além de Paulo Buss, participaram
dos debates o presidente da ABRASCO e
vice-presidente de Pes-
quisa e Desenvolvi-
mento Tecnológico da
FIOCRUZ, José da Rocha
Carvalheiro, o ministro
da Saúde de Cabo
Verde, Basílio Mosso
Ramos, o ministro da
Saúde de Guiné-Bissau,
Camilo Pereira, o
ministro da Saúde de
Moçambique, Paulo Ivo
Garrido, a ministra da
Saúde de Portugal, Ana
Maria Teodoro Jorge, o
representante do ministro
da Saúde do Timor
Leste, Carlos Tillman, e
o ministro da Saúde do
Brasil, José Gomes Temporão, anfitrião
do encontro. Angola não teve repre-
sentante no encontro em virtude das
recentes eleições presidenciais e da não
nomeação de um novo ministro da
Saúde.

Durante a abertura, Paulo Buss
ressaltou que o Brasil mantém relações
estreitas com a África, uma vez que o
“DNA da população brasileira conta com
a presença de genes da população negra,
que foi trazida ao país para trabalho
escravo”. Em seguida, destacou o fato
de o Brasil contar com um conjunto
expressivo de epidemiologistas que
trabalham com a identificação dos
problemas de saúde e que sabem o

Saúde na África:
construindo desenvolvimento e qualidade

de vida através da cooperação

quanto as situações política e econômica
global constroem inclusões e exclusões.
“O continente africano precisa ser olhado
com muito cuidado, porque os piores
indicadores de saúde ainda se encontram
na África. São repúblicas jovens, de 25
a 50 anos de descolonização, e nós, Brasil
e Portugal, temos uma boa visão de
apoio no campo da saúde”, afirmou.
Segundo o presidente da FIOCRUZ, a Saúde
é um dos poucos campos do
conhecimento, junto da educação, capaz
de construir visando ao desenvolvimento,
à qualidade de vida e à paz das
populações.

Ministros apresentam realidade da
Saúde em seus países

Se a comunidade brasileira en-
volvida com a saúde pública acha que
o país não conta com uma Saúde de
qualidade ou eficaz na medida do
possível, a realidade africana mostra
que o Brasil está no caminho certo. A
exposição da dura realidade africana
teve início com a palestra do ministro
de Cabo Verde, Basílio Mosso Ramos.

Com uma população de 500 mil
habitantes e situado em um arquipélago
formado por dez ilhas, Cabo Verde
conseguiu sua independência em 1975.

Na época, o país con-
tava com 12 médicos
para 250 mil habitan-
tes, e a taxa de mor-
talidade infantil era
de 108 para mil nas-
cidos. Ao se tornar livre,
a aposta dos governos
foi na formação de
recursos humanos para
todas as áreas visando à
reconstrução da infra-
estrutura do país. Hoje,
Cabo Verde reduziu a
mortalidade infantil para
21 a cada mil nascidos,
a expectativa de vida é
de 72 anos e a morta-
lidade materna está em

130 para cada cem mil. “Nossos
desafios ainda são enormes. A
população exige, cada vez mais, do
nosso sistema de saúde e necessitamos,
cada vez mais, de especialistas para a
Saúde”, afirmou. O ministro destacou
também que as doenças não-trans-
missíveis são o principal problema de
saúde, superando as doenças
transmissíveis. Além disso, segundo ele,
os três maiores fatores de mortalidade
no país são: doenças cardiológicas,
tumores e traumatismos.

Em seguida, o ministro de Guiné-
Bissau, Camilo Pereira, explicou que
seu país conta com um dos mais baixos
PIB do continente. Com 1,3 milhões

A reunião dos ministros teve início
em abril 2008, em Cabo Verde, quando
começou a se desenhar um programa
estratégico de cooperação internacio-
nal em Saúde. O segundo encontro
aconteceu durante o EPI2008, espe-
cialmente para convocar os epide-
miologistas do Brasil e do mundo para
trabalhar nesse esforço de ajudar a
África a se desenvolver no campo da
Saúde. Paulo Buss informou que esse
projeto fica em construção até o início
do próximo ano, quando Portugal
sediará a reunião desses ministros
objetivando a aprovação do Programa
Estratégico de Cooperação em Saúde
2009-2012 da CPLP.
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de habitantes, Guiné-Bissau tem uma
expectativa de vida de 45,2 anos e
76,7% da população está na faixa da
pobreza. Os índices de mortalidade
materna são de 800 para cada cem mil,
o infantil é de 138 para mil e o neo-
natal de 75 para mil. Além disso, 223
crianças, em cada mil nascidas,
morrem antes dos cinco anos de idade.
“A pobreza, a má distribuição de água
e o abuso de drogas e álcool são
grandes mazelas em nosso país”,
destacou. Segundo o ministro,
as doenças transmissíveis como
tuberculose, Aids e meningite
apresentam os maiores índices
de mortalidade no país.

Com pouco mais de 20
milhões de habitantes, Moçam-
bique é um dos dez mais pobres
do mundo. Seu ministro da
Saúde, Paulo Ivo Garrido, disse
que a malária é a principal causa
de morbi-mortalidade dos pais
cuja população é profun-
damente afetada pelos problemas
de saneamento. Cerca de 40% das
crianças sofrem com má nutrição,
principalmente por conta da falta de
água potável em suas residências. As
doenças infecciosas correspondem a
91% das mortes no país, e a expectativa
de vida é pouco maior que 40 anos.
Os recursos humanos em saúde são a
principal necessidade do país.
Moçambique conta com 1,3 médicos
para cada mil habitantes, enquanto a
OMS preconiza que o mínimo seja de
2,5 para cada mil habitantes. “Nos
últimos 20 anos, Moçambique vem
sendo devastada pela epidemia de
HIV/Aids e, hoje, um em cada seis
moçambicanos é soropositivo”,
encerrou.

Carlos Tillman, que representou o
ministro da Saúde do Timor Leste,
contou brevemente como está o
processo de reconstrução do país.
Independente em 2002, os vários
conflitos, ao longo das últimas décadas,
assolaram todo o sistema de saúde do
país. A população de um milhão de
habitantes conta apenas com 118
postos de saúde e 60 médicos. Quase
70% dos recursos humanos em saúde
são de enfermeiros. Por isso, um dos
principais investimentos a serem feitos
no país é em recursos humanos.
Malária e dengue são as principais

causas de mortalidade no país e, em
2008, foi aberta a primeira faculdade
de ciências voltada especialmente para
ajudar no desenvolvimento do país em
todas as áreas.

Mudança na Saúde de Portugal
começou na década de 60

A mudança no sistema de saúde
português começou na década de 60,

“Hoje, os índices de mortalidade
infantil no país estão em 20

para cada mil nascidos. Até 2012,
reduziremos para 15 a cada mil

nascidos, três anos antes
do que é preconizado pela OMS

nos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio”

explicou a ministra da Saúde, Ana Maria
Teodoro Jorge. Segundo ela, por
entender a importância desse processo,
o país é um dos principais incentivadores
da cooperação internacional com a
África. Todas as taxas de mortalidade
materna, infantil ou neonatal caíram ao
longo desses 40 anos. Enquanto a
mortalidade infantil era de 38 para cada
mil nascidos nos anos 60, em 2006, esse
número caiu para 3,2 para cada mil
nascidos. Programas de vacinação e
nutrição, reorganização da rede de
serviços oferecendo acesso universal e os
investimentos em recursos humanos na
década de 70 foram os grandes
responsáveis pela melhoria da qualidade
da saúde da população. Entretanto, a
ministra revelou que o consumo de
álcool, o aumento do número de
fumantes, a obesidade e o diabetes são
os novos focos das políticas de saúde
atualmente no país.

Encerrando as apresentações, o
ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, disse estar extremamente
feliz em comemorar os 20 anos de um
Sistema de Saúde Único, que atende
a 80% da população brasi leira,
responsável por 2,2 milhões de partos
por ano, mais de 11 milhões de
internações e com programas
mundialmente reconhecidos como o
de imunização e de HIV/Aids,

que atende 100% da população
contaminada.

O ministro afirmou que ainda há
muito a ser feito, mas os dados atuais
revelam o quanto a saúde vem me-
lhorando no país, com redução da fome
e desnutrição, com a campanha de
erradicação da rubéola, que até o
momento já vacinou mais de 60 milhões
de habitantes - a meta é alcançar 70

milhões -, e o programa de Saúde
da Família que atende a 90
milhões de pessoas. “Hoje, os
índices de mortalidade infantil no
país estão em 20 para cada mil
nascidos. Até 2012, reduziremos
para 15 a cada mil nascidos, três
anos antes do que é preconizado
pela OMS nos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio”,
comemorou Temporão.

Entretanto, lembrou o ministro,
ainda são muitos os desafios que
a Saúde brasileira deverá
enfrentar, como por exemplo, a

transição demográfica - uma vez que a
população vem envelhecendo rapi-
damente -, o peso das doenças crôni-
cas, o uso de álcool, os problemas
de violência urbana e, principal-
mente, os custos do sistema de saúde
brasileiro.

Temporão destacou ainda o pro-
cesso de cooperação internacional no
campo da Saúde, uma posição
estratégica do atual governo prin-
cipalmente com os países do MER-
COSUL, da América Central e da
África e ressaltou o fato de a FIOCRUZ
chegar à África, primeiramente pelo
mestrado em Saúde Pública oferecido
pela Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (ENSP) em Angola, e agora
com um escritório instalado em Maputo,
capital de Moçambique, inaugurado pelo
presidente Lula em outubro. Além disso,
Moçambique contará com uma fábrica
de anti-retrovirais com tecnologia de Far-
manguinhos.

Por fim, o ministro informou que a
FIOCRUZ e o Ministério da Saúde estão
construindo um portal em parceria - que
será lançado em breve -, para a
inscrição de profissionais de saúde que
queiram servir como voluntários para
trabalhar nos países africanos de língua
portuguesa participando da construção
de seus sistemas de saúde.
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Violência urbana:
130 mil vítimas por ano no Brasil

A
 mesa-redonda dedicada à

violência urbana, realizada no

últ imo dia do EPI 2008,

colocou em pauta um fenômeno que,

por ser responsável por mais de 130

mil mortes por ano no Brasil, vem se

tornando um amplo campo de

estudos para pesquisadores da área

da Saúde nos úl t imos 20 anos.

Par t ic iparam da mesa a coorde-

nadora do Centro Latino-Ameri-

cano de Estudos sobre

Violência e Saúde Jorge

Carelli (CLAVES/ENSP),

Maria Cecília Minayo;

Jairni lson Paim, do

Instituto de Saúde Cole-

t iva da Universidade

Federal da Bahia (ISC/

UFBA); e Nereu Hen-

r ique Mansano, do

Conselho Nacional de

Secretár ios de Saúde

(CONASS).

Cecília Minayo apre-

sentou inúmeras ques-

tões que podem ajudar a

pensar em formas de

enfrentar a violência

urbana, que, cada vez mais, afeta a

sociedade brasileira. A primeira diz

respeito ao crescimento contínuo, nos

últimos 25 anos, das já elevadas

taxas de homicídios. A proporção da

mortalidade por causas externas no

índice geral do Brasil cresceu de 11

para 15% nesse período e, no

momento, há uma leve tendência de

queda. Segundo a pesquisadora, na

década de 80, as duas principais sub-

causas de mortes foram os homicídios

e os acidentes de trânsito. “Não

adianta colocar mais policiais nas

ruas. Esse é um problema estrutural

e conjuntural que exige medidas e

planos muito mais complexos”,

afirmou. Para ela, é necessário um

amplo processo de mudança social
que inclua crescimento econômico,
aumento da educação formal e
fortalecimento da cidadania.

Apresentando dados dos 5.562
municípios brasileiros, a pesquisadora
mostrou que em 1.802 deles não
aconteceu nenhum acidente fatal de
trânsito. Em 2.633 não ocorreram
homicídios, e em 3.382 não foram
anotados suicídios. “Os gestores de

saúde que querem realmente enfrentar
o problema não podem se guiar ape-
nas por estatísticas e informações. É
claro que a violência atinge a todos
os municípios brasi leiros, mas é
preciso entendê-las de acordo com
suas especificidades”. Para Minayo,
não adianta se combater a violência
ruim através da violência boa, com a
colocação de mais armas de fogo nas
ruas por meio das polícias, mas sim
com um amplo processo de refor-
mulação social.

Sobre os índices de violência, a
pesquisadora mostrou que, nos anos
80, os homicídios significavam 19,8%
das mortes por causas externas no país
e que, em 2003, esse número passou

para 40,3%, atingindo principalmente
homens na faixa dos 10 aos 39 anos
de idade - em cada 100 mil ocor-
rências, 54 envolvem homens e
apenas 4,4 mulheres. Os acidentes
de trânsito e de transporte, por sua
vez, ocorrem de forma dispersa pelo
Brasil, principalmente nos municí-
pios de pequeno porte, geralmente
em localidades cortadas por grandes
vias expressas. “Será que quem morre

no trânsito, morre menos
do que aqueles que
morrem por um tiro?”,
questionou, acrescen-
tando: “A maioria dessas
mortes acontece com
intencionalidade, uma
vez que a população
sabe que não pode dirigir
sob o efeito de álcool,
com sono ou correr nas
ruas”.

Uma nova preocu-
pação para os pesqui-
sadores, disse Minayo, é
o crescimento nas taxas
de suicídio, principal-
mente na população

acima de 70 anos, muitas vezes
associada ao abandono famil iar,
impotência social ,  depressão ou
enfermidades degenerativas. “Assim
como os jovens, os idosos necessitam
de estudos específicos para enten-
dermos o que realmente está
acontecendo nessas duas parcelas da
população”.

Já as armas de fogo revelam
números alarmantes nos índices de
mortalidade no Brasil. Sessenta por
cento das mortes são decorrentes de
armas de fogo e, no Rio de Janeiro,
este número chega à impressionante
marca de 90%. Por f im, a pes-
quisadora revelou que é importante
avaliar, acompanhar e monitorar o
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impacto da violência
na saúde, não apenas
em trabalhos de nível
nacional,  mas tam-
bém municipal, levan-
do em conta cada
problema social  da
região trabalhada.

“Quero explicar
que a violência não é
um tema que escolhe-
mos como objeto de
estudo, ele se impõe
para nós”, af i rmou
Jairnilson Paim, ao
iniciar sua apresen-
tação, na qual discutiu
o processo de violência
urbana em Salvador.
A pesquisa na capital
baiana se dá pelo fato
de que quase 80% da
população é negra,
com cinco vezes mais chances de
morrer devido às baixas condições
sócio-educacionais. “Isso não signi-
fica que apenas os pobres sofrem com
a violência, mas revela que há uma
preferência da ‘intervenção legal’ - as
polícias - nessas regiões”.

O trabalho mostra que a
violência na população negra
é três vezes maior do que na
população branca, o que
resulta terem os negros 30 vezes
mais anos de vida poten-
cialmente perdidas do que os
brancos. Essa violência afeta
diretamente os homens jovens
(15 a 49 anos), para quem os
maiores riscos de morte são
por causas externas e homicídios. O
pesquisador destacou que os
movimentos sociais, as entidades e as
ONGs assistenciais são insuficientes
no trabalho de prevenção e controle
deste agravo, que envolve diversos
setores e órgãos governamentais.
“Políticas públicas nos campos da
cultura, gestão urbana, moradia,
saúde, geração de emprego e renda,
saneamento ambiental, educação,
segurança publica e justiça são os
principais fatores para diminuirmos

cada vez mais os índices de violência
em nosso país”, encerrou.

O últ imo expositor, Nereu
Mansano, apresentou o projeto
‘Violência: uma epidemia silenciosa’,
resultado de um seminário realizado

“A pesquisa na capital baiana
se dá pelo fato de que quase 80%
da população é negra, com cinco

vezes mais chances de morrer
devido às baixas condições

sócio-educacionais”

projeto teve como objetivo sistema-
tizar um documento - ‘O desafio do
enf ren tamento  da  v io lênc ia :
s i tuação a tua l ,  e s t ra tég ias  e
propostas’  -  com propostas para
atuação do setor saúde no enfre-

ntamento da violência que foi
entregue para o Ministério da
Saúde e terá que ser aprovado
na Comissão Tripar t i te e no
Conselho Nacional de Saúde.
Ent re  as  p ropos tas  apre -
sentadas, estão: a implemen-
tação de núcleos de prevenção
de violência e promoção da
saúde; a ampliação dos ‘servi-
ços sent inela de violência e

acidentes’; a implementação de um
sistema de vigi lância, prevenção
e cuidado dos casos de tentativas
de  homic íd ios  e  su ic íd ios  nos
estados e municípios; a proposta
de formação e educação perma-
nente para profissionais de saúde e
qualificação das equipes de saúde
da  famí l i a ;  e  mudanças  da
legislação gerando altas taxas para
a  comerc ia l i zação  de  beb idas
alcoólicas e punição para a venda
para menores de 18 anos.

há um ano pelo CONASS  com o
objetivo de discutir estratégias e
medidas pela diminuição dos índices
de violência e desigualdade social no
Brasil. “Para o CONASS, os óbitos são
apenas a ponta do iceberg, uma vez
que o número de pessoas vitimadas é
muito maior do que os casos
notificados. Por isso, consideramos a
violência como uma epidemia
silenciosa”.

Envolvendo as cinco regiões do
país, o seminário que gerou todo esse
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PÔSTERES SELECIONADOS PARA MENÇÃO HONROSA
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César Gomes Victora, professor
eméri to da Universidade

       Federal de Pelotas (UFPel),
foi nomeado no dia 24 de setembro,
presidente elei to da Associação
Internacional de Epidemiologia (IEA)
para o período 2011-2013 durante a
Assembléia da IEA, no último dia do
XVIII Congresso Mundial de Epi-
demiologia (IEA) e VII Congresso
Brasileiro de Epidemiologia (ABRASCO),
em Por to Alegre.  Candidato da
ABRASCO, apresentado por intermédio
da Comissão de Epidemiologia,
Victora teve sua indicação ao cargo
respaldada  desde o princípio por um
número expressivo de sócios da IEA -
não apenas brasileiros - em vista do
prestígio internacional de pesquisador.
O primeiro brasileiro a presidir a IEA
tomará posse do cargo no próximo
congresso, em 2011, em Edimburgo
(Escócia).

Recentemente o pesquisador
ganhou o prêmio Abraham Horwitz
da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (OPAS/OMS)
por sua dedicação profissional
voltada à Medicina e à Saúde
Pública da América Latina e
Caribe. A cerimônia de entrega
do prêmio foi realizada no
último dia 29 de setembro, em
Washington (USA), durante a
reunião do Conselho Diretor da
OPAS.

Para o cientista, o prêmio
internacional e a eleição para
a presidência da IEA são uma
demonstração da força e qualidade
da epidemiologia brasileira. Victora
fez questão de lembrar que os
resultados “de 25 anos de extenso
trabalho sobre a saúde infantil em
países de baixa renda e os estudos
sobre a desigualdade relacionada a
indicadores materno-infantis são fruto
do empenho de todo o grupo de
epidemiologia da UFPel”.

Brasileiro é eleito presidente da
Associação Internacional de Epidemiologia

ODM e epidemiologia

Escolhido pelo Conselho da IEA
para proferir a Conferência Robert
Cruickshank na manhã do último dia
dos Congressos, Victora falou sobre
“Os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio – um desafio para os
epidemiologistas”.  Durante sua
apresentação, o pesquisador deixou
clara a necessidade de fortalecer a
IEA e a área de epidemiologia em
geral, para enfrentar os desafios atuais
e futuros à saúde pública.
Considerando a esta especialidade
essencial na conquista dos ODM,
Victora aler tou também para a
necessidade de uma mudança de foco
das invest igações. “Temos que
desconcentrar dos grandes temas
como a AIDS e trabalhar mais em
doenças infecciosas, como a malária
e o ebola, que são a principal causa
de mortal idade no continente
africano, por exemplo”, completou.

Para o pesquisador, a epide-

miologia tem crescido muito nas
últ imas três décadas e é preciso
reforçar a IEA para que esta área do
conhecimento tenha um papel mais
destacado em nível global. “Nossas
habi l idades são essenciais para
enfrentar os desafios atuais, e futuros,
à saúde publica. Quero que a IEA
promova a apl icação do nosso
conhecimento na busca de soluções
para os problemas de saúde que

prevalecem no mundo, principalmente
nos lugares mais críticos, como a África
e o Sul da Ásia”, afirmou, lembrando
em seguida que vivemos o primeiro
momento na história da humanidade
em que um único continente concentra
mais da metade dos óbitos no índice
de mortalidade materno-infantil, a
África. Além de destacar os Objetivos
do Milênio, Victora mostrou os índices
de mortalidade infantil no mundo nos
últimos dez anos e os desequilíbrios
existentes no financiamento da pesquisa
em saúde. Segundo o pesquisador,
apenas 10% do investimento global em
saúde é direcionado para 90% da carga
global de doenças.

Vocação para a Saúde Coletiva

A dedicação de Victora à Saúde
Coletiva o acompanha desde seu
tempo como acadêmico de Medicina
na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). “Nunca quis
ter um consultório ou trabalhar em

um hospital ,  escolhi me
especial izar em Medicina
Comunitária. Fui médico de
família durante mais de três
anos na favela Murialdo, em
Porto Alegre”. E foi ali, ao
tratar crianças desnutridas que
sofriam recaídas periodi-
camente, que nasceu seu
interesse pela epidemiologia.
“Eu queria descobrir o que
estava acontecendo e o que
poderia fazer para ajudar a

prevenir o problema”, explicou.
A carreira como pesquisador o

levou a obter o PhD em Epide-
miologia da Assistência Médica pela
Escola de Higiene e Medicina Tropical
da Universidade de Londres, mas não
o afastou em nenhum momento do
que considera uma das maiores
virtudes da epidemiologia brasileira:
sua l igação com os problemas
concretos vivenciados pelos mais

“(...) vivemos o primeiro momento
na história da humanidade

em que um único continente
concentra mais da metade dos

óbitos no índice de mortalidade
materno-infantil, a África”
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pobres. De volta ao Brasil, realizou
extensas pesquisas no Rio Grande do
Sul e em outros estados brasileiros,
especialmente no Ceará, e já atuou
como pesquisador ou consultor em
mais de 40 países, assessorando a
Organização Mundial  da Saúde
(OMS) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF).

Victora, que tem mais de 400
artigos publicados, com mais de 5 mil
citações, foi co-fundador do Pro-
grama de Pós-Graduação em

Foi lançado, no último dia 11 de
setembro, o site da Rede Latino-

Americana de Epidemiologia (EPILAC).
A página, criada para ser uma
ferramenta on line que fomente a
criação de fóruns e redes de pesquisa,
foi projetada para funcionar também
como uma biblioteca virtual que facilite
a busca por artigos acadêmicos.
Publicado em português, inglês e
espanhol, tem como público alvo
pesquisadores, gestores, profis-
sionais da área e estudantes,
que tenham interesse nas
notícias e a agenda relativos à
Saúde Coletiva.

A criação do site foi fruto de
uma reunião realizada nos dias
18 e 19 de junho de 2004,
precedendo o IV Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, pro-
movida pela ABRASCO, a International
Epidemiological Association (IEA), a
Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/Representação do Brasil) e a
Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde (SVS-MS). O
encontro teve como objetivo congregar
um grupo amplo e representativo de
instituições e epidemiologistas atuantes
na América Latina e no Caribe com
vistas a discutir os fundamentos e
estratégias para um plano coordenado
de ações para o desenvolvimento da
epidemiologia na região.  

Os participantes da reunião con-
sideraram que a estratégia fun-

Rede Latino-Americana de Epidemiologia

damental deveria ser a busca de
mecanismos que aumentassem o
intercâmbio entre os epidemiologistas
dos diversos países, através da criação
e fortalecimento das redes que esti-
mulassem as atividades de ensino,
pesquisa e serviço. A partir desse
momento foi iniciada a criação da
Rede Latino-Americana de Epide-
miologia e, paralelamente, a implemen-

tação da página www.epilac.info,
apoiada pela IEA, ABRASCO, OPAS-
Brasil e SVS-MS.

Epidemiologia na América Latina

Os epidemiologistas da América
Latina e do Caribe vêm dando
contribuições relevantes para a
compreensão do estado de saúde da
população do continente, buscando
entender os fatores determinantes do
padrão encontrado, bem como
propondo medidas que contribuam
para mudar o quadro apresentado.
Diversas instituições acadêmicas ou os
próprios serviços de saúde, isolada ou

articuladamente, nos mais diversos
países da Região, têm devotado parte
dos seus esforços para formar epide-
miologistas, desde o seu nível mais
básico até o doutorado.

Em alguns países, associações
nacionais de epidemiologia, saúde pu-
blica ou coletiva têm feito esforços para
congregar este grupo de profissionais. Em
nível continental destacam-se a

Associação Latino-Americana de
Medicina Social (ALAMES) e a
Associação Latino-Americana de
Escolas de Saúde Pública (ALAESP),
que incluem entre seus associados
epidemiologistas ou instituições
envolvidas no treinamento destes
profissionais. A OPAS tem
participado nos esforços de
desenvolvimento de abordagens e
de treinamento de pessoal no

campo da epidemiologia aplicada ao
controle de doenças e aos serviços de
saúde.

Diversas entidades de epidemio-
logistas, atuando a nível global, tem tido
atuação na Região. A International Epi-
demiological Association (IEA) inclui em
sua diretoria um Conselheiro para a
América Latina e Caribe, eleito entre os
associados da região; a International
Society for Environmental Epidemiology
(ISEE) possui o seu capítulo Latino-
Americano; e a International Clinical
Epidemiology Network (INCLEN) derivou
a Red Latinoamericana de Epidemiología
Clínica (LATINCLEN).

Epidemiologia da Ufpel, em 1991. O
Programa tem, atualmente, o con-
ceito máximo conforme a Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Professor visitante das Universidades
de Londres e Johns Hopkins (Estados
Unidos), já orientou 11 doutores e 17
mestres. Recebeu o Prêmio Conrado
Wessel de Medicina em 2005 e, em
2006, foi eleito para a Academia
Brasi leira de Ciências (ABC). O
pesquisador também participa do

projeto Countdown to 2015 –
Maternal, Newborn & Child Survival,
que não apenas acompanha o
progresso na conquista dos ODM 1,
4 e 5 (acabar com a fome e a miséria,
reduzir a mortalidade infantil e mel-
horar a saúde das gestantes), mas
produz informações baseadas em
evidências para ajudar as nações a
otimizar os investimentos e subsidiar
as decisões estratégicas dos res-
ponsáveis pela elaboração de políticas
públicas de saúde.

“Os epidemiologistas da América
Latina e do Caribe vêm dando

contribuições relevantes para a
compreensão do estado de saúde

da população do continente”
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Os profissionais de saúde coletiva do Brasil, reunidos no
XVIII Congresso Mundial de Epidemiologia e VII Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, realizado em Porto Alegre em
setembro de 2008, considerando:

� O crescimento epidêmico do sobrepeso/obesidade, do
diabete mellitus e das dislipidemias, das doenças
cardiovasculares, de processos neoplásicos evitáveis,
osteoartropatias e outras manifestações derivadas de agravos
e processos crônicos não transmissíveis;

� Os preceitos da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição, da Política nacional de Promoção da Saúde, da
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e as
deliberações da II e IV Conferências Nacionais de Segurança
Alimentar e Nutricional;

� Que o Brasil é signatário de compromissos
internacionais patrocinados pelas Nações Unidas (OMS, FAO
e UNICEF) estabelecendo diretrizes, normas e outros
procedimentos de políticas públicas, incluindo, mais
recentemente, a Estratégia Global da Alimentação Atividade
Física e Saúde;

� Que grande parte dessas doenças podem ser evitadas

MOÇÃO DE APOIO À REGULAMENTAÇÃO
DA PUBLICIDADE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

ou controladas resultando, seguramente, em importantes
avanços para a saúde da população e em economia
considerável de custos financeiros;

� Que práticas inadequadas referentes à alimentação
exercem um papel preponderante na ocorrência destas
doenças e agravos;

� Que, em grande parte, práticas de alimentação e estilos
de vida não saudáveis são, aberta e livremente, propagados
em veículos de comunicação de massa que, como
concessionários de serviços públicos, devem pautar sua
atuação por princípios éticos e constituição de promoção das
causas públicas, entre as quais o direito à saúde como direito
de cidadania e dever do Estado;

Vêm a público manifestar seu apoio ao Ministério da Saúde
e à ANVISA nos seus esforços de disciplinar e monitorar as
práticas publicitárias e outras estratégias comerciais dirigidas
a alimentos e bebidas, tendo em vista a sua capacidade de
induzir a adoção de hábitos de consumo e estilos de vida
adversos à saúde da população brasileira, particularmente
das crianças.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2008

NOTA GT ANSC-ABRASCO
O Grupo de Trabalho Alimen-

tação e Nutrição em Saúde Coletiva
da ABRASCO, criado em julho de
2008, tem como um de seus
objetivos o posicionamento frente
a questões relevantes relacionadas
à alimentação e nutrição em saúde
colet iva. Um tema central  da
atualidade é a regulamentação das
pesadas práticas de marketing de
alimentos, principalmente aquelas
dirigidas ao público infantil, que é
apontada pela Organização Mundial
da Saúde como uma prioridade no

contexto da Estratégia Global de
Alimentação, Atividade Física e
Saúde, voltada ao controle da
obesidade e de doenças crônicas
ligadas à alimentação.

Nesse sentido, o GT apresentou
no XVIII Congresso Mundial de
Epidemiologia e VII Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, realizado
em setembro de 2008, uma moção
de apoio ao Ministério da Saúde e à
ANVISA nos seus esforços de disciplinar
e monitorar as práticas publicitárias
e outras estratégias comerciais

dirigidas a alimentos e bebidas,
tendo em vista a sua capacidade
de induzir a adoção de hábitos de
consumo e estilos de vida adversos
à saúde da população brasileira,
part icularmente das cr ianças.
Durante o evento, foram recolhidas
753 assinaturas de apoio. Essa
mesma moção foi apresentada e
aprovada na reunião plenária do
Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional do dia 29 de
outubro de 2008 e, também, entregue
ao Conselho Nacional de Saúde.

Moções Apresentadas
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A ABRASCO – Associação Brasileira de Pós-graduação em
Saúde Coletiva, reunida em seu VII Congresso Brasileiro de
Epidemiologia e XVIII Congresso Mundial de Epidemiologia,
entre 20 e 24 de setembro de 2008, em Porto Alegre, Brasil,
se manifesta:

1. Vários estudos tem demonstrado subnotificação
significativa, subregistro e má caracterização da verdadeira
dimensão dos casos de doenças relacionadas ao trabalho
em nosso país1.

2. Esse subregistro nos dados oficiais da Previdência
sempre foi limitador do planejamento e das ações em saúde
pública, especialmente para prevenção e redução dos riscos.
Tal fato também limita as ações de responsabilização, tanto
no aspecto de cálculos atuariais, como na área do direito
civil e penal.

3. Essa isenção de responsabilidades resulta na
manutenção de ambientes nocivos e na conseqüente produção
de agravos à saúde, tornando-se, enfim, um importante
problema de saúde pública.

4. A ABRASCO  afirma que o uso de informações
estatísticas, com apoio de ferramental epidemiológico, é
adequado e necessário para análise dessa realidade e para
apontar soluções.

5. A implantação do Nexo Técnico Epidemiológico
(NTEP) pela Previdência Social em abril de 2007 demarcou
uma mudança radical na identificação e registro pela perícia
médica dos agravos e doenças relacionadas ao trabalho, com
a ampliação em cerca de três vezes o número registrado
anteriormente.

MOÇÃO SOBRE O NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO
E FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO

6. O NTEP se justifica como preparação para a
implantação do Fator Acidentário de Prevenção, definido
como um novo sistema de cálculo de alíquotas de
contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho, SAT, de
parte das empresas, de acordo com o seu grau de risco, agora,
calculado com base em um critério epidemiológico, uma
medida de associação do Ramo de Atividade Econômica
respectivo, CNAE.

7. De acordo com o estabelecido pela Previdência Social
o FAP deverá ser implantado ainda neste mês, com efeito
financeiro em janeiro de 2009.

Em oficina específica realizada neste Congresso, que
contou com representantes da Previdência Social, Instituto
Nacional de Seguro Social, Ministério da Saúde, e o Grupo
de Trabalho em Saúde do Trabalhador da ABRASCO, foi
decidido apresentar esta moção de apoio ao NTEP, para que
continue avançando na sua consolidação, e que seja imediata
a implantação do FAP.

Entendemos esta iniciativa como apoiada nos princípios
da ética e do bom uso da epidemiologia para o aprimoramento
de ações de saúde pública e para promoção de justiça e
ambientes de trabalho mais saudáveis.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2008

ABRASCO/Plenária do VII Congresso
Brasileiro de Epidemiologia

1 Há consenso de que o número de casos de agravo à saúde pelo trabalho

é de, ao redor de, 20 a 50 vezes maior do que o que se apresenta nos

números oficiais, ou seja, são caracterizados ao redor de 2 a 5% dos casos.
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Como já é tradição nos eventos
promovidos pela ABRASCO, a
cerimônia de encerramento do

Epi2008 incluiu a leitura da ‘Carta de
Porto Alegre’ - documento que apresenta
uma série de recomendações elaboradas
após os cinco dias de debates entre
epidemiologistas e demais profissionais
da saúde coletiva brasileira e mundial na
capital gaúcha. Participaram da mesa do
evento os presidentes do VII Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, Maria Inês
Schmidt, e do XVIII Congresso Mundial
de Epidemiologia, Jorn Olsen, o pre-
sidente da ABRASCO, José da Rocha
Carvalheiro, e novo presidente eleito da
Associação Internacional de Epi-
demiologia (IEA) para o período de
2011-2013.

Entre outros pontos a Carta registra
a  “indignação frente aos recentes
desdobramentos da economia globa-
lizada que se transformou em uma
ciranda financeira, utilizando inapro-
priadamente vultosos recursos públicos”
por parte dos participantes dos Congres-
sos e aponta que “o enfrentamento dos
desafios postos pelo processo saúde-
doença implicam na organização de um
novo pacto. Este deve ser demarcado pela
solidariedade entre povos deste e de outros
continentes e pelo trabalho cooperativo
internacional, como base de sustentação
e de efetivação, para que se possa dar
conseqüência ao lema de que a saúde,
menos do que gasto, é condição essencial
para o digno e pleno desenvolvimento
das sociedades”. A leitura da ‘Carta de
Porto Alegre’ ficou a cargo do ex-
presidente da ABRASCO, Moises Goldbaum.

Os organizadores do evento
comemoram o sucesso da programação
por ter cumprido, com êxito, a missão de
incentivar o debate, a reflexão de
profissionais de saúde de múltiplas
disciplinas – da epidemiologia em
particular -, visando o enfrentamento dos
desafios teóricos e práticos em
Epidemiologia em âmbito global. Acesse
www.epi2008.com.br e veja em detalhe
a programação do EPI 2008.

Carta de Porto Alegre

Os epidemiologistas brasileiros reunidos no VII Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, em Porto Alegre, no período de 20 a 24 de setembro de
2008, vêm a público reafirmar a grande relevância das comunicações e debates
ocorridos neste importante evento, organizado pela Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO.

Em primeiro lugar, impõe-se destacar o elevado grau de amadurecimento
alcançado pela epidemiologia no Brasil ao demonstrar presença segura e
conseqüente no estudo de todas as questões relevantes e atuais que demarcam
a Saúde no País, seja do ponto de vista analítico e metodológico, bem como
da perspectiva da formulação de propostas de atuação. Isto se reforça, com
o acolhimento e realização conjunta do XVIII Congresso Mundial de
Epidemiologia.

Ao lado dos grandes avanços observados na sociedade brasileira no
controle e erradicação de doenças, os desafios se multiplicam. Compreendem
os velhos e conhecidos problemas ao lado de outros novos que invadem o
cotidiano da população brasileira, como o são o alcoolismo, o tabagismo, as
outras drogas, a violência, entre outros.

Em harmonia com o tema central do Congresso “Epidemiologia na
construção da saúde para todos: métodos para um mundo em transformação”
ficou evidente para os congressistas que a efetividade de sua atuação só se
concretiza na medida da urgente regulamentação da EC-29 que atribui os
recursos financeiros necessários para a sustentabilidade do nosso sistema de
saúde. Ao lado disso, torna-se impositiva a provisão de condições dignas e
justas de trabalho dos profissionais de saúde, cujo empenho e dedicação não
têm sido devidamente valorizados e reconhecidos, especialmente, quando
comparados a outros setores públicos.

O debate trouxe à tona um conjunto relevante de evidências que reafirmam
o papel dos determinantes sociais na iníqua distribuição da saúde populacional,
o que implica a necessidade do estabelecimento de políticas públicas
intersetoriais e de estratégias de avaliação contínua dessas intervenções e seus
efeitos sobre as desigualdades em saúde.

Refletindo sobre a atual conjuntura mundial, manifestam sua indignação
frente aos recentes desdobramentos da economia globalizada que se
transformou em uma ciranda financeira, utilizando inapropriadamente vultosos
recursos públicos. Estes que, certamente, são necessários para as áreas sociais
de todos os países, seriam suficientes para atenuar o sofrimento vivenciado,
na área da saúde, pelas sociedades desprovidas de recursos, como é o caso,
por exemplo, da maioria da população africana.

Por fim, baseados na reunião de Ministros da Saúde da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa realizada por ocasião dos Congressos, os
epidemiologistas reconhecem que o enfrentamento dos desafios postos pelo
processo saúde-doença implica a organização de um novo pacto. Este deve
ser demarcado pela solidariedade entre povos deste e de outros continentes e
pelo trabalho cooperativo internacional, como base de sustentação e de
efetivação, para que se possa dar conseqüência ao lema de que a saúde,
menos do que gasto, é condição essencial para o digno e pleno desenvolvimento
das sociedades.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2008
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O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela
 Constituição Federal de 1988 com o objetivo
de oferecer a toda a população brasileira  acesso

ao atendimento público de saúde. Até aquele momento
a assistência médica estava disponível para quem podia
pagar pelos serviços ou para os empregados que
contribuiam com o Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS), deixando a
grande maioria dos brasileiros contando apenas com
serviços filantrópicos.

Neste contexto, a 8ª Conferência Nacional de Saúde
foi um marco histórico por vários motivos. Além de ter
sido aberta em 17 de março de 1986 por José Sarney,
o primeiro presidente civil após a ditadura, foi a primeira

CNS a ser aberta
à sociedade e
serviu como im-
portante instru-
mento de propa-
gação do movi-
mento da Refor-
ma Sanitária.
Nela foram for-
madas as bases
para a seção “Da
Saúde” da Cons-
tituição brasileira
de 5 de outubro
de 1988, marco
na história da
saúde pública
brasileira ao de-

finir a saúde como “direito de todos e dever do Estado”.

Para falar sobre os 20 anos de trajetória do SUS, suas
conquistas, desafios, propostas e perspectivas, o Boletim
da ABRASCO entrevistou o Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, médico, mestre em saúde pública pela Escola
Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz
(ENSP/FIOCRUZ) e doutor em medicina social pelo Instituto
de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ).

Abrasco - Qual foi o contexto histórico de criação
do SUS?

Temporão - O Sistema Único de Saúde é resultado
de uma grande mobilização social, potencializada pela

redemocratização nos anos 80. Há 20 anos, ao definir
a saúde como um direito de todos e um dever do estado,
o texto da Constituição Federal cria as condições para
a institucionalização do que considero a maior política
de inclusão social brasileira.

Como resultado da Reforma Sanitária, que
evidenciou a necessidade de transformações na área
de saúde, o SUS nasce como um sistema
descentralizado e participativo. Para quem viveu a
realidade anterior a 1988, é um fantástico contraste
com o sistema centralizado, sem controle social e
centrado na atenção hospitalar que caracterizava a
saúde pública brasileira.

As pessoas se esquecem como era o sistema de
saúde antes da implantação do SUS. Há duas décadas,
existiam três tipos de brasileiros: uma parte da população
rica, que podia pagar diretamente por consultas, exames
e internações; uma outra parcela, formada por
trabalhadores com carteira assinada, que tinha direito
à saúde da Previdência Social; e a terceira, formada
pela maioria, que tinha direito a absolutamente nada,
ou seja, eram objeto da filantropia e da caridade.
Atualmente, direta ou indiretamente toda a população
é beneficiada pelo SUS.

Abrasco - Depois de 20 anos qual foi o impacto do
SUS na vida dos brasileiros? Quais foram suas inovações?

Temporão - Com a estruturação do Sistema Único
de Saúde, todos os brasileiros passaram a ter acesso à
saúde como um direito. Um salto de cobertura de 30
milhões de pessoas para 190 milhões de pessoas, sendo
que 80% delas atualmente dependem exclusivamente
do SUS para ter acesso aos serviços de saúde. Isso, por
si só, já justifica essa política.

Construímos o único sistema público de saúde do
mundo que garante acesso integral, igualitário e gratuito
à totalidade da população Houve grandes avanços, que
se expressam por um aumento da cobertura da
população por políticas de saúde como a Estratégia
Saúde da Família, Samu/192, acesso a medicamentos
de alto custo, Brasil Sorridente, DST/AIDS e programa
de controle do tabagismo, entre outros avanços e
conquistas obtidos nesse período.

Em que pesem as dificuldades históricas e estruturais
de implementação de um projeto de envergadura do
SUS, a abrangência e o impacto do sistema resultaram

José Gomes Temporão - Ministro da Saúde

SUS 20 anos: conquista dos brasileiros
e instrumento de inclusão social

entrevista

“Com a estruturação do
Sistema Único de Saúde,

todos os brasileiros
passaram a ter acesso à

saúde como um direito. Um
salto de cobertura de 30

milhões de pessoas para 190
milhões de pessoas, sendo
que 80% delas atualmente
dependem exclusivamente

do SUS (...)”
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em marcos importantes, entre os quais destaco 5.900
hospitais credenciados, 64 mil unidades de atenção
primária, 28 mil equipes de Saúde da Família, além da
realização de 2,3 bilhões de procedimentos
ambulatoriais anuais, 15,8 mil transplantes, 215 mil
cirurgias cardíacas, 9 milhões de procedimentos de
quimio e radioterapia e 11,3 milhões de internações.

Abrasco - Quais são os principais desafios do SUS
no momento?

Temporão - Avançamos muito nos últimos 20 anos,
dando respostas adequadas às dificuldades que
observamos ao longo dos anos. É evidente, no entanto,
que o sistema se defronta com fragilidades, sendo a
principal delas o subfinanciamento crônico.

Apenas para dar um exemplo, em 2005, segundo
recente pesquisa publicada pelo IBGE, a despesa de
consumo final com bens e serviços de saúde, em 2005,
foi de R$ 171,6 bilhões (8,0% do PIB). Desse total, as
famílias gastaram R$ 103,2 bilhões e a administração
pública gastou somente R$ 66,6 bilhões.

Esse subfinanciamento crônico cria obstáculos à
ampliação da cobertura e do acesso dos brasileiros às
políticas e também à qualidade desse serviço. Uma das
soluções para este problema está no Congresso
Nacional: a regulamentação da Emenda Constitucional
29, que definirá o que são gastos em saúde.

Somente com a correta aplicação dos recursos
estaduais, serão adicionados ao setor mais de R$ 5
bilhões. O texto também definirá maior parcela de
valores que serão colocados pelo governo federal na
saúde.

Outro desafio é a gestão. Nós temos que melhorar
a qualidade do gasto e encontrar estratégias insti-
tucionais, que permitam usar melhor os recursos
existentes. Uma das respostas para esse gargalo é o
projeto de lei que cria as fundações estatais. Essa
modalidade atenderá ao interesse estritamente público,

por meio de contrato com hospitais
públicos que estabelece quan-
tidade de atendimentos e qua-
lidade do serviço.

Abrasco - A existência do
setor privado foi um obstáculo para
a universalização da saúde?

Temporão - Na realidade, nós temos apenas 20%
da população brasileira usando plano de saúde privado.
Os demais 80% usam exclusivamente o Sistema Único
de Saúde. Quero chamar a atenção para uma questão
muito importante e pouco divulgada. Os brasileiros que
usam o plano de saúde privado também utilizam o
Sistema Único de Saúde, embora pensem que não.

Eles fazem uso do Sistema Único de Saúde
quando precisam de um transplante de órgãos;
quando têm uma doença crônica grave e precisam
tomar um medicamento de alto custo; quando têm
um acidente e são atendidos no pronto-socorro
municipal ou quando telefonam para o SAMU/192
e são atendidos em sua residência; quando utilizam
o programa nacional de vacinação; ou quando
compram um medicamento na farmácia ou um
alimento no supermercado. Em todos esses
momentos, em to-
das essas ativida-
des, o Sistema
Único de Saúde está
presente, oferecendo
seus serviços.

Há, na socie-
dade, uma certa
ideologia de que o
plano privado seria
um degrau na subi-
da do status da
família, do cidadão, em relação à saúde. Isso é um
equívoco porque, na realidade, o Sistema Único de
Saúde, em muitos municípios brasileiros, oferece uma
atenção de qualidade igual ou superior ao sistema
privado.

Abrasco - Quais as propostas e as perspectivas para
o SUS, considerando o Programa Mais Saúde?

Temporão - Os resultados alcançados indicam que

“Há, na sociedade, uma
certa ideologia de que
o plano privado seria um
degrau na subida do status
da família, do cidadão, em
relação à saúde. Isso é um
equívoco (...)”
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entrevista

estamos no caminho certo. Com o que construímos
até o momento e criada uma base econômico-financeira
sustentada para o sistema temos condições de alcançar
resultados ainda mais expressivos nos próximos anos,
com a expansão do acesso a políticas de saúde e
aumento da qualidade dos serviços oferecidos.

Nesse contexto, o Mais Saúde – PAC do setor – é
importante instrumento, na medida em que reúne as
diretrizes das ações a serem implementadas e os

responsáveis por
essas ações. O
objetivo é, evi-
dentemente, a
melhoria da ges-
tão e do sistema
de saúde como
um todo.

O Mais Saú-
de abrange pro-
postas inovado-
ras, como novos
modelos de ges-
tão para os hos-
pitais públicos,
novos mecanis-
mos de gerencia-
mento de proces-
sos assistenciais e

fortalecimento dos mecanismos de controle social.
Temos como meta também racionalizar o uso de novos
recursos e aprimorar o compartilhamento da gestão e
de investimentos com estados e municípios.

Abrasco - Qual a relevância do SUS no âmbito
internacional?

Temporão - O sistema de saúde brasileiro é
referência mundial, com exemplos absolutamente bem-
sucedidos, como o Programa Nacional de Imunizações.
Com a aplicação de 130 milhões de doses a cada ano,
erradicamos doenças como a varíola e a poliomielite e
reduzimos significativamente o número de casos de
sarampo, tétano neonatal, difteria e coqueluche. As
grandes campanhas nacionais de vacinação
promovidas no Brasil são acompanhadas atentamente
por observadores de diversos países.

O SUS também é modelo na alta complexidade.
Abriga o maior programa público de transplantes de
órgãos e tecidos do mundo. Em 10 anos, o número de
transplantes realizados no Brasil cresceu de 3.765 para
15.855, graças a uma rede de 25 centrais estaduais
que trabalham sob supervisão do Sistema Nacional de
Transplantes.

Por meio da experiência adquirida com o Programa
Nacional de DST e AIDS estamos contribuindo com a
redução da mortalidade na África relacionada à doença
e melhorando a qualidade de vida dos portadores do
vírus, especialmente em países africanos de língua
portuguesa. No Brasil, o resultado é surpreendente: ao
viabilizar o acesso universal ao tratamento, o programa
reduziu em 82% o número de internações relacionadas
ao HIV.

Em exemplos recentes da importância do SUS,
cito que, no dia 30 de setembro, em Washington, fui
eleito presidente do Conselho Diretor da Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS). É a primeira vez,
desde 1965, que um ministro brasileiro ocupa esta
posição. Trata-se de uma homenagem do órgão
internacional aos 20 anos do SUS e seu exemplo de
política de saúde pública.

Quinze dias depois, a OMS (Organização Mundial
de Saúde) divulgou um relatório sobre a atenção
básica no mundo. No texto, elogia a Estratégia Saúde
da Família e recomenda a sua adoção como ação
bem sucedida na área. Em 15 anos de programa, os
indicadores de saúde tiveram melhora expressiva.
Contribui, por exemplo, para a queda da mortalidade
infantil em 50% e para o aumento do percentual das
mulheres que fazem o pré-natal nos três primeiros
meses, que cresceu de 62,4%, em 2000, para 77,1%
em 2006.

E no final daquela semana, estive com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, em Moçambique, inaugurando
um escritório regional da FIOCRUZ (Fundação Oswaldo
Cruz) no país e anunciando os investimentos necessários
para a construção de uma fábrica de anti-retrovirias,
que será acompanhada pela fundação, o que mostra a
capacidade brasileira no auxílio de estruturação de
políticas e ações de saúde pública, bem como a
capacidade de desenvolver e transferir tecnologia.

“O sistema de saúde
brasileiro é referência

mundial, com exemplos
absolutamente bem-

sucedidos, como o Programa
Nacional de Imunizações.

Com a aplicação de 130
milhões de doses a cada

ano, erradicamos doenças
como a varíola e a
poliomielite (...)”
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O próximo Fórum Social Mundial
(FSM) será na Região Panamazônica,
na cidade de Belém, de 27 de janeiro
a 01 de fevereiro de 2009. Pela primeira
vez, está em curso uma articulação
mundial de profissionais da ciência,
de várias áreas com ativistas, orga-
nizações e movimentos sociais para
viabilizar a organização de um FSM
específico “Ciência e Democracia”. A
idéia é ter um dia e meio de pro-
gramação própria (26 de janeiro, dia
inteiro e 27 meio dia) antes do início
do evento central, e integrar-se depois
ao programa, debates e dinâmica do
FSM, em diálogo com a diver-
sidade de participantes e
pluralidade de suas perspectivas.

Conforme consta da con-
vocatória mundial “Para um
diálogo político entre os
cientistas e os movimentos
sociais por todo o planeta”
(http://fsm-science.org/appel),
trata-se de abrir perspectivas
novas, no espaço  do FSM, para
(numa leitura livre e adaptada
da convocatória à nossa
realidade): (i) promover e desen-
volver os conhecimentos como
bens comuns da humanidade; (ii)
debater os desafios para a ciência e a
responsabilidade social dos cientistas;
(iii) reforçar a autonomia da pesquisa
e defender o seu caráter  público; (iv)
reconhecer e fortalecer a capacidade
de produzir conhecimento dos próprios
movimentos sociais; (v) ampliar o poder
democrático de decisão das socie-
dades no campo das ciências e das
tecnologias.

Como parte desta iniciativa mais
ampla, o Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), convidou
um grupo de seus parceiros na
academia e nas organizações da
sociedade civil para uma conversa

Fórum Social Mundial Ciência e Democracia

A oficina desenvolveu-se durante
o dia, no período de 9 às 17 hs, com
duas mesas redondas. A ABRASCO

esteve presente na primeira mesa, que
seria composta por: Madel T. Luz
(socióloga, vice presidente da ABRASCO),
Nelson Maculan e Aloísio Teixeira
(reitor da UFRJ, impossibilitado de
comparecer).

A questão orientadora desta mesa
temática foi: Ciência, democracia e
poder: como sua prática científica é
implicada e atravessada por relações de
poder?

A apresentação da ABRASCO, através
de Madel T. Luz, enfocou as seguintes
questões norteadoras, anotadas pela

coordenação do evento: 1) A
prática da pesquisa moderna
não é um “ato livre” do pes-
quisador, mas o fruto de uma
soma de interesses, não ne-
cessariamente científicos, que
determinam sua possibilidade
de iniciar um projeto: as
agências financiadoras (e sua
agenda), as Instituições a que
está ligado o pesquisador
(Universidades, Institutos, etc),
interesses públicos e privados
(movimentos sociais, organi-
zações, empresas, etc). Tais múl-

tiplos atores determinam desde a
escolha de um tema até o(s) produto(s)
final(ais) que deverá ter um projeto
específico. De que modo o pesquisador
pode assegurar a sua prática um
mínimo de liberdade de escolha de
objetivos, de metodologia, e mesmo de
fruto(s) de trabalho, portanto, de
objetividade, ou mesmo conciliadores?

2) A ciência  veio se tornando  uma
verdadeira “teologia laica” no último
século. Tem a mesma força moral e
ideológica que a teologia cristã do fim
da idade média. Ao saber ou prática
que não tem caráter cientifico (não
verificado por prática de pesquisa) não
pode ser atribuído o selo da verdade,

inicial no sentido de criar um núcleo
do FSM Ciência e Democracia no Rio
de Janeiro, em preparação ao Fórum
em Belém. Em torno de 50 pessoas
foram sondadas entre meados de maio
e início de junho e o interesse desper-
tado foi grande. No dia 25 de junho,
no IBASE, foi realizada uma primeira
reunião com os que puderam participar
(em torno de 15 pessoas). Participaram
ainda duas pessoas do núcleo já
formado em São Paulo.

A primeira reunião mostrou clara-
mente a oportunidade da iniciativa e o
interesse que suscita, bem como a
diversidade de visões sobre ciência, os
conhecimentos, seus diferentes pro-

dutores e seu papel nas relações de
poder e nas lutas sociais. Nada de
consensos a respeito, mas vontade de
discutir tanto os desafios éticos como
as implicações sociais, políticas e
culturais da prática científica.

Para aprofundar tais questões e
desencadear um processo de diálogo,
formou-se um núcleo no Rio de Janeiro,
que, a partir de reuniões em torno da
necessidade de aprofundamento do
debate, programou para o dia 17 de
outubro de 2008, no Rio de Janeiro um
workshop preparatório.

ABRASCO na Oficina Preparatória do
Fórum Social Mundial Ciência e
Democracia.

Madel Therezinha Luz

“Pela primeira vez, está em curso
uma articulação mundial de

profissionais da ciência, de várias
áreas, com ativistas, organizações

e movimentos sociais para
viabilizar a organização de um FSM
específico “Ciência e Democracia”
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sendo geralmente descartado(a) como
senso comum ou afirmação “des-
provida de embasamento”. A questão
que se coloca neste caso é: este saber,
que exclui qualquer outro como
portador de verdade, assume um
caráter colonizador face a outras
culturas coexistentes no mesmo
espaço histórico e social. Neste
caso, pode-se ainda relacionar
ciência e democracia, havendo
tal imposição cultural a saberes
e práticas tradicionais, ou
populares? Como poderá a
ciência como cultura conviver
com as demais presentes no
planeta no século XXI?

3) Pode a ciência atual ver-
se como uma cultura (entre
outras), reconhecendo seu
caráter histórico (importan-
tíssimo, embora relativo), face à enorme
diversidade das micro culturas presentes
na sociedade contemporânea? Em
outras palavras, um modelo episte-
mológico monológico (ciência moderna)
tem condições ou capacidade de
reconhecer a diferença epistêmica e a
pluralidade como legítima, ou pelo

menos possível? Ou a ciência tornar-
se-á uma monocultura que descarta
outras formas de produção de verdades,
inclusive a arte?

4) A difusão científica (mais do que
a divulgação, também necessária) é
uma questão importantíssima do ponto

de vista da democratização do saber:
como estabelecer estratégias para que
o conhecimento científico, como
acontece em nações do mundo
desenvolvido, seja acessível a uma
população que não consegue ter
assegurada sequer a educação
fundamental? Qual o futuro de um

país, como o Brasil, em que as pessoas
desconhecem tudo dos frutos do
conhecimento, isto é, são marginalizadas
de formação e informação científica,
recebendo apenas “pílulas informativas”
pela mídia?

5) É possível manter a opção
política estabelecida desde o
período ditatorial (anos setenta)
de separar educação(ensino) e
pesquisa científica (ciência e
tecnologia), isolando a produção
do conhecimento em programas
de pós-graduação, no alto da
pirâmide educacional? A que tipo
de desenvolvimento econômico
social nos levará está opção, em
termos da relação ciência e
democracia?

Em conjunto com os
organizadores dessa oficina

preparatória, em especial o IBASE, a
expectativa da ABRASCO é somar
esforços no sentido de participar e
ampliar o debate em torno da Ciência
e Democracia no FSM em Belém.

Belém, de 27 de janeiro a 01 de
fevereiro de 2009

“como estabelecer estratégias para
que o conhecimento científico,
como acontece em nações do

mundo desenvolvido, seja acessível
a uma população que não consegue
ter assegurada sequer a educação

fundamental?”

A ABRASCO foi uma das homena-
geadas da 8ª edição da Mostra

Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia,
Prevenção e Controle de Doenças
(EXPOEPI), e recebeu dos
organizadores da mostra uma placa
comemorativa em reconhecimento às
relevantes contribuições de seu trabalho
pelo desenvolvimento das ações da
Epidemiologia, Prevenção e Controle
de Doenças no país e pela melhoria da
qualidade de vida da população
brasileira. Na ocasião foram
homenageados também Tereza Ramos,
Izabel dos Santos, Edna dos Santos e
Paulo Buss.

O evento, considerado o principal
encontro na área de epidemiologia
aplicada às ações de saúde do país,

ABRASCO é homenageada na 8ª. EXPOEPI

foi realizado entre os dias 5 e 7 de
novembro, em Brasília, e contou com
a apresentação de 73 experiências dos
serviços de saúde que se destacaram
no uso da epidemiologia.

O EXPOEPI deste ano comemorou
os 20 anos do SUS, os 15 anos da
estratégia de Saúde da Família e os 5
anos da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS/MS), tornando ainda mais
especial este já tradicional cenário que
busca fomentar a troca de experiências
entre gestores, pesquisadores, lideranças
e profissionais que atuam na área de
prevenção e controle de doenças nos
estados e municípios brasileiros.

A Mostra deste ano inseriu dois
novos temas nas discussões: expe-
riências bem-sucedidas de integração
entre a vigilância em saúde e a atenção

básica e sobre a saúde do trabalhador.
Os temas tradicionais são: tuberculose,
hepatites virais, dengue, malária,
hanseníase, DST-Aids, doenças
imunopreveníveis, outras doenças
transmissíveis, doenças e agravos não-
transmissíveis, vigilância em saúde
ambiental, sistemas de informação,
vigilância epidemiológica hospitalar e
investigações de surtos.

Como parte da programação
também foram realizados dois impor-
tantes encontros: a Reunião sobre
dengue para a Região das Américas,
coordenada pela Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas) com apoio
da SVS/MS e o 2º Encontro da Rede
Cievs – Rede Nacional de Alerta e
Resposta às Emergências em Saúde
Pública.
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O Vice-presidente da ABRASCO, Prof. Maurício Lima
Barreto, acabou de ganhar o prêmio Fred L. Soper,

outorgado pela Fundação Pan-Americana de Saúde e
Educação (PAHEF) e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil
pelo artigo Effect of city-wide sanitation programme on
reduction in rate of childhood diarrhea in northeast Brazil:
assessment by two cohort studies. Escrito em conjunto
pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
da London School of Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM), o artigo analisa a redução de doenças diarréicas
em crianças a partir da implantação, em 1997, de uma a
política de saneamento básico na cidade de Salvador, Bahia.
O periódico científico The Lancet, uma das publicações mais
importantes da área médica, já tinha selecionado o texto
como um dos doze trabalhos de maior impacto publicados
em 2007.

O artigo premiado é a sintetize do esforço de dez anos na
observação do efeito sobre a saúde de uma intervenção de
saneamento na cidade de Salvador (Bahia): o projeto Bahia
Azul. “Por incrível que pareça ninguém tem dúvida sobre os
benefícios do saneamento. Porém, seu efeito sobre a saúde
nunca foi demonstrado em uma intervenção de larga escala
como esta em Salvador. Uma das dificuldades para isso é de

Vice-presidente da ABRASCO ganha o prêmio
Fred L. Soper da PAHEF/OPAS

ordem metodológica. Como o estudo observacional, separa
o efeito do saneamento de outros efeitos provocados pelo
projeto Bahia Azul, que estão ocorrendo em um centro urbano
complexo como Salvador”, explicou Maurício. Para ele um
dos méritos desse estudo foi ter desenvolvido uma estratégia
metodológica robusta que desse conta deste desafio.

Primeiro epidemiologista brasileiro a ingressar na
Academia Brasileira de Ciências como membro titular, o Prof.
Maurício concluiu a graduação e o mestrado na UFBA,
doutorando-se na Inglaterra. Atualmente coordena uma
equipe de aproximadamente 40 pessoas que pesquisam o
efeito da falta da vitamina A na infância (estudo basilar da
suplementação de vitamina A em programas de saúde no
Brasil e no mundo, através da OMS). Outra iniciativa do
grupo é a revacinação com BCG (contra tuberculose),
referência para definir novas políticas e práticas na área.

O alcance dos trabalhos que desenvolve fez com o
pesquisador fosse requisitado por comitês científicos de
organismos como o Ministério da Saúde, CAPES, CNPq,
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Comissão
Internacional da Saúde da Organização Mundial de Saúde
(OMS). Em março de 2009, Maurício Barreto assumirá o
cargo de editor da Journal of Epidemiology & Community
Health, uma das publicações mais respeitadas da área.

A  Revista Ciência & Saúde Coletiva, publicação
científica bimestral editada pela ABRASCO, acabou de

ser indexada pelo Institute for Scientific Information (ISI),
uma das bases de dados de maior repercussão
internacional, na categoria Social Sciences Citation Index,
a partir do primeiro número de 2008. Para Maria Cecília
Minayo, editora científica da publicação, a Revista está
em pleno processo de crescimento e desenvolvimento.
“Nesta data em que completa 13 anos de existência, nós,
os seus editores, recebemos a grande notícia de que ela
será indexada na base ISI/Thomson. Esse patamar galgado
pela Revista significa um passo a mais na interna-
cionalização do conhecimento em nossa área e se deve a
muitos importantes e confluentes fatores, dentre quais
destacamos sua total submissão aos padrões inter-
nacionais de publicações científicas, a qualidade dos
conteúdos publicados, a grande maioria deles, resultados

Revista Ciência & Saúde Coletiva é indexada no ISI

de pesquisa e a incontestável dedicação de seu corpo
editorial”, afirmou. Atualmente, a base de dados ISI
compreende mais de 16 mil títulos de revistas, livros e
anais de congressos internacionais nas áreas de ciências,
ciências sociais, artes e humanidades. 

Ciência & Saúde Coletiva é um espaço científico para
discussões, debates, apresentação de pesquisas, exposição
de novas idéias e de controvérsias sobre a área. Cada número
apresenta entre 22 a 25 artigos (revisão, pesquisa, opinião),
além do debate que o inicia, reunindo reflexões de cerca de
8-10 cientistas. Esses dados significam que aproximadamente
100 investigadores e outros profissionais usufruem desse meio
de divulgação de suas pesquisa e reflexões. Desde sua origem,
a revista cumpre fielmente requisitos de periodicidade e de
normalização para publicação científica e hoje conta com
colaborações de autores de países de língua inglesa, francesa
e espanhola.
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O GT de Saúde Mental da ABRASCO,
em parceria com a Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC) e
a Associação Brasileira de Saúde
Mental (ABRASME) ,  promoveu o I
Congresso Brasileiro de Saúde Mental
realizado, de 03 a 05 de dezembro,
no Centro de Cultura e Eventos da
UFSC em Florianópolis (SC), Com o
tema “Perspectivas em saúde mental:
diversidade a aproximações”, o evento
teve como objetivo promover e
aprofundar amplos debates de temas
importantes para a Saúde Mental e
para a afirmação do Sistema Único
de Saúde (SUS) ,  entendendo a
necess idade de consol idação de
um sistema de saúde que tem
como princípios a integralidade, a
universalidade de acesso e a des-
centralização.

I Congresso Brasileiro de Saúde Mental

Estes desafios têm sido amplamente
reconhecidos no contexto dos vários
dispositivos de desenvolvimento do
campo da Saúde Mental. No âmbito
científico o campo da Saúde Mental é
tradicionalmente fragmentado e so-
cialmente representado por espe-
cialidades como a Psiquiatria, a Enfer-
magem Psiquiátrica, a Psicologia, a
Terapia Ocupacional e o Serviço Social,
bem como por movimentos sociais
como o Movimento da Reforma
Psiquiátrica e o Movimento da Luta
Antimanicomial. Mais recentemente
novos atores sócio-profissionais se
fazem também presentes no campo,
como os profissionais da Educação
Física, da Pedagogia, das Artes
Plásticas e da Fisioterapia, além de
setores dos sistemas de Educação,
Cultura e Justiça.

XII CREAD MERCOSUL/SUR: Parceria entre saúde

Com o tema “Educação a distância
e cidadania: um caminho para a

justiça”, a Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ)
promoveu, em parceria com o
Consórcio Rede de Educação a
Distância (Cread), o XII CREAD
MERCOSUL/SUR,  de 05 a 08 de
outubro no Centro de Convenções Sul
América (Rio de Janeiro). Presidida
pelo diretor da ENSP e presidente do
congresso, Antônio Ivo de Carvalho, a
abertura do evento contou com a
presença do secretário de Educação a
Distância do Ministério da Educação
(SEED/MEC), Carlos Eduardo
Bielschowsky, do diretor executivo do
Cread, Armando Villarroel, do
secretário de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde do Ministério
da Saúde (SGTES/MS), Francisco
Eduardo Campos, do diretor do Cread
no Brasil, Luis Valter Brand Gomes e

do presidente da Associação Brasileira
de Educação a Distância (Abed),
Frederic Litto.

Durante a solenidade foi ressaltada
a importância de propor uma reflexão
sobre o papel da educação e da saúde
como caminho para a justiça social e
a cidadania, com ênfase na educação
à distância; e o fortalecimento da par-
ceria interministerial entre o Ministério
da Educação e o Ministério da Saúde
no âmbito da promoção de políticas
públicas, desenvolvimento de tecno-
logias e modelo pedagógico.

A segunda parte da abertura foi
marcada pela gravação do programa
Unidiversidade, do Canal Saúde da
Fiocruz, com os convidados da mesa
de abertura. O programa foi dividido
em três blocos que abordaram a
educação como um todo. Parale-
lamente à gravação, o programa foi
transmitido ao vivo em três línguas -

português espanhol e inglês - tanto pela
televisão quanto pela internet.

A programação do Simpósio incluiu,
além de conferências, mesas redondas,
comunicações coordenadas e cursos, a
montagem de uma área de exposições,
a EXPO EAD. A apresentação de
trabalhos científicos foi organizada
através de quatro eixos temáticos: EAD
como Expressão de Desenvolvimento
Social e Tecnológico na Construção de
Iniciativas e Políticas para a Justiça
Social; Educação, compartilhamento e
solidariedade: um olhar para além da
distância; Significado social: pres-
suposto para a qualidade em EAD e;
Superando distâncias e incluindo
socialmente: Tecnologias em EAD.

Para fazer o download dos anais do
Congresso ou ter acesso a mais detalhes
sobre o evento acesse o link http://
w w w. c r e a d 2 0 0 8 . c o m . b r / a n a i s /
index.php.

A programação cientí f ica do
evento incluiu mini-cursos, oficinas,
s impósios,  comunicações orais
coordenadas, pôsteres,  rodas de
conversa e reuniões de Grupos de
Trabalho (GTs). Os trabalhos foram
agrupados de acordo com quatro
eixos: diálogos e saberes; práticas,
cuidados e fazeres; estado e políticas
de saúde mental e social e cultural.

Veja a programação completa e
todos os detalhes sobre o evento
acessando o link http://www.
congressodesaudemental.ufsc.br/.

Para  saber  ma i s  sobre  as
pol í t icas de governo na área de
saúde e  faze r  o  download  de
relatórios e manuais acesse o link
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
cidadao/area.cfm?id_area=925.
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A solenidade de abertura do IV
Simpósio Brasileiro de Vigilância
Sanitária (SIMBRAVISA) reuniu um

público de 2.500 pessoas no Centro
Convenções de Fortaleza. Nesta ocasião,
o encontro celebrou as duas décadas da
Constituição Cidadã, que possibilitou
para a política de saúde no Brasil notável
avanço no sentido da universalidade.
Nesta perspectiva, a vigilância sanitária
integra a afirmação de valores éticos e
solidários, da saúde pública e na proteção
e regulação sanitária.
“A Saúde é, hoje,
mais que nunca,
fruto e condição
para o desenvol-
vimento e a justiça
social. A Saúde é
resultante das con-
dições de alimen-
tação, habitação,
educação, renda,
meio ambiente, tra-
balho, transporte,
emprego, lazer, liber-
dade, acesso e posse
da terra; e também
acesso aos serviços de saúde”, afirmou
José da Rocha Carvalheiro, presidente da
ABRASCO, “o IV Simbravisa sintetiza, nos
20 anos da Constituição, essa trajetória
de luta pela saúde e pela qualidade de
vida dos brasileiros”, concluiu,
lembrando os compromissos, ideais e
lógicas da Reforma Sanitária Brasileira. 

Representando o Ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, e o Diretor
Presidente da ANVISA, Dirceu Raposo de
Mello, Maria Cecília Martins Brito,
Diretora da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), proferiu a
conferência de abertura do evento.
Durante sua fala ressaltou que o grande
desafio do SIMBRAVISA, durante estes três
dias de encontro, é “relacionar os relatos
e debates promovidos no evento com as
grandes conquistas da saúde e da
vigilância sanitária obtidos a partir de
1988” e lembrou também o papel
fundamental da vigilância sanitária, que
normatiza horizontalmente, fomentando
a qualidade de serviços, contribuindo
para o bem de todos sem preconceitos

IV SIMBRAVISA:
Vigilância Sanitária e os 20 anos da Constituição Cidadã

de origem, raça, sexo cor ou idade.
“Queremos transformar a vigilância
sanitária em instrumento de cidadania”
afirmou.

A mesa foi composta também por
Ana Maria A. F. de Souza (Presidente do
IV SIMBRAVISA), Manoel Dias da Fonseca
Neto (Presidente de Honra do IV
SIMBRAVISA), Ronald Ferreira dos Santos
(Conselho Nacional de Saúde), Francisco
Pinheiro (Vice-governador do Estado do
Ceará), João Ananias Vasconcelos

(Secretário de Estado de Saúde do Ceará)
e Odorico Monteiro (Secretário Municipal
de Saúde).  

Programação

O objetivo do encontro foi reunir
profissionais de pesquisa, ensino e serviços
de vigilância sanitária e áreas afins para
refletir e discutir sobre as questões de
vigilância sanitária e suas contribuições
na redução dos riscos e desigualdades em
saúde e na construção da cidadania.
Com este intuito o evento contou com o
apoio de diversas instituições de ensino,
pesquisa e serviço, entre elas: Conselho
Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde
(CONASEMS), Escritório Regional para as
Américas da Organização Mundial da
Saúde, Fundação Oswaldo Cruz
(F IOCRUZ), Secretaria de Saúde do
Governo do Estado do Ceará, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
Ministério da Saúde, Instituto Adolfo Lutz
e Escola de Saúde Pública do Ceará.

O temário dos trabalhos científicos
apresentados abrangeu dez tópicos:
vigilância sanitária de alimentos,
vigilância sanitária de medicamentos,
vigilância sanitária de serviços de saúde
e de interesse da saúde, vigilância
sanitária de produtos para a saúde e de
interesse da saúde, vigilância sanitária
sobre o meio ambiente, vigilância
sanitária nos ambientes de trabalho,
formação e capacitação, história e
vigilância sanitária, políticas de vigilância

sanitária e direito
sanitário. Esta plura-
lidade se refletiu
na programação do
evento, que teve
três conferências,
três grandes encon-
tros, três debates no
Roda Visa, seis Me-
sas Redondas, 24
painéis e 39 discus-
sões temáticas, além
da exposição de
pôsteres.

Inovando em seu
formato, o SIMBRAVISA

organizou atividades pré-simpósio na
Escola de Saúde Pública do Ceará
(ESP/CE), nos dias 22 e 23, reforçando
o caráter científico voltado para o serviço
do encontro. Foram programados
oficinas, mini-cursos e reuniões que
atraíram cerca de 600 participantes.

Ainda como parte da programação
científica foi realizada a reunião da
Comissão Intersetorial de Vigilância
Sanitária e Farmaco-epidemiologia do
Conselho Nacional de Saúde e a reunião
para organização da I Conferência
Nacional de Saúde Ambiental.

Dimensão Ética da
Sustentabilidade

Na segunda-feira, 24/11, o dia foi
aberto com a realização da conferência
“Saúde e Ambiente como Direito
Constitucional e os Efeitos da Ampliação
do Mercado nos Países Periféricos”,
quando a pesquisadora Anamaria
Tambellini - criadora do Centro de
Estudos de Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana (Cesteh/Ensp/FIOCRUZ),



26 Abrasco   Dezembro 2008

hoje professora do Instituto e Estudos
em Saúde Coletiva (NESC/UFRJ) -
provocou a platéia propondo a reflexão:
como redistribuir a riqueza no âmbito
do atual processo de desenvolvimento
capitalista? O mercado, como força
reguladora do desenvolvimento, é capaz
de superar a contradição entre a
abordagem liberal e a cada dia mais 
necessária dinâmica ética ambiental?

Na conferência, que lotou o
auditório central do Centro de
Convenções do Ceará, Tambellini
analisou os vários âmbitos dos efeitos
da ampliação do mercado nos países
periféricos, incluindo a inter-relação
entre saúde e ambiente; os princípios
centrais que sustentariam as políticas
ligadas à saúde ambiental a partir dos
direitos já assegurados na Constituição
Federal; os dilemas do desenvolvimento
presentes na realidade de hoje; as
questões éticas inseridas neste debate;
as relações entre produção, ambiente
e saúde e seus impactos na qualidade
de vida dos brasileiros.

Após fazer um rápido histórico do
nascimento e desenvolvimento do
Movimento Sanitário Brasileiro, que
sempre propugnou o enfrentamento
dos problemas relativos à saúde,
Tambellini descreveu o que para ela são
os principais desafios a serem
superados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS): A criação de um novo
modelo de gestão subordinado a
interesses coletivos e direitos da
cidadania; o fortalecimento do controle
social; o desenvolvimento de ca-
pacidade regulatória do sistema de
saúde; a construção da eqüidade com
a fixação de prioridades; a hie-
rarquização e a regionalização, com a
adequação da oferta às necessidades
prioritáias.

A pesquisadora fez uma ponte entre
o que é preconizado pela legislação
que criou o SUS e o que determina a
Constituição Federal em relação à
Política Nacional do Meio Ambiente,
que “cria padrões de desenvolvimento
sustentável e instituiu um Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA)
nos diferentes níveis de atuação do
Estado”.

Para Tambellini, há uma ponte já
construída entre “o direito sanitário
à saúde e o direito a um ambiente
equilibrado e sadio”, onde “a base
está na supremacia do interesse

público, portanto coletivo, em relação
ao privado”.

Para viabilizar avanços no sentido
de fortalecimento dessa ponte entre
saúde e ambiente, Tambellini propugna
que não basta estas diretrizes estarem
con-sagradas em legislações, mas é
essencial que esse ideário faça parte de
um movimento que busque “a susten-
tabilidade apoiada na sociedade, que
inclua uma abordagem que contemple
uma dimensão política, a começar por
uma militância e participação demo-
crática dos mais variados setores
sociais”.

A pesquisadora também analisou o
que denominou de “questões ético-
políticas planetárias e nacionais” e
propôs a todos, de dentro e de fora
do plenário, o debate sobre um
“compromisso intrageracional” que
enfrente desafios como o de superar a
dicotomia entre “a necessidade de
crescimento versus a necessidade de
freio no atual modelo de crescimento,
para não destruirmos o planeta”; “as
aspirações individuais versus as
necessidades coletivas”; “as espe-
cificidades dos problemas locais
relativos aos mais variados tipos de
produção e consumo versus as
propostas globais de proteção do
planeta” e, finalmente, “a necessidade
de mudanças do atual estágio de
desenvolvimento e de comportamento
versus a natural resistência humana às
mudanças”.

Teoria para ações sanitárias
complexas

No segundo dia do SIMBRAVISA, os
participantes foram chamados à reflexão
pela socióloga, antropóloga e pes-
quisadora titular da F IOCRUZ, Maria
Cecília Minayo, durante o Grande
Encontro realizado pela manhã, que
tratou da “Teoria do Pensamento Com-
plexo para apoiar ações complexas”.
Longe de fazer colocações de difícil com-
preensão e distantes da realidade de quem
trabalha com Vigilância Sanitária, a
pesquisadora conseguiu instigar a platéia
para uma profunda reflexão e debate.
Durante sua fala, Minayo abordou novas
formas de buscar soluções para os tão
complexos quando concretos desafios
hoje colocados para os que vivem e
trabalham com Vigilância Sanitária, que
segundo ela “é uma das ações em
saúde de maior complexidade no

âmbito do Sistema Único de Saúde”.
Para embasar essa afirmação, ela

citou a forma de organização sistêmica
do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária em três níveis (federal, estadual
e municipal), suas múltiplas fontes de
informação, suas parcerias que incluem
a sociedade civil, os diferentes olhares de
múltiplas fontes inter e intra-setoriais,
inter e intra-profissionais e inter e intra-
disciplinares. “Se isso não bastasse, e
para torná-la ainda mais complexa, a
Vigilância Sanitária possui como
característica o fato de que, em geral, as
suas ações são permanentes fontes de
conflito entre aqueles que promovem
danos à saúde e os que sofrem estes
danos” afirmou, para em seguida citar a
Lei Orgânica da Saúde (8080/90),
ressaltando os diferentes significados dos
verbos que delimitam a atuação da
Vigilância Sanitária. “Os verbos que
constam na legislação referente à
vigilância nos ajudam a refletir a
importância e complexidade do setor. São
eles: ‘eliminar’, ‘diminuir’, ‘prevenir’,
‘intervir’, quando aplicados ao
estabelecimento do risco sanitário a que
a sociedade está submetida” explicou.

Baseando nas reflexões sobre a
Teoria dos Sistemas, desenvolvida pelo
biólogo alemão Ludwig von Bertalanfy,
Minayo afirmou que “o desafio é
construirmos um olhar para a Vigilância
tendo clara a noção de sua inter-
dependência sistêmica. Neste caso, o
Pensamento Complexo nos obriga a
contextualizar o todo e suas partes
interativas. As operações de análise
neste campo não devem, portanto,
dissecar cada parte, mas enfrentar a
dificuldade que é olhá-las de forma
sistêmica. Enxergá-las ao mesmo
tempo como um todo, mas também
como parte, no sentido interativo mas
também autonômico, de forma a
alimentar uma às outras”.

Ao analisar o esforço de enfrentar
os problemas complexos da Vigilância
através do uso do Pensamento
Complexo - que segundo ela desafia a
simplicidade do pensamento positivista
que nos aprisiona na dicotomia entre
causa e efeito – a pesquisadora analisou
a atual crise econômico-financeira
mundial e novamente provocou a platéia
ao afirmar que “diante desta crise,
podemos pensar nela também como
uma oportunidade, já que a desordem e
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o caos podem não ser, necessariamente,
um mal. Caos e desordem podem
também ser provocadores de mudanças.
Podem se transformar em energia positiva
e aumentar o nível de possibilidades de
soluções para problemas que, sob a ótica
positivista, seriam de complexidade de
mais difícil superação”, ponderou.

Ao propor uma reflexão sobre esta
visão inquietante e inovadora para se
utilizar o Pensamento Complexo como
forma de superar problemas, a
pesquisadora construiu uma “ponte”
entre filosofia e metodologia para afirmar
que “eticamente, não cabe afirmar que
as soluções dos problemas estejam
sempre em códigos exteriores aos sujeitos
neles envolvidos, ou nas chamadas
autoridades competentes. A Teoria
do Pensamento Complexo ilumina um
ponto cego da visão unidimensional que
questiona e modifica a antiga prática que
só valoriza normas e regulamentos”. O
“desafio” - mas também a “opor-
tunidade”, na sua visão - está
localizado no fato dos que trabalham
em Vigilância Sanitária exercerem um
olhar diferente para a complexidade
setorial, mesmo que para isso sejam
obrigados a abandonarem a prática
científica positivista e tradicional”.

Encerramento

Por ter congregado 2.457 parti-
cipantes, exposto 1.409 trabalhos
científicos e ter atingido o objetivo de
aumentar significativamente a par-
ticipação de representantes do nordeste,
o IV SIMBRAVISA foi encerrado na tarde do
dia 26/11 com múltiplos motivos para
comemorar. A síntese foi feita pela
presidente do Simpósio, Ana Figueiredo,
durante a leitura da Carta de Fortaleza,
documento no qual são celebrados os
20 anos do SUS e o crescimento do
evento ao longo dos anos, desde que foi
criado em 2002. A mesa, composta por
Luiz Antonio Dias Quitério (Comissão
Científica), Ana Figueiredo de Souza
(Presidente do Congresso), João Ananias
Vasconcelos (Secretário de Estado de
Saúde do Ceará), Manoel Dias da
Fonseca Neto (Presidente de Honra do
IV SIMBRAVISA) e Edna Maia Covem
(Comissão Organizadora), formalizou
também uma carta de apoio à recon-
dução ao cargo de Maria Cecília Brito,
diretora da ANVISA. 

Esta carta reflete anseios de trabalhadores, professores, pesquisadores
e gestores da Saúde Pública brasileira, reunidos em Fortaleza, durante o
IV SIMBRAVISA.

Saudamos os 20 anos da Constituição Cidadã, tema deste Simpósio,
especialmente naquilo que nos é tão caro: a saúde como direito de cidadania.
A vigilância sanitária é essencial à integralidade das ações no conceito
ampliado de saúde, dado que seu objeto se volta precipuamente à proteção
das pessoas em relação a riscos associados a produtos, serviços e ambientes,
incluindo o do trabalho.

Nestes 20 anos, mais que em qualquer outro período, a vigilância
sanitária se firmou no Sistema Único de Saúde (SUS) e galgou avanços em
sua institucionalização. Foram criadas regras mais claras de financiamento
e instrumentos de planejamento e mecanismos de pactuação, demarcando
sua participação em todas as esferas de gestão do SUS. A implementação
de outra estrutura na instância federal – a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) – revela a ampliação da importância desta área nas
políticas públicas no país.

Outra demonstração da crescente vitalidade desse componente do
sistema público de saúde expressa-se na realização do Simpósio Brasileiro
de Vigilância Sanitária. Desde o primeiro, realizado em 2002, assistimos a
um notável crescimento no número de participantes e na apresentação de
trabalhos científicos.

Entretanto, percebemos, com preocupação, sinais de um deslocamento
da função precípua de proteção da saúde para um modelo regulatório
voltado à proteção dos mercados, paradoxalmente, em detrimento da
proteção das pessoas. A agenda regulatória da ANVISA deve ser concebida
com efetiva participação das demais esferas de gestão do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS), evitando a reedição do conceito já superado
de centralização normativa e descentralização executiva.

Mecanismos inovadores de participação social, como as câmaras setoriais
e as consultas públicas, não atendem requisitos de composição paritária
que expressem a pluralidade das forças sociais interessadas. Exemplo
emblemático se deu na construção das bases normativas para a regulação
da propaganda de medicamentos, quando os interesses do segmento
produtivo se sobrepujaram às necessidades de proteção da saúde. Ademais,
sistemáticas da gestão financeira da ANVISA têm dificultado, senão
impossibilitado, que a instituição cumpra seu papel de fomento e apoio à
pesquisa e formação profissional em vigilância sanitária nas instituições
públicas de pesquisa e ensino.

Ressaltamos a importância de a instância federal desempenhar seu papel
de coordenação do SNVS e de estabelecer os instrumentos de
acompanhamento da gestão dos ainda insuficientes recursos financeiros
repassados para as instâncias estaduais e municipais. Tal aspecto contribuirá
para a superação dos reiterados relatos de equipes insuficientes em número
e qualificação e deficiências de infra-estrutura nos serviços, a despeito da
existência de recursos financeiros.

Reiteramos e defendemos os compromissos com os valores inscritos
na Constituição brasi leira para que a vigilância sanitária ocupe
definitivamente sua posição no processo da Reforma Sanitária.

Fortaleza, 26 de novembro de 2008

Carta de Fortaleza



28 Abrasco   Dezembro 2008

FIOCRUZ ELEGE NOVO PRESIDENTE
O médico Paulo Gadelha foi escolhido
presidente da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) em eleição realizada no dia
24/10. Gadelha, que está na Fundação
há mais de 20 anos, obteve 2.870
votos dos servidores que trabalham no
Rio de Janeiro e nas unidades da
FIOCRUZ em Minas Gerais, Pernambuco,
Bahia, Amazonas, Paraná e Distrito
Federal - índice que representa 91,3%
dos votos válidos. Militante histórico da
Reforma Sanitária e discípulo de Sergio
Arouca, Gadelha, que concorreu em
chapa única, é vice-presidente da
instituição há oito anos.

PROJETO MAFALDA
Os resultados preliminares do projeto
‘Modelo de avaliação para assistência
farmacêutica em endemias focais na
Amazônia Legal, Brasil: prescrição,
dispensação e adesão ao tratamento
de malária não complicada por P.
vivax e P. falciparum em municípios
de alto risco’, conhecido como Projeto
Mafalda, foram apresentados na XI
Reunião de Pesquisa em Malária, que
aconteceu em Manaus, de 25 a 29
de outubro deste ano. Realizado com
apoio do CNPq, o projeto teve por
objetivo geral investigar os diferentes
aspectos relacionados à assistência
farmacêutica no enfrentamento da
malária no Brasil, a fim de propor
encaminhamentos ao Programa
Nacional de Controle da Malária
(PNCM) do Ministério da Saúde. A
proposta foi apresentar e testar um
modelo de avaliação que poderá ser
utilizado posteriormente com outras
doenças. Foram estudados 600
pacientes em seis municípios e 600
prontuários de gestantes em quatro
municípios. Entre outras coisas, o
estudo mostrou que o Manual
Terapêutico da Malária (MTM) precisa
ser revisado urgentemente, uma vez
que a edição atual utiliza poucas
evidências de adequado nível de
recomendação para sugerir
incorporação de terapêutica, e,

embora haja adesão ao Protocolo
Nacional, os profissionais de saúde
envolvidos na atenção ainda carecem
de conhecimento adequado para
lidar com as especificidades da
doença, que tem diagnóstico e
tratamento bastante complexos. Mais
informações no link http://
www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/
informe/materia/?matid=13353.

NOVO QUALIS PERIÓDICOS
O Fórum de Coordenadores de
Programas de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva, reunido em Vitória
(ES), nos dias 1 e 2 de Outubro de
2008, elaborou um documento em
torno do novo Qualis Periódicos. Este
documento, para além da CAPES/
MEC, está sendo enviado a todos
os órgãos de fomento ao ensino e à
pesquisa do país. Veja o texto
acessando http://www.abrasco.org.br/
UserFiles/File/FORUM/2008/
CARTA_DO_FPGSC-
OUTUBRO_2008.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA
CAMPANHA CONTRA A DENGUE
O Ministério da Saúde lançou no Rio
de Janeiro, em 20/10, a Campanha
Nacional de Combate à Dengue. Na
edição deste ano, o tema das peças
publicitárias é ‘Brasil unido contra a
dengue’ e a campanha será dividida
em três momentos de alerta. O
primeiro ressalta a importância da
limpeza antes do período das chuvas.
O segundo, para a mobilização e
combate aos focos do mosquito
transmissor, nos meses de maior risco
da doença. E o terceiro trata dos
sintomas e o que a população deve
fazer quando surgirem. A campanha
tem o objetivo de mobilizar gestores,
profissionais de saúde e sociedade
para a prevenção e educação. Todas
as informações estão disponíveis no
link http://189.28.128.100/portal/
aplicacoes/noticias/
noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=54917.

LEI AROUCA É SANCIONADA
Depois de 13 anos de tramitação no
Congresso Nacional, a Lei 11794 que
regulamenta o uso de animais em
pesquisa, de autoria do sanitarista e ex-

presidente da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), Sergio Arouca foi
sancionada. Publicada na edição do
dia 9 de outubro do Diário Oficial da
União, a Lei, que cria o Conselho
Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA),
deverá ser regulamentada em até 180
dias. Presidido pelo ministro da Ciência
e Tecnologia, Sergio Rezende, o
Concea será responsável por credenciar
instituições para criação e utilização
de animais destinados a fins científicos
e estabelecer normas para o uso
e cuidado dos animais. De acordo
com a Lei, a utilização de animais fica
restringida às atividades de ensino nos
estabelecimentos de ensino técnico de
nível médio da área biomédica e aos
de ensino superior. O uso será
permitido nas atividades relacionadas
à ciência básica, ciência aplicada,
desenvolvimento tecnológico, produção
e controle da qualidade de drogas,
medicamentos, alimentos,
imunobiológicos, instrumentos e
quaisquer outros testados em animais.
Práticas zootécnicas ligadas à
agropecuária não são consideradas
como atividades de pesquisa.

CEBES LANÇA CARTA DO RIO
DE JANEIRO
Como um dos resultados do seminário
Seguridade Social e Cidadania,
realizado no início do mês de setembro,
o Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde (CEBES) lançou a Carta do Rio
de Janeiro - Em Defesa da Seguridade
Social, que conta com assinaturas de
apoio de mais 21 organizações da
sociedade civil e 75 personalidades,
entre autoridades, cientistas políticos,
educadores, médicos, profissionais da
saúde, lideranças de movimentos
sociais e artistas. Ao tornar público o
documento, o CEBES dá início a uma
ampla campanha para colher o
maior número possível de
assinaturas.  Manifeste o seu apoio,
divulgue a Carta e estimule as
pessoas a apoiarem esse movimento
em defesa dos direitos e conquistas
da sociedade brasileira. Para saber
mais sobre o documento acesse
www.cebes.org.br
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OMS MOÇAMBIQUE LANÇA BOLETIM
O escritório de representação da OMS
de Moçambique lançou um Boletim
Eletrônico Trimestral para divulgar
algumas das ações realizadas pelo
governo em colaboração com seus
associados no desenvolvimento da
área da saúde. O objetivo da
publicação é compartilhar
informações com profissionais e
instituições do setor da saúde e
organizações afins. Para ler o boletim
basta acessar http://www.who.int/
countries/moz/publications/
ebulletin_march_june_2008.pdf.

RELATÓRIO 2008 SOBRE A SAÚDE
NO MUNDO
O relatório 2008 da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
apresentado no dia 14/10, busca
avaliar criticamente a forma como os
cuidados de saúde são organizados,
financiados e prestados em todo o
mundo, incluindo-se tanto os países
ricos quanto os mais pobres,
percebendo uma série de falhas e
deficiências que levam a
desequilíbrios perigosos na situação
da saúde entre populações dentro de
um país ou entre países. Com o
relatório ‘Atenção primária em saúde,
mais necessária do que nunca’, a
OMS comemora os 30 anos da
Conferência de Alma-Ata sobre
Cuidados Primários de Saúde,
realizada no Canadá, em 1978,
quando a questão da eqüidade em
saúde passou a integrar a agenda
política internacional.

Veja o relatório no link http://
www.who.int/whr/2008/en/index.html.

RETS LANÇA REVISTA
A Rede Internacional de Educação
de Técnicos em Saúde (RETS) lançou
o primeiro número de sua Revista.
A publicação que terá periodicidade
trimestral poderá ser lida em
espanhol, inglês e português.
Veja a publicação acessando http://
www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/rets.pdf.

OMS LANÇA RELATÓRIO
SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS
DA SAÚDE
Foi lançado, em 28/08, o Relatório
sobre Determinantes Sociais da
Saúde da OMS. O evento, realizado
em Genebra, contou com a presença
da diretora da OMS, Dra. Margaret
Chan e o Coordenador da Comissão
de Determinantes Sociais da Saúde
(CDSS/OMS), Sir Michael Marmot.
Criada em março de 2005 pelo ex-
diretor da OMS, J. W. Lee, a CDSS
é uma rede mundial de instancias
normativas, pesquisadores e
organizações da sociedade civil
reunida pela OMS para analisar
dados que ajudassem a melhorar a
saúde combatendo as causas sociais
da falta de saúde e as iniqüidades
sanitárias evitáveis. O sumário
executivo do documento está
disponível em espanhol, inglês,
francês, russo, chinês e árabe.
Acesse a página da Comissão
e tenha acesso ao relatório completo
em inglês acessando o link http://
whqlibdoc.who.int/publications/2008/
9789241563703_eng.pdf.

QI 2009
Entre os dias 20 e 23 de maio de 2009,
terá lugar o V International Congress of
Qualitative Inquiry (V Congresso
Internacional de Investigação Qualitativa -
QI2009) em Urbana, Illinois (EUA), sob a
presidência do eminente Prof. Norman
Denzin. Neste espaço se realizará, pela
primeira vez, o evento A Day in Spanish
and Portuguese (ADISP), desdobramento
da iniciativa A Day in Spanish (ADIS)
surgida no QI2007. O ADISP, coordenado
pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), em parceria com a
Universidade Federal do Ceará (UFC), se
reveste de grande significado para a
comunidade científica brasileira
e demais países de língua portuguesa
que compartilham história e significados
com os países de língua hispânica.
Ver detalhes no site do Congresso em
http://www.icqi.org ou nos sites http://
www.fcm.unicamp.br e http://
www.saudepublica.ufc.br.

XI CONGRESSO LATINO-AMERICANO
DE MEDICINA SOCIAL
“A saúde na agenda política e social
da América Latina” será o tema principal
do XI Congresso Latino-Americano
de Medicina Social, evento organizado
pela Associação Latino-Americana
de Medicina Social (ALAMES), de 17 a 21
de novembro de 2009 em Bogotá
(Colômbia). O evento comemora os 25
anos da ALAMES. Veja todos os detalhes da
primeira chamada do evento no link http:/
/www.abrasco.org.br/UserFiles/File/
ABRASCODIVULGA/2008/
Convocatoria_XI_Congreso_ALAMES.pdf.
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EDITORA FIOCRUZ

CAUSAS SOCIAIS DAS INIQÜIDADES EM SAÚDE NO BRASIL, AS
Comissão Nacional Sobre Determinantes Sociais da Saúde

META-AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: TEORIA E PRÁTICA
Zulmira Hartz, Eronildo Felisberto e Ligia Vieira Da Silva (Orgs.)

POLÍTICAS E SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL
Ligia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato,

José Carvalho de Noronha e Antonio Ivo de Carvalho (Orgs.)

REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA: CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPREENSÃO E CRÍTICA
Jairnilson Silva Paim

SAÚDE BUCAL NO BRASIL: MUITO ALÉM DO CÉU DA BOCA
COLEÇÃO TEMAS EM SAÚDE

Paulo Capel Narvai e Paulo Frazão

TERRITÓRIO, AMBIENTE E SAÚDE
Ary Carvalho De Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira e Maurício Monken (Orgs.)

VIROSES EMERGENTES NO BRASIL
COLEÇÃO TEMAS EM SAÚDE

Luiz Jacintho da Silva e Rodrigo Nogueira Angerami

EDITORA ATHENEU

ENFERMAGEM E CAMPOS DE PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA – REALIDADE, QUESTÕES E SOLUÇÕES
SÉRIE ATUALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM VOLUME 4

Iraci Dos Santos, Helena Mª Scherlowski Leal David, Delson Da Silva e Claudia Mara de M. Tavares

EPIDEMIOLOGIA – CADERNDO TEXTO E EXERCÍCIO
Roberto A. Medronho (Orgs.)

EDITORA UECE

EPIDEMIOLOGIA: AUTO-AVALIAÇÃO E REVISÃO
3ª EDIÇÃO REVISTA E AMPLIADA
Marcelo Gurgel Carlos da Silva

ABRASCO

GEOGRAFIA E O CONTEXTO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE
SÉRIE SAÚDE MOVIMENTO 6
Christovam Barcellos (Org.)

Caro Sócio, durante a realização do VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, a Abrasco Livros
organizou em parceria com as Editoras os lançamentos abaixo, que já estão disponíveis para compra na livraria.

A lista completa pode ser acessada através do site www.abrasco.org.br
ou solicitada através do e-mail abrlivro@ensp.fiocruz.br.
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PUBLICAÇÕES EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO
Mantenha-se atualizado com as mais recentes publicações em Saúde Pública com desconto de 20%,

exclusivo para os sócios com anuidade em dia.

Acesse www.abrasco.org.br e conheça outras novidades editoriais
 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

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

Saúde e Cidadania – uma
visão histórica e

comparada do SUS

Paulo Henrique de
Almeida Rodrigues e
Isabela Soares Santos

Editora Atheneu

A História da Humanidade
Contada pelos Vírus

Stefan Cunha Ujvari

Editora Contexto

Desenvolvimento, Ambiente
e Saúde: implicações da
(des)localizaçao industrial

Raquel Maria Rigotto
Editora Fiocruz

Vigilância em Saúde
Ambiental – uma nova área
da ecologia

Solange Papini

Editora Atheneu

O Desafio do Conhecimento
– pesquisa qualitativa em
saúde

Maria Cecília de S. Minayo
Editora Hucitec

Vigilância Sanitária:
desvendando o enigma

Ediná A. Costa (org.)
Editora Edufba

Medicamentos no Brasil:
inovação e acesso

Paulo M. Buss, José da R.
Carvalheiro e Carmen P.

Romero Casas (orgs.)
Editora Fiocruz

Atenção Básica e
Integralidade: contribuições

para estudos de práticas
avaliativas em saúde

Roseni Pinheiro, Aluisio G. da
Silva Júnior e Ruben Araújo

de Mattos
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