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EDITORIAL
Novembro costuma ser um mês emblemáti co para 
a ABRASCO. Geralmente é época de congresso e 
neste ano teremos a realização do 10º. Congresso 
Brasileiro de Saúde Coleti va, nosso popular ABRAS-
CÃO. Com o tema central “Saúde é Desenvolvimen-
to: Ciência para a Cidadania”, o ABRASCÃO 2012 
quer fortalecer o diálogo da saúde com os governos. 
Queremos que os governos priorizem a saúde em 
suas ações de modo a superar a incômoda posição 
que coloca a sexta ou séti ma economia mais rica do 
planeta em condições desvantajosas frente a nação 
menores e mais pobres. Nesse esforço a academia 
tem um papel de destaque, pois precisa combinar 
uma produção cientí fi ca de excelência, marcada por 
um forte compromisso social. Uma inovação na or-
ganização do ABRASCÃO 2012 foi a realização de se-
minários preparatórios ao evento e o estí mulo para 
a realização de eventos pré-congresso em universi-
dades e insti tuições de pesquisa.

Mas, o ABRASCÃO 2012 será palco de eleição 
da diretoria e do conselho, que conduzirão a enti da-
de nos próximos três anos. Portanto, 2012 é também 
época de balanço da gestão que se iniciou em 2009 
em Recife, no 9º. ABRASCÃO.

No âmbito da ABRASCO, este triênio se desta-
cou por um esforço de garanti r a democracia e a 
parti cipação dos associados na condução dos rumos 
da enti dade. Também merece destaque a realização 
de reuniões de diretoria e conselho, abertas, iti ne-
rantes e bimestrais. Rio, São Paulo, Salvador, Porto 
Alegre e Brasília foram algumas capitais que recebe-
ram nossa visita. Mas também esti vemos em Pelo-
tas, no Programa de Pós-Graduação em Epidemio-
logia– UFPel, que pela primeira vez recebeu uma 
diretoria da Abrasco. 

Também fortalecemos o diálogo da ABRASCO 
com as insti tuições de ensino e pesquisa do Brasil, 
através de uma maior presença nas ati vidades coti dia-
nas (seminários, aulas, eventos dos Programas de pós-
graduação PGSC/Epidemiologia) entre outras.

 No período 2009-2012 realizamos reuniões 
anuais de planejamento estratégico da enti dade, 
buscando defi nir nossa agenda de trabalho e forta-
lecer os vínculos com os trabalhadores administra-
ti vos da Abrasco. Em decorrência desse esforço, re-
alizou-se a reorganização do setor de contabilidade 
e fi nanças da enti dade, melhorando a adimplência 
dos associados individuais e insti tucionais. Em nossa 

gestão houve o fortalecimento do Fórum de Coor-
denadores de Pós-Graduação, cujas reuniões passa-
ram a contar com uma maior presença de membros 
da diretoria e do conselho. Também viabilizamos a 
criação do Fórum de Graduação em Saúde Coleti va, 
com o propósito de apoiar os esforços de consolida-
ção dos cursos de graduação em Saúde Coleti va nas 
universidades brasileiras. Nossa expectati va é que o 
governo federal não tarde em criar o cargo de sani-
tarista no âmbito do SUS e garanta o reconhecimen-
to da profi ssão no país. Vislumbramos o sanitarista 
como um profi ssional com competências e habilida-
des em epidemiologia, ciências sociais e humanas, 
políti ca, planejamento e gestão.

Igualmente realizamos dois mini-congressos de 
reorganização da Abrasco. Na assembléia de novem-
bro de 2011 em São Paulo, após a revisão do estatuto 
da enti dade e da discussão dos rumos da enti dade, 
suas comissões, grupos temáti cos e fóruns, foi apro-
vada por expressiva maioria.

Revitalizamos e esti mulamos a arti culação entre 
Comissões, Grupos Temáti cos e Fóruns, que resultou 
em redes de cooperação horizontal entre os asso-
ciados, como por exemplo, a Rede de Pesquisa em 
APS, a Rede Brasileira de Pesquisa em Saúde Coleti -
va (Rebrasco) e a Rede de Diálogos e Convergências 
em Saúde e Sustentabilidade. Além disso, novos GTs 
foram criados, como por exemplo, o de Avaliação 
em Saúde e o de Bioéti ca. A Livraria da Abrasco foi 
reorganizada , inauguração de uma loja na Fiocruz-
Recife (CPqAM). Apoiamos o desenvolvimento de 
grandes projetos de avaliação de políti cas de saúde e 
de acompanhamento da situação de saúde da popu-

Facchini é homenageado com outros abrasqueanos que recebem 
o prêmio das mãos do Sr. ministro da Saúde, alexandre Padilha, 
durante abertura da 12 eXPoePi, brasília, novembro de 2012.
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EDITORIAL
lação, como por exemplo, o Estudo Longitudinal de 
Saúde do Idoso, mais conhecido por sua sigla ELSI.

O período foi igualmente marcado por muitos 
eventos. Organizamos cinco congressos em três anos 
– Políti ca, Planejamento e Gestão, Salvador 2010 (re-
alizado pela primeira vez); Ciências Sociais e Huma-
nas em Saúde, São Paulo 2011, Epidemiologia, São 
Paulo 2011, World Nutriti on 2012 (em parceria com a 
World Public Health Nutriti on Associati on), Abrascão 
2012. Ainda promovemos dois simpósios – Simbra-
visa e Simpósio de Saúde e Ambiente. Ambos ocor-
reram em Belém, fato marcante, pois propiciou uma 
aproximação qualifi cada com a região Norte, que 
precisa ser intensifi cada, inclusive com a presença 
de colegas em espaços organizacionais da enti dade. 
Nossos eventos são momentos especiais de interação 
e congraçamento dos associados com a sociedade, o 
SUS e a academia. Em todos eles a Abrasco uti liza ex-
clusivamente fi nanciamento público. Não recebemos 
um único centavo de empresas privadas, o que nos 
protege de confl itos de interesse em relação a corpo-
rações que exploram o mercado da saúde.

Neste senti do, é preciso agradecer o apoio que 
a Abrasco tem recebido do SUS, através do Ministé-
rio da Saúde e das Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde, dos organismos de fomento e apoio 
à ciência, de agências de cooperação internacional, 
como por exemplo, a OPAS. Igualmente é relevan-
te destacar que o apoio concedido não implicou em 
qualquer constrangimento à liberdade da Abrasco 
manifestar suas posições embasadas e criteriosas 
sobre o SUS e a saúde em nosso país. Ao contrário, 
nossas opiniões e críti cas sempre foram saudadas 
como essenciais à consolidação do SUS e da demo-
cracia em nosso país.

Em nossa diretoria, a ABRASCO também liderou 
a elaboração de uma Agenda Estratégica para a Saú-
de, em parceria com muitas enti dades (CEBES, SBPC, 
SBMF&C, REDE UNIDA, ABEN, SBIS, CFM, CONASEMS, 
ABRASME e APSP) e que foi um esforço excepcional 
de mobilização dos militantes da reforma sanitária. A 
Agenda foi entregue ao Ministro Padilha em agosto de 
2011, mas em novembro de 2010, uma versão mais 
sintéti ca foi entregue à presidenta Dilma.

A ABRASCO apresentou uma parti cipação ati -
va no Conselho Nacional de Saúde, que resultou 
no fortalecimento de nossa representação no CNS, 
onde representamos a comunidade cientí fi ca, com 

dois assentos, um de ti tular e outro de 1º. Suplente. 
Nossa ação na mais alta instância do controle social 
ocorre de modo arti culado com o CEBES e a Rede 
UNIDA em favor dos interesses da população, com 
vistas à melhoria de suas condições de saúde e da 
ações do SUS. Também parti cipamos de modo regu-
lar em eventos de enti dades do SUS e parceiras no 
setor saúde, como por exemplo, CONASEMS e Mi-
nistério da Saúde/EXPOEPI.

Nossa agenda de trabalho também reforçou o in-
tercâmbio nacional e internacional no âmbito da saú-
de e especialmente da saúde coleti va e saúde pública, 
como por exemplo, com a OPAS, CEBES, Rede Unida, 
SBMF&C, SBIS, a Federação Mundial de Associações 
de Saúde Publica (WFPHA), a Associação Internacio-
nal de Epidemiologia (IEA) e o Observatório Iberoame-
ricano de Políti cas de Saúde, que reúne enti dades e 
interessados de Espanha, Portugal, Brasil e países lati -
noamericanos.

Em síntese, nos últi mos três anos a ABRASCO 
apresentou um amplo conjunto de realizações que 
podem ser observadas com mais detalhes nesta edi-
ção de nosso Boleti m. É uma grande sati sfação e hon-
ra haver liderado nossa enti dade neste período tão 
profí cuo de sua história. Aproveito a oportunidade 
deste balanço da gestão 2009-2012 para agradecer 
a todos os associados, militantes, amigos, colegas de 
diretoria, conselho, secretaria executi va e adminis-
tração da ABRASCO o apoio e as contribuições que 
recebi neste período, as quais foram essenciais para 
viabilizar as ações e as iniciati vas propostas.

Um grande abraço,

 Luiz Augusto Facchini
Presidente da ABRASCO
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Depois de seus 32 anos como Associação Brasileira 
de Pós-Graduação em Saúde Coleti va a Abrasco pas-
sou a ser denominada de Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva. Veja como se 
deu essa mudança:

A gestão 2009- 2012 foi pautada 
por muitas refl exões e debates no 
que se refere inclusive à estrutu-
ração interna da associação, que 
como enti dade cientí fi ca e aca-
dêmica, passou a integrar em 
seus quadros de associados os 
graduandos de saúde coleti va.

Como resultado divulgado em Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada no dia 13 de novembro 
de 2011, durante o 2º Mini-Congresso da ABRASCO, 
na Faculdade de Saúde Pública da SP, foi aprovada a 
alteração na denominação da ABRASCO de “Associa-
ção Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coleti va” 
para “Associação Brasileira de Saúde Coletiva”.

De acordo com seu Estatuto Social, a denomi-
nação da ABRASCO foi atualizada com o protocolo 
nº 201204101202205, registrado no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro, em 
18/07/2012.

A mudança de nome amplia e reafi rma o com-
promisso tanto da Diretoria e Conselho da Abrasco, 
como de seus associados do papel da Associação no 

apoio e arti culação dos centros de en-
sino e pesquisa em Saúde Coleti va, no 
fortalecimento mútuo das enti dades as-
sociadas, na ampliação do diálogo com 
a comunidade técnico-cientí fi ca e desta 
com os serviços de saúde, organizações 
governamentais e não governamentais 
e com a sociedade civil. Ou seja, a As-
sociação Brasileira de Saúde Coletiva se 
mantém como associação cientí fi ca.

A ABRASCO mUDA DE NOmE

imagem da Sede da 
abrasco (acima). 

imagem do interior 
da sede da Secretaria 

executiva (abaixo).
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Em obediência a legislação federal, para uso das de-
pendências no campus da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) como sua sede executi va, a Associação 
Brasileira de Saúde Coleti va (ABRASCO) fi rmou des-
de, 2006, com renovação em 2011, um acordo de 
cooperação técnica com essa Fundação com vistas 
à cooperação técnico cientí fi ca entre as partes, em 
parti cular com a Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ).

O objeto desse acordo é, portanto, o desenvolvi-
mento de programas, projetos e ati vidades no campo 
da pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, 
produção, informação técnico-cientí fi ca, assistência à 
saúde, qualidade e meio-ambiente.

E neste senti do, as enti dades partí cipes se com-
prometeram a alocar, dentro de suas possibilidades, 
recursos humanos e materiais, desde que envolvidos 
em projetos conjuntos, mediante prévio entendimen-
to, respeitados seus regulamentos e, desde que deste 
fato não decorra solução de conti nuidade na execução 
de suas ati vidades específi cas. Para esse processo, foi 
elaborado um Plano de Trabalho entre a Associação 
Brasileira de Saúde Coleti va e a Escola Nacional de 
Saúde Pública.

Estão previstos termo aditi vo e renovação do 
acordo após avaliação dos resultados e produtos, com 
base entre outros, no desenvolvimento da produção 
e divulgação de conhecimento, formação, informação 
técnico-cientí fi ca no campo da saúde coleti va e da for-
matação de políti cas sociais, como a ambiental, de de-
senvolvimento e de saúde.

Com esses procedimentos, a Abrasco uti liza espa-
ço predeterminado em sistema de cessão da Fiocruz, 
com valor previamente esti pulado, que pode ser con-
verti do em prestação de serviços, como pagamento 
de inscrições nos eventos promovidos pela insti tuição, 
distribuição de periódicos cientí fi cos publicados pela 
insti tuição, bem como demais serviços de interesse de 
ambas as partes, analisado e aprovado previamente 
pela Direção da ENSP/FIOCRUZ.

O referido termo de cooperação (2006 – 2011), 
publicado em Diário Ofi cial da União, com a prestação 
de contas devidamente aprovada permiti u a renova-
ção para o período 2012 – 2017, em curso.

Durante o ano de 2012 foram restabelecidos con-
tatos com a ENSP e Presidência da Fiocruz para a aná-
lise de viabilidade da ampliação das instalações fí sicas 
da sede da Abrasco e da Abrasco Livros.

SEDE DA ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DE SAúDE COLETIVA 
NO CAmPUS DA FUNDAçÃO OSWALDO CRUZ

imagem da Sede da abrasco.

ASSOCIE-SE À ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DE SAúDE COLETIVA (ABRASCO)
Valor da contribuição do associado:

Associado individual – R$ 150,00
Associado insti tucional – R$ 1.500,00

Para fazer a inscrição compartilhada Abrasco e IEA consulte o site da Abrasco 
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REUNIÕES DE DIRETORIA E CONSELHO DA ABRASCO GESTÃO 2009 – 2012
As reuniões de Diretoria da Abrasco nesta gestão se destacaram pelo caráter itinerante, realizadas em diferentes 
instituições e abertas a todas as Comissões, Grupos Temáticos e Fóruns da Abrasco.

1ª Reunião
Agenda da Abrasco para a Gestão e Análise de Conjuntu-
ras e Propostas para o SUS
Faculdade de Saúde Pública/Universidade de São Paulo 

(FSP/USP)
São Paulo/SP – dias 03 e 04 de fevereiro de 2010

2ª Reunião
Política de Fomento à Pesquisa e ao Ensino em Saúde 
Coletiva
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – (ENSP/

FIOCRUZ)
Rio de Janeiro/RJ – dias 08 e 09 de Abril de 2010

3ª Reunião
Políticas Públicas e Proteção Social: o SUS nos Desafios 
da Saúde Coletiva
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da 

Bahia (ISC/UFBA)
Salvador/BA – dias 08 e 09 de Junho de 2010

4ª Reunião
Agenda Estratégica para a Saúde no Brasil 2011
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
Rio de Janeiro/RJ – dias 05 e 06de Agosto de 2010

5ª Reunião
A Saúde Coletiva e o SUS no próximo governo
Programa Pós Graduação em Epidemiologia – Universi-

dade Federal de Pelotas (UFPeL)
Pelotas/RS – dias 07 e 08 de Outubro de 2010

6ª Reunião
Agenda Estratégica de Saúde para o Brasil 2011
Núcleo de Estudos em Saúde Pública – Universidade de 

Brasília (NESP/UNB)
Brasília/DF – dias 23 e 24 de Fevereiro de 2011

7ª Reunião
Agenda Estratégica para Saúde no Brasil/2011 Diretrizes 
para articular saúde e desenvolvimento social
Faculdade de Ciências Médicas – Universidade de Cam-

pinas (UNICAMP)
Campinas/SP – dia 13 de Maio de 2011

8ª Reunião
14ª Conferência Nacional de Saúde: mobilizar para ser 
grande marco de saúde no país
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO – Univer-

sidade Federal de Goiás
Goiânia/GO – dias 11 e 12 de Julho de 2011

9ª Reunião
Agenda Estratégica para a Saúde no Brasil
Secretaria Executiva da Abrasco
Rio de Janeiro/RJ – dias 04 e 05 de Agosto de 2011

10ª Reunião
Emenda Constitucional 29: SUS Prá Valer: Conquistar Su-
ficiência de Recursos e Qualidade de Gastos – Regula-
mentar EC29 Sem Tergiversar
Programa Pós-Graduação em Saúde Pública e Núcleo de 

Estudos em Saúde Coletiva – Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG)

Belo Horizonte/MG – dias 19 e 20 de Setembro de 2011

11ª Reunião
Pensando o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 
(Abrascão/2012)
Hotel – por ocasião da reunião da Rede de Pesquisas em 

atenção primária à saúde
Brasília – DF – dia 30 de Novembro de 2011

12ª Reunião
10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão/2012) 
Saúde é Desenvolvimento
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre/RS – dias 28 e 29 de Fevereiro de 2012

13ª Reunião
10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão/2012) 
Saúde é Desenvolvimento: ciência para cidadania
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre/RS – dias 11 e 12 de Abril de 2012

14ª Reunião
10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão/2012)
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre/RS – dias 10 e 11 de Maio de 2012

15ª Reunião
10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão/2012)
Faculdade de Direito e de Educação Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul/UFRGS
Porto Alegre/RS – dias 19 e 20 de Junho de 2012

16ª Reunião
10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão/2012)
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre/RS – dias 25 de Julho de 2012

17ª Reunião
Prestação de contas da gestão 2009 -2012
Sede da Secretaria Executiva da Abrasco
Rio de Janeiro/RJ – dia 15 de agosto de 2012

18ª Reunião
Organização e Infraestrutura geral do 10º Congresso Bra-
sileiro de Saúde Coletiva
Hotel Plaza São Rafael – Porto Alegre
Porto Alegre/RS – dia 13 de Setembro de 2012
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EVENTOS DA ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DE SAúDE COLETIVA: 
ESTRATéGIA DE DIVULGAçÃO DO CONHECImENTO!

Com o objetivo de apoiar indivíduos e instituições ocupados com ensino graduado e pós-graduado, pesquisa, 
cooperação, gestão e prestação de serviços na área de saúde coletiva, a Abrasco realiza e participa estrate-
gicamente, de inúmeros eventos. Estes, em diferentes modelos e desenhos (reuniões, oficinas, seminários 
ou congressos) ocorrem com intervalos de tempo regulares colocando em pauta as principais demandas da 
Saúde Coletiva.

Em conjunto com a edição de suas revistas indexadas, os eventos da Abrasco são estratégicos para a divul-
gação do conhecimento, troca de experiências, diálogo e debates, qualificação profissional e para a formulação 
de políticas de saúde.

Nesta Gestão 2009 -2012 foram realizados, entre outros os seguintes eventos:

I Congresso Brasileiro de Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde

Caminhos e DesCaminhos Da PolítiCa De saúDe Brasileira
Salvador – Centro de Convenções de 24 a 26 de agosto de 

2012

Números

1513 participantes, 946 trabalhos inscritos com 45 
selecionados para apresentação oral e 745 para pu-
blicação.

Destaques

Este foi o 1º Congresso sob a responsabilidade 
da Comissão de Políticas, Planejamento e Gestão 
em Saúde, área que é uma das bases constituti-
vas da Saúde Coletiva Brasileira, enquanto espa-
ço de reflexão e atuação, com tradição na produ-
ção acadêmica, na formação de quadros para a 
saúde coletiva e principalmente, na construção 
de um pensamento genuíno brasileiro sobre po-
líticas de saúde. O Congresso foi apoiado por ins-
tituições como o Ministério da Saúde, Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde, Capes, CNPq e Se-
cretaria Estadual de Saúde da Bahia bem como 
pelos programas de graduação e pós-graduação 
da área de políticas, planejamento e gestão.

Avaliação

O 1º Congresso Brasileiro de Políticas, Planeja-
mento e Gestão em Saúde logrou realizar um ba-
lanço amplo e consistente dos aportes científicos 
consolidados na área e reafirmou a relevância 
das contribuições da Saúde Coletiva no debate e 
implementação dos sistemas universais de prote-
ção social. O tema relativo ao estado da arte da 
política de saúde brasileira foi desdobrado em 
três eixos temáticos: (1) a saúde no contexto das 
políticas de proteção social e do desenvolvimen-
to; (2) sistemas de saúde, modelos assistenciais 
e gestão pública relação público/privado: (3) 

Saúde Coletiva – os desafios acadêmicos e polí-
ticos atuais da área de Política, Planejamento e 
Gestão. A conjugação dos aportes relacionados à 
formulação e operacionalização do planejamen-
to, programação e avaliação, modelos de atenção 
e padrões de gestão bem como seus rebatimen-
tos acadêmicos contribuiu para a atualização da 
identidade da área no campo da saúde coletiva.

Produtos e desdobramentos para a área de políticas, 
planejamento e gestão:

1. Edição de uma revista acadêmica de Políticas, 
Planejamento e Gestão;

2. Carta de Salvador – uma Agenda Estratégica 
para a Saúde no Brasil 2011, que foi o ponto 
de partida para a elaboração da Agenda Estra-
tégica para a Saúde no Brasil;

3. Ampliação da participação de integrantes da 
Comissão de Políticas, Planejamento e Gestão 
em atividades editoriais e fóruns da Abrasco.

4. Inclusão dos Congressos de Politicas, Planeja-
mento e Gestão no calendário de eventos da 
Abrasco.

Produtos e desdobramentos para a Saúde Coletiva

1. Criação do Fórum de Coordenadores dos Cur-
sos de Graduação em Saúde Coletiva

2. Reunião de GT/Comissões/Fóruns da Abrasco 
como embrião dos Mini-Congressos
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V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária

VigilânCia sanitária no séCulo XXi: ComPromisso Com 
a saúDe
Belém do Pará – Centro de Convenções de 13 a 17 de novem-

bro de 2010

Números

1.387 participantes com 752 trabalhos seleciona-
dos dos 918 inscritos apresentados em sessões 
temáticas

Destaques

O V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária 
(SIMBRAVISA), organizado pelo Grupo Temáti-
co de Vigilância em Saúde trouxe ao debate os 
desafios da contemporaneidade, face às neces-
sidades de proteção e promoção da saúde no 
mundo atual. Foram três eixos temáticos que 
nortearam a organização e os debates: (1) re-
gulação sanitária e proteção da saúde; (2) po-
líticas, sistemas e práticas para a proteção da 
saúde; (3) participação e controle social para a 
proteção da saúde.

Avaliação
Considerou-se que o proces-
so contínuo de internaciona-
lização dos mercados e glo-
balização como fenômenos 
difusos nas relações econômicas e também políticas 
e culturais, traz implicações para as políticas de pro-
teção social e de desenvolvimento e, no Brasil, no 
campo da saúde, revela a vigilância sanitária como 
a interface mais sensível às contradições entre as 
tensões sociais e as funções do Estado contempo-
râneo. Os participantes, profissionais dos serviços e 
de instituições de ensino e de pesquisa foram pro-
venientes de todos os estados brasileiros.

Produtos e desdobramentos:
1. Carta de Belém
2. Café com Pôster e Sessões de Roda Visa
3. Realização do evento em todas as regiões brasilei-

ras – com defesa para a descentralização como es-
tratégia na gestão de todas as áreas componentes 
da vigilância sanitária

I Simpósio Brasileiro de Saúde Ambiental

moDelo De DesenVolVimento, CiênCia, saúDe e amBiente: 
teorias, metoDologias e PráXis
Belém do Pará – Centro de Convenções, de 07 a 10 de dezem-

bro de 2010

Números

970 participantes com 514 pôsteres e 95 comuni-
cações orais

Destaques

Promovido pela ABRASCO, através de seu Gru-
po Temático Saúde e Ambiente, o Simpósio foi 
fruto de uma parceria com o Departamento de 
Saúde Ambiental e do Trabalhador (DSAST) da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde e o Instituto Evandro 
Chagas (IEC/SVS/FM). Pautou 
como objetivo, debater as prin-
cipais questões emergentes da 
relação entre o ambiente e a saúde.

Produtos e desdobramentos
1. Carta da Saúde Ambiental
2. Moção contra o uso de agrotóxicos pela vida – 

isto acabou gerando o Dossiê sobre o Impacto 
dos Agrotóxicos na vida das Pessoas

3. Este Simpósio passou a fazer parte da agenda 
permanente do GT com a realização do próxi-
mo previsto para 2014.

V Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde

o lugar Das CiênCias soCiais e humanas no CamPo Da 
saúDe ColetiVa
São Paulo – Universidade de São Paulo, de 17 e 20 de abril 

de 2011

Números

1.260 participantes representando todos os esta-
dos da federação e 1.798 trabalhos inscritos, dos 
quais 547 em apresentação oral, 524 em sessão 

de pôster eletrônico e 419 para publicação nos 
anais do Congresso.

Destaques

Realização de Grupos de Trabalhos Temáticos 
constituídos por mistos de universidades e/ou 
programas de saúde coletiva como metodologia 
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que privilegiou o debate mais aprofundado em 
torno dos eixos centrais do congresso e favore-
ceu o intercâmbio da produção científica contem-
porânea na área de ciências sociais e humanas 
saúde proveniente do conjunto de instituições de 
ensino e pesquisa existentes no país.

Pautou sinalizar a abrangência e a contribui-
ção das Ciências Sociais para a área da Saúde 
Coletiva, por meio de seus objetos: conceitos, 
teorias, ensino e pesquisa. O Congresso enfa-
tizou que as Ciências Sociais contemporâneas 
prosseguem com suas análises sobre dispositi-
vos sociais, tentando construir novas categorias 
analíticas que permitam aproximações com cir-
culações de pessoas, diferenciações humanas, 
valores e escolhas afetivas, modos de viver e prá-
ticas cotidianas em um mundo profundamente 
desigual na política, no poder, na responsabilida-
de do Estado, nas políticas públicas, nos recursos 
materiais, ambientais e de direitos sociais, que, 
sobretudo, afetam a saúde em sua condição hu-

mana. As reflexões e debates durante o evento 
decorreram sobre a forma como as instituições 
de saúde “gerenciam” conflitos sociais, desi-
gualdades, questões relacionadas à pobreza e à 
exclusão e riscos ambientais por meio de seus 
mecanismos de atuação.

Produtos e desdobramentos

1. Metodologia de inscrições e debates por Gru-
pos de Trabalhos Temáticos

2. Anais do V Congresso Brasileiro de Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde contendo todos 
os trabalhos apresentados nas diversas moda-
lidades organizados por um sistema de busca, 
distribuído aos congressistas durante o cre-
denciamento.

3. Realização de uma pesquisa de satisfação dis-
ponibilizada no site do evento http://www.
cienciassociaisesaude2011.com.br

VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia

ePiDemiologia e as PolítiCas PúBliCas De saúDe
São Paulo – Centro de Convenções do Anhembi, de 12 a 16 de 

novembro de 2011

Números

3.300 participantes com 3.940 trabalhos inscritos 
dos quais foram selecionados 3.081 para pôsteres 
e 421 que geraram 109 sessões de Comunicação 
Oral. Destes, 11 trabalhos foram agraciados com 
certificado de menção honrosa. Outros 441traba-
lhos foram não recomendados

Destaques

O objetivo foi atualizar e rever contribuições da dis-
ciplina para os distintos temas que interessam aos 
diferentes setores da sociedade brasileira. Aprofun-
dar, questões relacionadas às desigualdades/iniqui-
dades em saúde, às explicações causais do processo 
saúde-doença, à vigilância epidemiológica, aos as-
pectos regulatórios próprios da vigilância sanitária, 
aos processos de avaliação e incorporação de tec-
nologias envolvendo usuários do sistema de saúde, 
pesquisadores, profissionais de saúde, gestores, 
responsáveis pelo complexo industrial da saúde.

O tema central foi o debate sobre o papel da 
disciplina e de seu caráter como um dos elemen-
tos protagonistas na definição de políticas públi-
cas, caráter este que se desenrola de modo con-

junto e articulando com as demais disciplinas do 
campo da Saúde Coletiva.

Produtos e desdobramentos:

1. Criação da TV Abrasco www.youtube.com/
tvabrasco

2. Permitiu cobertura do Congresso em tempo 
integral, com acompanhamento jornalístico 
das atividades e entrevistas. Entre inúmeras 
matérias foram destacadas temas de desta-
que: H1N1, dengue, vacina contra HPV e cân-
cer de colo de útero e saúde do idoso.

3. Cobertura em Vídeo – realização de vídeos 
exclusivos com o propósito de ampliar e tor-
nar público alguns dos temas principais do 
Congresso.

4. Divulgação pelas redes sociais como Twitter e 
Facebook

5. CD ROM Anais do VIII Congresso Brasileiro de 
Epidemiologia com todos os trabalhos sele-
cionados.
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World Nutrition Rio2012 – WNRio2012

ConheCimento, PolítiCa e ação
Rio de Janeiro – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), de 27 a 30 de abril de 2012

Destaques

Organizado pela ABRASCO em parceria com a 
World Public Health Nutrition Association e com 
a UERJ, o WNRio2012 foi o primeiro congresso de 
nutrição independente, realizado sem a partici-
pação ou apoio dos setores econômicos que pos-
suem conflitos de interesse com a área. Ele contou 
com o apoio do governo federal brasileiro, agên-
cias de fomento e diversas instituições públicas. 
Tendo como lema “Conhecimento, Política e Ação”, 
foi estruturado em seis grandes temas: Sistemas 
alimentares equitativos e diversidade alimentar; 
Meio ambiente e segurança alimentar e nutricio-
nal para todos; Determinantes e ameaças à saúde; 
Políticas de alimentação e nutrição; Estratégias e 
intervenções bem sucedidas; Epistemologia e for-
talecimento da alimentação e nutrição em saúde 
coletiva. O Congresso contou na sua organização 
com parceria do INCA, Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro e Observatório de Políticas de Seguran-
ça Alimentar e Nutrição (UnB).

O Congresso buscou promover amplo debate 
sobre os macro-determinantes da alimentação e 
nutrição no contexto contemporâneo, as respos-
tas do poder público às questões prioritárias da 
agenda de nutrição (bem como os desafios atuais 

para que essa resposta seja efetiva e transforma-
dora) e as experiências e possibilidades de atua-
ção da sociedade civil.

Produtos e desdobramentos

1. CD ROM “Anais do World Nutrition Rio 2012” 
contendo todos os trabalhos apresentados 
nas diversas modalidades organizados por um 
sistema de busca, distribuído aos congressis-
tas durante o credenciamento;

2. Número temático do periódico Public Health 
Nutrition, em formato CD Rom, contendo os 
resumos aprovados no congresso

3. Vídeos documentais do evento e vídeos das 
plenárias, simpósios e debates;

4. Artigos e editoriais em revistas científicas;
5. Relatórios das sessões;
�. Planos de ação e outros produtos advindos 

dos grupos de trabalho realizados durante o 
congresso;

�. Moções apresentadas ao final do congresso
�. Declaração Rio2012, produzida por uma sub-

comissão do Comitê Executivo do Congresso 
com base nos relatórios das sessões;

9. Pesquisa de opinião com foco em expectativas 
e avaliação do evento.

Saúde é Desenvolvimento: ciência para a cidadania.

Este é o tema do próximo evento organizado pela 
ABRASCO, o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 
(ABRASCÃO/2012), que ocorrerá na UFRGS em Porto Ale-
gre/RS no período de 14 a 18 de novembro de 2012 com 
patrocínio do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Profissionais de Ensino 
Superior (CAPES) , Fundação de Amparo a Pesquisa de 
São Paulo (FAPES), OPAS (Organização Pan-americana 
de Saúde), FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da 
Saúde (MS) e com o apoio da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Prefeitura de 
Porto Alegre/ Secretaria Municipal de Saúde (SMS/POA) 
e Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS).

Com o intuito de amadurecer os debates, a As-
sociação Brasileira de Saúde Coletiva realizou quatro 
seminários que se constituíram em espaços prepara-
tórios de reflexões sobre o tema.

1º Seminário: O Brasil no Século XX
Rio de Janeiro, UFRJ (Colégio de Altos Estudos) 06/06/2012

2º Seminário: Modelos Alternativos de Desenvolvimento 
Econômico e Social para o Brasil

São Paulo, Faculdade de Saúde Pública (USP) em 
28/06/2012

3º Seminário: Desenvolvimento e Proteção Social: 
Padrões e Tendências

Porto Alegre (Faculdade de Medicina da UFRGS) em 
26/07/2012

4º Seminário: Inovação, Desenvolvimento e Política 
Industrial e o Complexo Industrial da Saúde

Brasília, FIOCRUZ em 29/08/2012
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REVISTAS OFICIAIS DA ABRASCO E SEUS AVANçOS 
SIGNIFICATIVOS NA GESTÃO 2009 – 2012

I. Revista Ciência & Saúde Coletiva

1 Em 2010, ao completar 15 anos de existência, 
foi apontada pela SciELO como um dos três pe-
riódicos brasileiros de saúde pública de maior 
impacto.

2 Em 2011, passou a ser publicada mensalmente, 
presente em 17 indexadores e foi incluída no 
Journal Citati on Reports (JCR), que por meio de 
fator de impacto compara os periódicos interna-
cionalmente mais citados em determinada área e 
sua relevância para a comunidade cientí fi ca.

3 Em 2011 passou a contar com Editores Assisten-
tes responsáveis por temas mais relevantes pu-
blicados na revista no senti do de assegurar mais 
qualidade aos pareceres e, consequentemente, 
aos arti gos.

4 Sua produti vidade, no período de 01/03/2009 a 
25/10/2012, foi de 6.826 arti gos submeti dos à 
Revista. Mais de 2/3 desses trabalhos retorna-
ram a seus autores porque não se adequaram 
aos critérios de selação da editoria  ou não cor-
responderam ao escopo do veículo. E, segundo 
dados da SciELO (18/10/2012) foram publicados 
1.255 arti gos.

Assim, a Revista Ciência e Saúde Coleti va vem 
progressivamente, ati ngindo maior importância e ga-
nhando padrões internacionais. Com sua singularida-
de de ser um periódico temáti co, vem cumprindo o 
propósito da Abrasco de promover a difusão do co-
nhecimento, aprofundamento das refl exões acadê-
micas e questi onamento de temáti cas consideradas 
perti nentes e relevantes para o desenvolvimento his-
tórico da saúde coleti va/saúde pública no país.

II. Revista Brasileira de Epidemiologia

1 No período de 2009 a 2012, a Revista Brasileira 
de Epidemiologia (RBE) de periodicidade trimes-
tral, apresentou um aumento constante dos ma-
nuscritos submeti dos para publicação, que foi de 
73,5%, neste período com média de 42,5 manus-
critos/mês em 2012.

2 A indexação internacional da RBE com a entrada 
na Base MEDLINE em 2010, resultou no cresci-
mento da produção cienti fi ca da área.

3 Além do volume, observa-se um salto de qualida-
de dos manuscritos submetidos e disseminados 
pela RBE pelo crescimento do seu fator de impacto 
na base nacional SciELO, que anteriormente era de 
0,8140 e passou em 2011 para 0,9745.

4 Na base SciELO Saúde Pública a RBE situa-se em 
terceiro lugar do número de citações.

A Revista Brasileira de Epidemiologia tem tam-
bém, recebido um número crescente de manuscritos 
originados de pesquisas que contaram com fi nancia-
mento de agências de Ciência e Tecnologia.
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ESTAçÃO SAúDE: BOLETIm DO 
OBSERVATóRIO NACIONAL DE 
POLíTICAS DE SAúDE

Abrasco Acompanha Agenda da Saúde nos Três Poderes

O Boletim do Observatório Nacional de Políticas de Saúde é elaborado por professores e alunos de graduação e pós-
graduação da UFRJ, ENSP, UNIRIO e UNICAMP para acompanhamento mensal da agenda da saúde nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Sua principal contribuição é a de reunir no mesmo espaço as proposições e nor-
mas dos poderes republicanos relacionadas com saúde. A sistematização de decisões, proposições e jurisprudência 
emanadas de cada poder instituído permite detectar simultaneamente as vocações temáticas de cada instância e as 
confluências políticas em relação à reafirmação/mudança das regras jurídico-legais para o sistema de saúde.

Para oferecer um conjunto abrangente e representativo da legislação, normas e jurisprudência sobre saúde 
no Brasil, o Boletim do Observatório Nacional de Políticas de Saúde adota como fontes: a produção normativa 
do Ministério da Saúde e duas agências reguladoras setoriais (ANVISA e ANS), as iniciativas dos parlamentares 
do Congresso Nacional (Câmara de Deputados e Senado) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Su-
premo Tribunal Federal. As informações processadas mensalmente são agregadas mediante uma categorização 
temática voltada à identificação de tópicos prioritários.

A opção pelo enfoque nacional decorre da necessidade de fixar um plano panorâmico para discernir proces-
sos contemporâneos de reorganização das ações públicas de saúde. Tal recorte, contudo, é pouco permeável à 
apreensão detalhada de parte dos projetos, normas e decisões judiciais registradas. O fato de examinar a agenda 
sobre saúde de instâncias recursais, adicionado às dificuldades para reunir e analisar informações – cujo conteúdo 
técnico, político e jurídico exigem expertise em muitas áreas que ultrapassam o domínio de conhecimentos da 
equipe responsável pela edição do Boletim do Observatório Nacional de Políticas de Saúde -, limita o fornecimento 
de análises aprofundadas sobre todos os temas descritos. Todavia, essas advertências não desmerecem sua rele-
vância como ferramenta para subsidiar o debate sobre as políticas de saúde. A leitura do Boletim do Observatório 
Nacional de Políticas de Saúde é essencial para repor aos sentidos obscurecidos de informações fragmentadas, 
dotadas de forte teor administrativo, os significados políticos do cotidiano da ação do Estado. 

CONSULTA AOS ASSOCIADOS SOBRE AS EDITORIAS
Com a atuação em favor de uma gestão participativa e com o objetivo de assegurar a continuidade da relevan-
te atividade editorial da entidade, a diretoria da ABRASCO na gestão 2009-2012 realizou uma consulta aos seus 
associados sobre as editorias das revistas Ciência & Saúde Coletiva e Revista Brasileira de Epidemiologia.

As perguntas foram, especificamente, se:
(1) a escolha de editores deveria ser realizada mediante processo de apresentação de candidaturas 

com perfis e programas de trabalho compatíveis com as diretrizes acadêmicas da ABRASCO e dos 
periódicos, sendo as candidaturas avaliadas por uma comissão de pesquisadores da Saúde Coleti-
va de renomada proficiência; e

(2) o mandato dos editores deveria ser de seis anos, sendo permitida a recondução sem restrições, 
mediante submissão ao processo de apresentação de candidaturas

Concluída a consulta foi computada a participação de 177 associados, que votaram da seguinte forma:
(1) 167 (94%) CONCORDARAm com a escolha mediante apresentação de candidaturas e avaliação por 

uma comissão de pesquisadores e 10 (06%) DISCORDARAM;
(2) 119 (67%) CONCORDARAm com o mandato de seis anos e recondução sem restrições, mediante 

submissão ao processo de candidaturas e 58 (33%) DISCORDARAM.
Apoiada nesses resultados, a diretoria da ABRASCO, em 18 de abril de 2012 (www.abrasco.org.br), de-

liberou pela adoção do procedimento aprovado pela maioria. Assim, ficou também acertado que na Assem-
bleia Extraordinária da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, prevista para o dia 14 de novembro de 2012, 
em Porto Alegre, será apresentada a proposta de inclusão no Estatuto e/ou no regulamento interno da enti-
dade a ser criado, desse procedimento para a escolha de editores das publicações da Associação.
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mINI-CONGRESSOS DE COmISSÕES, GRUPOS 
TEmáTICOS E FóRUNS DA ABRASCO

Os Mini-Congressos se consti tuíram como espaços 
internos da Abrasco que estão contribuindo para es-
ti mular e ampliar os debates e refl exões sobre a es-
truturação da Abrasco, com destaque para o funciona-
mento e defi nição de suas Comissões, Grupos Temáti -
cos e os Fóruns.

Por meio desses eventos tem sido possível revi-
sar o Estatuto da Associação por meio da convocação 
de Assembleias Extraordinárias, especifi cas para esta 
fi nalidade.

Pode-se atribuir o embrião desses eventos ao 1º 
encontro com os representantes de Grupos Temáti cos, 
Comissões e Fóruns da Abrasco, realizado em Salvador, 
durante o 1º Congresso de Políti ca Planejamento e 
Gestão em Saúde (agosto/2011), que compilou diver-
sas propostas dos seus respecti vos representantes.

Com a perspecti va de avançar nas decisões e de-
fi nições sobre como se consti tuem e como funcionam 
as Comissões, Grupos Temáti cos e os Fóruns da Abras-
co foram realizados alguns encontros com as coor-
denações e membros dessas instâncias, inclusive em 
reuniões de diretoria.

1º Mini-Congresso, realizado em abril de 2011, 
na Faculdade de Saúde Pública/USP, em São 
Paulo, durante o V Congresso Brasileiro de Ci-
ências Sociais e Humanas em Saúde. Os debates 
e encaminhamentos se deram a parti r de uma 
série de perguntas provocati vas previamente 
elaboradas.

2º Mini-Congresso, realizado em novembro de 
2011, Faculdade de Saúde Pública/USP, em São 

Paulo, durante o VIII Congresso Brasileiro de Epi-
demiologia ocorreu uma Assembléia Geral Extra-
ordinária da ABRASCO. Na Reforma Estatutária foi 
aprovada entre outras, a mudança do nome da 
Associação Brasileira de Pós Graduação em Saú-
de Coleti va para Associação Brasileira de Saúde 
Coleti va e incluiu os Programas de Graduação em 
Saúde Coleti va na Associação.

Programado o 3º Mini-Congresso, que ocorrerá 
em Porto Alegre, no 10º Congresso Brasileiro de 
Saúde Coleti va, cuja pauta principal é:

a) Adequação do Estatuto ao código civil que lhe 
dá maior legiti midade legal;

b) Criação de um Regulamento interno a ser ela-
borado pela diretoria em determinado tempo 
para posterior apreciação da Assembleia.

As Ofi cinas de Planejamento Estratégico desde 2010 entraram no calendário da Associação Brasileira de Saúde 
Coleti va. Coordenadas pelo presidente da associação, elas reúnem ao fi nal de cada ano, diretoria, conselho, 
secretaria executi va e equipe administrati va da Abrasco.

Estas Ofi cinas têm por fi nalidade realizar o balanço de ati vidades da Abrasco no ano e planejar as ati vidades 
para os próximos anos, quando procuram equalizar as questões internas da associação, enfrentar os desafi os e 
atender demandas cada vez mais intensas, que são resultantes da maior capilaridade nacional e internacional 
da associação e da saúde coleti va como um todo.

●

●

OFICINAS DE PLANEjAmENTO ESTRATéGICO DA ABRASCO

Cartaz do 1º mini-Congresso da abrasco.
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ABRASCO INSTALA FóRUm DE GRADUAçÃO E CRIA GT DE BIOéTICA
Grupo Temático de Bioética: que a partir de processos 
e caminhos anteriores teve sua proposta submetida 
à apreciação pela Diretoria e Conselho da Abrasco, 
durante a sua 4ª reunião, em agosto de 2010, na Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, e que se definiu 
por aprová-la.

Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação em 
Saúde Coletiva: que também, após longa caminhada foi 
criado e sua solenidade de implantação foi conduzida 
pela presidência da Associação Brasileira de Saúde Co-
letiva durante o I Congresso Brasileiro de Políticas, Pla-
nejamento e Gestão em Saúde em agosto de 2010.

As Comissões, Grupos Temáticos e Fóruns da Abrasco

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva se organiza 
com 04 Comissões, representando os principais eixos 
da área de saúde coletiva, com 15 Grupos Temáticos 
e com 02 Fóruns de Coordenadores de Cursos de Saú-
de Coletiva. Você pode consultar os membros de cada 
um deles e ter acesso aos seus principais documentos 
no site da Abrasco: www.abrasco.org.br.

Comissões
Comissão de Epidemiologia

Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde

Comissão de Política, Planejamento e Gestão em Saúde

Comissão de Ciência e Tecnologia em Saúde

Grupos Temáticos
GT Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva

GT Bioética

GT Comunicação e Saúde

GT Educação Popular e Saúde

●

●

●

●

●

●

●

●

GT Gênero e Saúde

GT Informações em Saúde e População

GT Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas 
de Saúde

GT Promoção da Saúde

GT Saúde Bucal Coletiva

GT Saúde do Trabalhador

GT Saúde e Ambiente

GT Saúde Indígena

GT Saúde Mental

GT Trabalho e Educação na Saúde

GT Vigilância Sanitária

Fóruns
Fórum de Coordenadores de Curso de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva da Abrasco

Fórum de Coordenadores de Curso de Graduação em 
Saúde Coletiva da Abrasco

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Fóruns Atuantes

Fórum De CoorDenaDores De Curso De Pós-graDuação  
em saúDe ColetiVa Da aBrasCo.
Nos últimos anos o Fórum de Coordenadores dos Cur-
sos de Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
da ABRASCO se consolidou como um espaço importante 
de discussão e aprendizado sobre a pós-graduação, em 
consonância com os objetivos para os quais foi criado, 
que incluíam entre outros, funcionar como instância de 
reflexão e formulação de propostas para a pós-gradu-
ação senso estrito, com destaque para a formação de 
pesquisadores. Ao mesmo tempo, se consolidou como 
um espaço de interlocução privilegiado com a represen-
tação da área junto à Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ordinariamente o Fórum se reúne ao menos duas 
vezes por ano, tendo habitualmente, como anfitrião 
um Curso que se candidata a organizar a reunião:

2010 – em São Paulo/SP e São Luiz/MA
2011 – em Campinas/SP e Fortaleza/CE
2012 – em Brasília e no Rio de Janeiro/RJ
2013 – programada para Pirenópolis /GO

A coordenação dos trabalhos e atividades do Fó-
rum até 2010 foi exercida pela Universidade Federal 
do Ceará e pela Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo. Em novembro de 2011 passou a ser 
compartilhada pela Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, pela Universidade do Mato 
Grosso e pelo Centro de Pesquisas Ageu Magalhães da 
Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco.

O Fórum é constituído pelos coordenadores e res-
pectivos adjuntos de todos os programas de pós-gra-
duação stricto sensu da área de saúde coletiva. Contu-
do, participam como convidados os representantes de 

●
●
●
●
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área na Capes e frequentemente, também os mem-
bros das comissões de avaliação dos programas.

Atualmente a área de Saúde Coleti va conta com 
68 Programas de Pós-Graduação credenciados pela 
Capes, dos quais 31 são Mestrados Profi ssionais.

Sua coordenação está empenhada em manter a 
representati vidade alcançada junto aos programas, e 
também em diversifi car a pauta de discussões, incor-
porando vários temas relacionados à melhoria da qua-
lidade da pós-graduação.

E, assim, com suas peculiaridades e característi -
cas, por incluir todos os programas, manter encontros 
regulares e na forma como é conduzido, o Fórum de 
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação em Saúde 
Coleti va tem funcionado como um espaço de aprimo-
ramento e consolidação de diversos programas no país 
e suas discussões têm contribuído substancialmente, 
para o aprimoramento do processo de avaliação.

Foto da transição de coordenação do Fórum de Coordenadores dos 
Cursos de Pós-graduação em Saúde Coletiva (site da abrasco).

Fórum De CoorDenaDores De Cursos De graDuação 
em saúDe ColetiVa

As discussões sobre a criação de uma graduação de Saú-
de Coleti va já integravam o debate do Movimento Sa-
nitário brasileiro. Os primeiros cursos de graduação em 
saúde coleti va foram aprovados em 2008 (Universidades 
Federais do Acre, de Brasília, do Rio de Janeiro, da Bahia 
e do Rio Grande do Sul). Atualmente são 15 cursos em 
desenvolvimento em universidades federais, estaduais, 
municipais e privadas. A graduação na Área da Saú-
de Coleti va é hoje uma realidade e representa valiosa 
contribuição no desenvolvimento e consolidação do 
sistema de saúde brasileiro, tendo em vista a formação 
profi ssional, com perfi l interdisciplinar, e voltada para o 
desenvolvimento de competências relati vas à análise e 
intervenção em políti cas e sistemas de saúde, promoção 
e educação em saúde, vigilância em saúde e pesquisa, 
no âmbito público e privado. Nesse senti do, a Abrasco 
incorporou em sua estrutura um Fórum de Graduação.

Cronologia do desenvolvimento de ati vidades do 
Fórum de Graduação em Saúde Coleti va.

200� Reuniões da Arti culação de Cursos (Belo Hori-
zonte, Salvador, Porto Alegre, Recife e Brasília)

2009 Ofi cina do GT Trabalho e Educação na Saúde da 
Abrasco

2009 9º Congresso Brasileiro de Saúde Coleti va/Recife

2010 Criação do Fórum de Graduação em Saúde Co-
leti va da ABRASCO, no 1º Congresso de Políti ca 
Planejamento e Gestão em Saúde/ Salvador

2010 1ª Reunião do Fórum (Fiocruz/Brasília)

2011 2ª Reunião do Fórum no V Congresso Brasilei-
ro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da 
Abrasco (USP/ São Paulo)

2011 3ª Reunião do Fórum no VIII Congresso Brasileiro 
de Epidemiologia da Abrasco (USP/São Paulo)

2012 4ª Reunião do Fórum no X Congresso Interna-
cional da Rede Unida (Rio de Janeiro)

2012 Programada a 5ª Reunião do Fórum durante o 
10º Congresso Brasileiro de Saúde Coleti va (UFR-
GS – Porto Alegre)

A Coordenação colegiada do Fórum foi iniciada 
por docentes dirigentes das Universidades Federais do 
Rio de Janeiro (UFRJ), da Bahia (UFBA) e do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e por representante discente da UFRJ.

Atualmente, o colegiado gestor é consti tuído por 
três docentes e três discentes, organizados como Co-
ordenação Geral (UFRGS e UFRJ); Coordenação Adjun-
ta de Mercado de Trabalho e Carreira (UFBA e UnB-
Ceilânida); e Coordenação Adjunta de Currículo e Re-
gulamentação de Curso (UFRJ e UFMT).

Além da condução coordenada da criação e con-
solidação de cursos, o Fórum se propõe como espaço 
de refl exão/arti culação entre insti tuições, estudantes, 
professores e pesquisadores da Saúde Coleti va, fun-
cionado em caráter colegiado (coordenação) e amplia-
do (aberto ao processo integrati vo com a Educação 
em Saúde Coleti va).

Foto da implantação do Fórum de Coordenadores dos Cursos de 
graduação em Saúde Coletiva durante o i Congresso de Políticas 
Planejamento e gestão em Saúde (site da abrasco)
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REDES DE COLABORAçÃO NA SAúDE COLETIVA:  
Um DESAFIO NECESSáRIO.

No cotidiano reflexivo e prático da saúde – seja nos es-
paços de cuidado, de ensino e formação, ou nos de pes-
quisa e produção de conhecimentos – não deixa de sur-
preender como certas abordagens, que uma vez con-
cebidas e postas em prática são consideradas óbvias, 
demoram tanto em ir da idéia à ação social ampla. Mas, 
por outro lado, esquecemos que antes de serem formu-
ladas teórica e metodologicamente, elas foram criadas 
e praticadas por diversos grupos sociais como parte das 
suas estratégias de produção cultural. E somente anos 
depois, foram institucionalizadas – por vezes aprimo-
radas, e por vezes desvirtuadas; mas inevitavelmente 
modificadas na sua forma e propósitos.

Esse é o caso do trabalho em rede e da visão do 
mundo social como um conjunto múltiplo e multiforme 
de redes onde a totalidade vai além dos pontos – ou nós 
– isolados. Não foram os teóricos dos sistemas que as 
criaram. Nem os das ciências da complexidade. Nem as 
ONGs ou redes inter-institucionais. Menos ainda os go-
vernos ou organismos internacionais. Nem os donos do 
Facebook ou do Orkut – que certamente não idealizaram 
seus produtos iniciais como redes sociais. Foram as pes-
soas comuns, organizadas de forma mais ou menos co-
esa, em processos de invenção de formas diferentes de 
viver e conviver, de produzir bem-estar e de lutar contra 
o sofrimento, a doença e a morte. As experiências locais 
solidárias constituem primórdios de redes. E as formas 
de solidariedade tradicional (mutirão) diante da adversi-
dade configuram também formas de viver em rede.

Entretanto, nos anos 1980, com o surgimento dos 
Novos Movimentos Sociais – ampliados e difusos – o 
tema das redes começou a fazer parte da agenda de mu-
dança da vida social. Aos poucos, a partir de pequenas 
experiências alternativas, essa forma de trabalhar e de 
viver a sociabilidade e enxergar os processos sociais. Gru-
pos comunitários, primeiro, organizações da sociedade 
civil, depois; organizações não governamentais; e, tar-
diamente, governos e organismos internacionais foram 
incorporando a idéia de trabalhar em rede. Ao mesmo 
tempo começaram a produzir-se saberes – de pesquisas 
e reflexões – sobre as particularidades do agir em redes, 
suas características singulares, e as formas diversas de 
produção dependendo dos contextos em que surgem e 
operam. Toda uma sociologia das redes foi surgindo.

Trabalhar em rede foi se definindo como forma in-
tensa de troca de experiências e saberes, de organizar 
e divulgar informações relevantes, de favorecer inicia-
tivas e novas idéias, de produzir mudanças em coletivo. 
Diálogo, horizontalidade, democratização, e amplidão 
são todos valores associados ao fazer em rede.

Poucos são hoje os que encontram desvantagens 
a participar em redes. Embora ainda não tenhamos 
habilidades suficientes para compreensão e gestão 
profunda das redes – porque elas são, por definição, 
inesperadas – há muitas redes de colaboração sendo 
criadas e operando.

Mas trabalhar ou visualizar o social em rede cons-
titui também um desafio. Como todo fenômeno social, 
as redes assumem muitas formas e significam coisas 
diversas para os diversos atores sociais envolvidos na 
prática e na criação particular dela. Por exemplo, um 
fenômeno inesperado, ainda pouco compreendido, 
foi o surgimento maciço das Redes Sociais da internet, 
com a característica de serem nebulosas, fragmentárias 
e temporárias – e consideradas por alguns superficiais 
e por outros até nocivas. O seu sucesso e uso social 
amplo tem “puxado” muito a discussão para esse tipo 
especial de redes – em parte descuidando outras, mais 
tradicionais e ainda operando fortes no mundo social 
– e gerado um forte senso comum que identifica toda 
rede social com a internet, ou o papel das redes sociais 
como aqueles assumidos na internet. Como existem in-
teresses comerciais fortes por trás da aparente espon-
taneidade dessas redes, é importante o senso crítico.

Outras redes – com maior e melhor história – já 
acontecem nos vários grupos sociais: redes de trabalho, 
de cuidado, de estudo, de solidariedade diante sofri-
mentos sociais, etc. As comunidades tradicionais, com 
forte senso de união e “vida em comum” podem tam-
bém ser enxergadas como formas sociais em rede.

Finalmente, temos as redes que são criadas pro-
positadamente como redes: redes de grupos e ins-
tituições. Que são, elas mesmas, institucionalizadas, 
com equipes promotoras, com orçamentos, planeja-
mento e produtos.

Essas redes de colaboração são precisamente as 
que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco 
– assume como desafio. A proposta é transformar boa 
parte das ações e a produção de propostas e atividades 
em processos em redes de diálogo e colaboração, não 
somente ao interior da Associação mas construindo 
pontes e pontos de contato com outras instâncias ins-
titucionais e sociais. Estão propostas redes que façam 
uso de tecnologias, sim; mas que fundamentalmente 
se desenvolvam nos vários espaços sociais onde a saú-
de coletiva é produzida – dialogando e promovendo 
processos de saber e bem-estar em saúde.

Ao longo dos últimos anos, de várias maneiras foi 
se orientando a construção ampla de consensos e inicia-
tivas, com participação ativa de Grupos Temáticos e Co-
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missões da Abrasco na construção dos eventos acadêmi-
cos, projetos, publicações e dos critérios de organização e 
operação internos da Abrasco. E, ainda, acolhendo as ini-
ciati vas – formais e informais – de organização em redes. 
As principais dessas são apresentadas neste boleti m.

Nos recentes congressos houve reuniões e se-
minários abertos onde foram discuti dos temas chave 
relevantes ao evento e também novas formas de orga-
nizar-se e parti cipar.

O caminho só está começando. Mas, inspirados na 
boa caminhada das muitas redes em saúde já existentes 

– populares, acadêmicas, profi ssionais e/ou insti tucio-
nais – consideramos que ele deve ser percorrido com 
insistência e esperança. Os resultados – nem imediatos, 
nem fáceis – serão duradouros. E, como em toda rede, 
eles serão legíti mos embora inesperados: novas formas 
de relação, de trabalho conjunto, de idéias e propostas, 
de projetos e de resultados irão surgir.

Os exemplos valiosos resenhados a seguir são 
somente o começo, confi amos, de muitas formas de 
colaboração em rede que a saúde coleti va espera, e 
merece, ter.

A Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde – Rede APS

Esta rede, hoje de grande importância estratégica, foi 
lançada em março de 2009, durante o V Seminário In-
ternacional de Atenção Primária à Saúde no Rio de Ja-
neiro, como una iniciati va comparti lhada entre a Asso-
ciação Brasileira de Saúde Coleti va (ABRASCO) e o De-
partamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde 
(MS/DAB). Atualmente conta com mais de quatro mil 
pessoas cadastradas.

A Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) tem 
como objeti vo promover e oferecer comunicação e ar-
ti culação entre pesquisadores, profi ssionais, usuários 
e gestores da APS. Conta com o apoio insti tucional da 
OPAS, do CONASS, do CONASEMS, da ABEN e da SBMFC. 
Estas insti tuições integram o comitê coordenador e con-
tribuem para as discussões e o funcionamento da Rede.

A rede criou o portal www.rededepesquisaaps.
org.br, que disponibiliza um cadastro de pesquisado-
res e de pesquisas em APS. Nele são divulgados traba-
lhos e debates por meio de informes, fóruns, entrevis-
tas, notí cias, eventos, entre outros. O portal permite, 
também, instrumentalizar e capacitar os profi ssionais 
que fazem da APS o seu dia a dia.

PrinCiPais açÕes Da reDe aPs:
Reuniões do Comitê Coordenador, onde são discuti -
das as ações da Rede e outros temas pautados pelo 

DAB/MS, pela Abrasco e/ou pelos seus membros. 
Essas reuniões têm, de modo geral, periodicidade 
trimestral congregando cerca de 30 parti cipantes e 
contam, além das insti tuições de apoio menciona-
das, com pesquisadores de diversas universidades 
brasileiras, contemplando todas as regiões do país.

Reuniões anuais com a perspecti va de discuti r e 
melhorar o desenvolvimento da APS no Brasil, 
contam em média com 150 a 200 parti cipantes e 
convidados como pesquisadores de insti tuições 
nacionais de ensino e pesquisa. Os parti cipantes 
da rede podem acompanhar posteriormente, suas 
resoluções por meio de áudios e relatoria do even-
to, disponibilizados no portal APS.

Entrevistas mensais são publicadas e divulgadas no 
portal com profi ssionais convidados (pesquisadores, 
estudiosos e gestores) que se destacam na área.

Fóruns de discussão sobre temas de interesse 
dos parti cipantes da Rede e são conduzidos por 
membros do comitê coordenador. Os fóruns ge-
ram relatórios com avaliação sobre as aprendiza-
gens e o tema.

Informativo eletrônico enviado semanalmente aos 
integrantes da rede contendo arti gos cientí fi cos, 
matérias, estudos, resultados e formulação de 
pesquisas, e com temas de destaque da área.

Divulgação diária no sítio web de editais, notí cias, 
eventos, arti gos, e matérias com temas ligados 
a APS.

Banco de dados e de pesquisas produzidas consti tuído 
por um banco de pesquisadores e de profi ssionais 
com suas produções acadêmicas e experiências bem 
sucedidas da gestão, e dos parti cipantes em gera.

Para saber mais e participar visite o portal da Rede 
APS: www.rededepesquisaaps.org.br.reunião do comitê coordenador. Junho de 2006, em brasília.
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As Redes de Pesquisa em Saúde Coletiva (Rebrasco)

Iniciati va recente do Fórum de Coordenadores de Pós-
graduação em Saúde Coleti va da ABRASCO, em par-
ceria com o Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coleti va da Universidade Federal do Espírito Santo, as 
Redes de Pesquisa em Saúde Coleti va, denominadas 
de REBRASCO, começaram a ser discuti das em reunião 
em Vitória/ES, contando com a presença de represen-
tantes da Diretoria e da Secretaria Executi va da Abras-
co e 56 pesquisadores de mais de 40 programas de 
Pós-graduação em Saúde Coleti va no Brasil.

Esse encontro apontou a necessidade de mapear 
e esti mular parcerias entre pesquisadores de insti tui-
ções de todas as regiões do país, promovendo diálogos 
interdisciplinares; e, ainda, entre grupos mais e menos 
experientes, no senti do de qualifi car a produção e po-
tencializar os esforços de divulgação de resultados e 
de captação de recursos.

A ideia central da REBRASCO é que a parti r da 
identi fi cação de interesses comuns, os diversos gru-
pos e programas possam se arti cular e propor projetos 
de pesquisa estabelecendo parcerias. Para iniciar os 
diálogos foram defi nidos nove eixos temáti cos:

Saúde, produção, trabalho e ambiente;

Ciência, tecnologia e inovação e economia da 
saúde;

Informação, educação e comunicação em saúde;

Doenças transmissíveis;

Violências, agravos e doenças não transmissíveis;

Determinantes sociais de saúde, desigualdades e 
parti cipação social;

Políti ca, planejamento, gestão e avaliação em 
saúde;

Atenção à saúde;

Marcadores sociais da diferença.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

A parti r desses eixos se formaram nove grupos 
temáti cos com vistas à discussão das linhas de pes-
quisas apresentadas pelos programas. Cada grupo foi 
composto pelos representantes dos Programas e por 
pesquisadores presentes afi ns ao eixo discuti do. Estes 
grupos apontaram em cada eixo: possíveis temas/pro-
jetos de pesquisa; linhas de investi gação e abordagens 
metodológicas já em desenvolvimento; e eixos priori-
tários e/ou estratégicos para futuros projetos.

Para auxiliar a Coordenação do Fórum, foi criada 
uma coordenação provisória para as Redes de Pesqui-
sa no âmbito do ABRASCO. Com isto, durante o Fórum 
de Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação em 
Saúde Coleti va, no Rio de Janeiro (setembro/2012), 
foram discuti das idéias para desenvolver mecanismos 
que viabilizem digitalmente, os contatos dos que cons-
ti tuirão a Rebrasco.

Na rede social Facebook foi criada uma página 
que pode ser localizada no mecanismo de busca do 
Facebook digitando “Rebrasco”. Ao curti r a página o 
usuário passa a receber novidades e informações rela-
cionadas a esta rede de redes.

O Grupo Diálogos e Convergências; Diálogos e Redes a partir do Dossiê de Agrotóxicos e Saúde

A ABRASCO integrou entre os anos de 2009 a 2011 
o processo de construção do Encontro Nacional de 
Diálogos e Convergências em Agroecologia, Justi ça 
e Saúde Ambiental, Soberania Alimentar, Economia 
solidária, e Feminismo (htt p://dialogoseconvergen-
cias.org/), realizado em Salvador em setembro de 
2011.

No processo de arti culação, além de redes de 
movimentos sociais, parti ciparam Grupos Temáti cos 
(GT) afi ns ao tema, inicialmente o GT de Saúde e Am-
biente; e depois: o GT de Saúde do Trabalhador, GT 

de Alimentação e Nutrição em Saúde Coleti va, GT de 
Promoção da Saúde e GT de Educação Popular.

Além da ABRASCO, fi zeram parte da comissão orga-
nizadora do encontro a Arti culação Nacional de Agroe-
cologia (ANA), o Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
(FBES), a Rede Brasileira de Justi ça Ambiental (RBJA), a 
Rede Alerta contra o Deserto Verde (RADV), a Associa-
ção Brasileira de Agroecologia (ABA), o Fórum Brasileiro 
de Soberania e de Segurança Alimentar e Nutricional 
(FBSSAN), a Marcha Mundial de Mulheres (MMM) e a 
Arti culação de Mulheres Brasileiras (AMB).

reunião em Vitória/eS. Fonte: site da abrasco.
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O sucesso dessa arti culação no âmbito da socie-
dade civil abriu caminho, por meio de iniciati va do Diá-
logos e Convergências, para a construção de um Dossiê 
sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde. A idéia do 
Dossiê surgiu a parti r da constatação, em ofi cina do GT 
Saúde e Ambiente no Congresso de Epidemiologia de 
2011 da Abrasco, da magnitude do problema dos agro-
tóxicos no Brasil, de sua relevância para a saúde públi-
ca e das difi culdades do Estado em garanti r o direito à 
saúde neste campo, através de políti cas públicas ágeis, 
adequadas e efi cazes. O desejo de contribuir com o es-
forço nascido na sociedade, a parti r da Campanha con-
tra os Agrotóxicos e pela Vida, lançada alguns meses 
antes e reunindo diversos movimentos sociais e enti -
dades ligadas ao campo foi uma das moti vações.

Com o apoio da Abrasco foi consti tuído o Grupo 
Diálogos e Convergências, envolvendo além dos Gru-
pos Temáti cos anteriores, o GT de Vigilância Sanitá-
ria, pesquisadores da UnB, UFMT, UFC, UFMG, UFPel, 
UFG, UFVS, UFRJ, UEPE, Fiocruz (ENSP e EPSJV) e Em-
brapa-SINPAF.

O objeti vo do grupo é

“registrar e difundir a preocupação de pesquisado-
res, professores e profi ssionais com a escalada as-
cendente de uso de agrotóxicos no país e a conta-
minação do ambiente e das pessoas dela resultan-
te, com severos impactos sobre a saúde pública” e 
de “expressar o compromisso da ABRASCO com a 
saúde da população, no contexto de reprimarização 
da economia, da expansão das fronteiras agrícolas 
para a exportação de commoditi es, da afi rmação 
do modelo da modernização agrícola conservadora 
e da monocultura químico-dependente”.

Como resultados e produtos desses processos foram 
lançados, até o momento, dois documentos:

Etapa 01

Agrotóxicos, Segurança Alimentar e Nutricional e 
Saúde, lançado durante o World Nutriti on Congres-
so em abril, no Rio de Janeiro, com 90 páginas.

Etapa 02

Agrotóxicos, saúde, ambiente e sustentabilida-
de, lançado na Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 
– Cúpula dos Povos, em junho, no Rio de Janeiro, 
com 135 páginas.

Etapa 03

Ainda em processo, esta terá como tema: “Agro-
tóxicos, conhecimento e cidadania” e será lança-
da no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coleti va 
da ABRASCO, em novembro, em Porto Alegre.

Essa experiência que se formata como uma 
rede, com base na perspecti va da ecologia de sabe-
res, envolve uma construção metodológica em con-
junto com os movimentos sociais do campo e os ter-
ritórios ati ngidos pelos agrotóxicos, contando com o 
apoio do grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. 
Boaventura de Sousa Santos da Universidade de 
Coimbra. O que cria um campo fecundo pela frente, 
para novas iniciati vas.

lançamento da 1ª parte do dossiê sobre o impacto dos agrotó-
xicos na Saúde.

INSCRIçÃO COmPARTILHADA ABRASCO E IEA
IEA/Brazilian Association of Collective Health Application Form for Joint Membership

Ao se associar a Associação Brasileira de Saúde Coleti va (ABRASCO) é possível ser associado também da 
Internati onal Epidemiologic Associati on (IEA).

Para os associados adimplentes, essa fi liação comparti lhada é feita com desconto importante no valor 
da associação. Veja no site da Abrasco: www.abrasco.org.br ou no site da IEA htt p://www.ieaweb.org/.
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DEmONSTRATIVO DOS ASSOCIADOS DA ABRASCO 2012

Fonte: banco de dados da abrasco (acesso em outubro de 2012).

A Abrasco conta atualmente com 5.285 associados individuais (docentes, discentes e pesquisadores em saúde), 
65 associados insti tucionais, representados na maioria, por Cursos de Pós-Graduação em Saúde Coleti va. Veja 
o quadro atual de associados. (Crescimento de 240% com relação aos Associados individuais, e de 278,5% com 
relação aos associados insti tucionais.)

QUadro geral de aSSoCiadoS abraSCo – geSTão 2009-2012
Tipo de associado adimplentes inadimplentes Total

Associados Individuais 3.145 59,5% 2.140 40,49% 5.285 100%

Associados Institucionais 39 �0% 26 40% 65 100%

demonSTraTiVo de VariaÇão do QUadro de aSSoCiadoS adimPlenTeS
Situação em novembro/2009 em outubro/2012

Associados Individuais 1.310 3.145

Associados Institucionais 14 39
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ABRASCO PRESTA CONTAS
Como sociedade científica de âmbito nacional, não governamental e de utilidade pública, a Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (ABRASCO) tem o compromisso com a prestação de contas de suas realizações e apresenta o balanço finan-
ceiro de suas receitas e despesas no que se refere à Abrasco e à Abrasco Livros no exercício da gestão de 2009 a 2012.

Demonstrativo do Resultado do Exercício 2011/2012 da Associação Brasileira de Saúde Coletiva

Período: Janeiro a dezembro/2011 Período: Janeiro a SeTembro/2012

reCeiTaS oPeraCionaiS
Assoc, Inst/Indiv. 677.964,94

reCeiTaS FinanCeiraS
Rend. s/Aplic. Financ. 6.832,38

reCeiTaS oPeraCionaiS
Assoc.Inst/Indiv. 697.176,26

reCeiTaS FinanCeiraS
Rend.s/ Aplic.Financ. 2.308,48

Total de receitas r$ 684.797,32 Total de receitas r$ 699.484,74

deSPeSaS oPeraCionaiS
Despesas com Pessoal
Salário e Ordenados 348.087,17
Férias 36.694,57
13º Salário 30.511,57
Previdencia Social 167.782,63
FGTS 35.248,49
PIS s/ Floa 3.274,55
Vale Transporte 20.180,08
Desp. c/ Aliment. (vale refeição) 72.885,78
Desp. c/ IRF s/ Floa 19.290,44
Desp. c/ Contrib.Sindical 1.804,25
Desp. c/ Exame Médico 700,80
Total	 R$	736.460,33

Despesas Gerais
Desp. c/ Mat. Expediente 70,00
Desp. c/ Correio e Teleg. 21.875,83
Desp. c/ Cartório 150,00
Desp. c/ Transp. 240,00
Desp. c/ Multas/Taxas 2.235,22
Desp. Diversas 1.509,51
Desp. Bancárias 790,66
Desp. c/ Cofins 20.652,81
Total	 R$	47.524,03

Desp. c/ Eventos/Reuniões
Desp. c/ Passagens 7.460,53
Total	 R$	7.460,53

deSPeSaS oPeraCionaiS
Despesas com Pessoal
Salário e Ordenados 248.396,09
Férias 35.135,37
13º Salário 0,00
Previdencia Social 128.473,41
FGTS 31.354,64
PIS s/ Floa 4.284,96
Vale Transporte 13.606,60
Desp. c/ Aliment. (Vale Refeição) 49.791,61
Desp. c/ IRF s/ Floa 14.007,17
Desp. c/ Contrib. Sindical 2.689,20
Desp. c/ Exame Médico 270,00
Rescisão Contrato 38.308,09
Desp.c/ taxa CIEEE 102,00
Desp. c/ RF Outros 1.657,65
Total	 R$	568.076,79

Despesas Gerais
Desp. c/ Mat. Expediente 80,00
Desp. c/ Correio e Teleg. 11,56
Desp. c/ Cartório 397,01
Desp. c/ Transp. (Taxi, pass.) 183,20
Desp. c/ Multas/Taxas 9,41
Desp. Diversas 0,00
Desp. Cofins 533,83
Desp. c/ Informática 128,00
Total	 R$	1.343,01

Desp. c/ Eventos/Reuniões
Desp. c/ Passagens 0,00
Desp. c/ (Ajuda Custo) 100,00
Total	 R$	100,00

Desp. Financeiras
Desp.Bancárias 1.492,74
Total	 R$	1.492,74

Desp. c/ Ocupação
Desp. c/ Alugueis/Espaço 3.900,00
Desp. c/ Telefones 2.918,13
Total	 R$	6.818,13

Total de despesas r$ 791.444,89 Total de despesas r$ 577.830,67

resultado déficit (106.647,57) resultado Superavit r$ 121.654,07 

Notas explicativas
•  Os recebimentos e a especificação dos gastos refere-se aos recursos captados através de contribuições dos associados (Institucionais e Individuais) 

da Instituição e outros recursos provenientes de auxílios, rendas de convênios e subvenções por meios de acordos, contratos e termos de parceiras.
•  As ações executadas através de projetos que contam com apoio de Instituições de fomento relatórios técnicos e financeiros são apresentados às 

respectivas Instituições em conformidade com sua normas e legislação especifica.



22 Boletim informativo de Prestação de Contas Gestão 2009 – 2012

I FóRUm INTERINSTITUCIONAL DE AVALIAçÃO DA PRODUçÃO CIENTíFICA 
DA SAúDE COLETIVA QUANTO AOS CRITéRIOS DE CONCESSÃO DE BOLSAS 
DE PRODUTIVIDADE Em PESQUISA NO ÂmBITO DO CNPQ.

Como aspecto estratégico da definição da política científica 
e tecnológica do campo da Saúde Coletiva, a Abrasco ins-
taurou este Fórum como instância permanente de discus-
são da avaliação da produção científica na Saúde Coletiva.

Apesar das propostas e encaminhamentos de critérios 
por este Fórum terem sido utilizadas para os critérios do 
triênio, a proposta foi totalmente desfigurada pelo CNPq. 
É, portanto, um tema que continua na pauta de debates!

No dia 10 de novembro de 2011, um grupo de tra-
balho constituído pelas coordenações da área de Saúde 
Coletiva na CAPES e no CA/CNPq, membros do comitê de 
avaliação da área na CAPES e do CA/CNPq e da diretoria 
da ABRASCO, reuniu-se para discutir aspectos gerais da 
avaliação, tendo neste contexto formulado um conjunto 
de propostas para o CA/CNPq como subsídio para a revi-
são dos seus critérios de avaliação.

Sugestões e propostas do Fórum:
(1) Distribuição de bolsas seja proporcional à demanda 

de cada sub-área da Saúde Coletiva (Epidemiologia; 
Ciências Sociais e Humanas em Saúde; Política, Pla-
nejamento e Gestão em Saúde), e que a análise do 
mérito seja comparativa em cada subgrupo.

(2) Revisão pelo CNPq da classificação relativa à Saúde 
Coletiva, uma vez que a atual classificação de sub-
áreas do CNPq não contempla esta estrutura.

(3) Apoio a iniciativa do CA/CNPq em separar, ao me-
nos, os pesquisadores da sub-área de Epidemiolo-
gia das demais, mesmo sabendo da precariedade 
desta solução.

(4) Nos procedimentos da avaliação, reforçar o princí-
pio de que não haja tratamento diferenciado entre 
atuais detentores de bolsas e candidatos ainda não 
bolsistas.

(5) Adoção de critérios de pertinência na área da Saúde 
Coletiva para elegibilidade às bolsas; tendo em vista o 
número extremamente restrito de bolsas disponíveis, 
é injusta a concessão de bolsas destinadas à área para 
pesquisadores que não contribuem para seu desen-
volvimento. Propõe-se, portanto, que se considere 
pesquisador da área de Saúde Coletiva aquele que 
cumprir ao menos dois dos três critérios seguintes:
a) Titulação na área em nível de mestrado, doutora-

do ou pós doutorado;
b) Participação como docente em Programa de Pós-

Graduação da área;

c) Ter, no mínimo 30% da produção veiculada em 
periódicos da área de Saúde Coletiva.

(�) Adoção de critérios operacionais para a implementa-
ção dos princípios gerais já definidos pelo CNPq:

1º Produção científica:
Análise quantitativa baseada nas medianas dos 
bolsistas atuais e dos novos candidatos;

2º Formação de recursos humanos em nível de Pós-
Graduação:

Orientações ou co-orientações de mestrado ou 
mestrado profissional na área
Orientações ou co-orientações de doutorado na área
Supervisão de pós-doutorado

(Sugere-se a manutenção de critérios mínimos de orien-
tação para a promoção para nível 1.)

3º Contribuição científica e tecnológica para inovação:
Solicitar relatório com as 05 principais contribuições 
(artigos, livros, relatórios técnicos, patentes, softwares 
e outros) nos últimos dez anos apresentando para cada 
uma delas justificativa contendo:

Relevância para o conhecimento
Relevância para o campo da Saúde Coletiva
Papel desempenhado na produção

4º Coordenação ou participação principal em 
projetos de pesquisa:
Considerar em especial projetos submetidos a processos 
de avaliação inter-pares em agências de fomento locais, 
nacionais ou internacionais.

5º Participação em atividades editoriais e de gestão 
científica e administração de instituições e núcleos 
de excelência científica e tecnológica:

Trabalho editorial em periódicos ou editoras da área
Organização de congressos, simpósios, seminários 
e outros eventos científicos
Atividades de revisão por pares no julgamento de 
projetos, bancas de concursos de docentes, comis-
sões científicas de eventos científicos, outras ativi-
dades similares
Atividades de gestão acadêmica e científica (rei-
toria universitária, direção de centro de pesquisa 
e/ou ensino pós-graduado, coordenações de pro-
gramas de Pós-Graduação, etc.)

●

●

●
●

●
●
●

●
●

●

●

Observações assinaladas:
Há controvérsias quanto ao uso do Qualis para a avaliação de pesquisadores individuais.
Quanto a livros e capítulos de livros há consenso sobre a necessidade de considerá-los.

●
●
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DIRETORIA DA ABRASCO APRESENTA PROPOSTAS AO CNPQ
A Diretoria da Abrasco parti cipou de audiência (no-
vembro/2011) com o Presidente do Conselho Nacional 
do Desenvolvimento Cientí fi co e Tecnológico (CNDCT/
CNPq), quando encaminhou sugestão de readequação 
da taxonomia referente às subáreas da saúde coletiva 
adotada pelo CNPq.

Com o pedido de que fosse levada à consideração 
do CD CNPq a proposta a seguir, representou uma po-
sição consensual na aérea de Saúde Coleti va, expressa 
no Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-
Graduação em Saúde Coleti va da Abrasco.

Proposta

A consti tuição histórica da Saúde Coleti va no 
Brasil se deu a parti r da incorporação de diver-
sos novos referenciais à Saúde Pública tradicio-
nal (NUNES, 1994). Há muito que diversos atores 
desse campo incluindo a própria ABRASCO, vêm 
chamando a atenção para a inadequação da atual 
taxonomia adotada pelo CNPq e demais agências 
de fomento à realidade da pesquisa e ensino da 
Saúde Coleti va no Brasil.

Como se refl ete na própria composição de 
Comissões Temáti cas da ABRASCO e na estru-
tura curricular de grande parte dos cursos de 
pós-graduação (NUNES et al., 2010), a área tra-
dicionalmente se estruturou em três vertentes: 
Epidemiologia; Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde e Políti ca, Planejamento e Gestão em 
Saúde. Há outras subdivisões no campo, mas 
são sobretudo, temáti cas (como Saúde & Am-
biente), e as pesquisas e práti cas específi cas 
terminam por se situar em um dos campos dis-
ciplinares aqui citadas.

Por razões históricas, sugere-se a manuten-
ção do termo “Saúde Pública” ao lado do termo 
“Saúde Coleti va”, que ainda identi fi ca alguns 
cursos importantes no país, mas não há senti do 
em colocá-la como uma subdivisão da própria 
Saúde Coleti va.

Sendo assim, propomos que a área e suas 
sub-áreas sejam assim identi fi cadas:

ÁREA: Saúde Coleti va/Saúde Pública

SUB-ÁREAS: Epidemiologia; Ciências Sociais e 
Humanas em Saúde e Políti ca, Planejamento e 
Gestão em Saúde.

Referências:
Nunes ED Saúde Coleti va: história de uma idéia e de um 

conceito. Saúde e Sociedade 3(5):5-21, 1994
Nunes ED et al. O campo da Saúde Coleti va na pers-

pectiva das disciplinas. Ciência & Saúde Coletiva, 
15(4):1917-1922, 2010

●

●

Foto da visita: (foto do site da abrasco).
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A Abrasco Livros é a livraria da Abrasco e tem por finali-
dade divulgar e comercializar as publicações da área da 
Saúde Coletiva/Saúde Pública e outras áreas afins, contri-
buindo para o estimulo à leitura científica e acadêmica.

Atualmente conta com acervo de 17.332 publica-
ções, todas elas disponibilizadas para compra em sua 
loja situada na ENSP/FIOCRUZ/RJ e no site da Abrasco. 
Nesta gestão criou o espaço Saúde e Letras Café no Cen-
tro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM/FIOCRUZ/
PE), como um projeto experimental.

A Abrasco Livros também se faz presente nos even-
tos da Abrasco e de outras instituições, desde que apoia-
dos pela Abrasco. Os associados, individuais e institucio-
nais têm descontos exclusivos na aquisição de livros.

Demonstrativo do Resultado do Exercício 2011/2012  
da Abrasco Livros

Período de Janeiro a dezembro de 2011

reCeiTaS oPeraCionaiS 365.466,09

Receitas de Vendas
(–) Impostos Incidentes
(=)Receita Liquida
(–) Custo das Mercadorias Vendidas
(=)	Lucro	Bruto

884.226,39
123.010,20
761.216,19
395.750,10
365.466,09

(–) deSPeSaS oPeraCionaiS 344.611,20

Depesas Administrativas
Material de Escritorio/Informatica
Despesas c/ Correios
Ajuda de Transporte
Despesas c/ Taxas
Despesas c/ Fretes
Despesas c/ Telefone
Manutenção de CPD
Honorarios Contador
Depesas Gerais
Despesas Passagens e Viagens
Despesas Cartorio

Despesas c/ Pessoal
Salários
13º Salário
Férias
INSS
FGTS
PIS s/ Folha
Vale Transporte
Alimentação
Imposto de Renda s/ Folha
Contribuição Sindical

Despesas Tributarias/Financeiras
Despesas Bancárias
Capitalização Itau

106.916,46
11.766,00
14.115,60

4.800,00
513,12

23.762,40
2.990,40
6.288,00

27.300,00
8.691,80
6.310,20

378,94

223.144,04
117.058,65

9.972,37
10.559,78
43.989,79
10.382,97

1.297,86
2.217,60

21.120,00
6.091,56

453,46

14.550,70
13.204,30

1.346,40

resultado do exercício 31/12/2012 (Superávit) 20.854,89

Demonstrativo de Receita e Despesas da Abrasco Livros

Período de Janeiro a Setembro de 2012

reCeiTaS oPeraCionaiS 466.020,03

Receitas de Vendas
Receitas Financeiras
Reembolso de Despesa

465.308,90
711,13
711,13

dePeSaS oPeraCionaiS 516.611,55

Despesas Administrativas/Vendas
Aquisição de Livros
Fundo Editorial ABRASCO
Fretes
Honorários Contador
Ajuda Transporte
Telefone
Postagem
Brindes
Movéis Utensilios
Material Escritorio/Consumo
Manutenção CPD
Material de Papelaria/Revenda
Taxas/DARF
Ajuda de Custo/Eventos
Contribuição Sindical Patronal (2009 a 2012)
Locação de Estande
Passagens/Hospedagem/Diarias
Montagem de Estande
Despesas Gerais

Despesas c/ Pessoal
Salários
INSS
FGTS
PIS s/ Folha
Alimentação
Imposto de Renda s/ Folha
Férias
Vale Transporte

Depesas Tributárias/Financeiras
Tarifas Bancárias
Juros Bancarios/Antecipação Cartão
Cancelamento/Estorno Venda a Distancia
Capitalização Itau
Taxa Adm. de Cartão/Livraria
Taxa Adm. de Cartão/Eventos

360.200,00
281.234,75

3.029,55
13.062,85
15.200,00

2.000,00
5.122,56
7.720,45
3.982,56
5.181,03
1.979,28
3.300,00

669,18
538,68

1.657,71
3.060,90
2.775,50
5.956,44
1.280,00
2.448,56

119.839,94
58.773,01
21.899,81

6.005,31
673,40

16.020,05
2.692,87

11.234,39
2.541,10

36.571,61
4.052,34

20.181,04
780,24

1.097,14
7.089,23
3.371,62

resultado do Período (déficit) (50.591,52)

Notas Explicativas
•  Foram consideradas as receitas e despesas em 

eventos e Aggeu Magalhães nesta apuração;
•  Apurado R$ 5.621,28 negativo mensal (R$ 50.591,52);
•  Demonstração de receita e despesa analítica sem 

fechamento contábil das contas, que correrá ao final do 
exercício com acréscimo do 4º trimestre.

ABRASCO LIVROS PRESTA CONTAS
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Demonstrativo do Resultado do Exercício 2011/2012 da Abrasco Livros no Centro de Pesquisas Aggeu magalhães 
(CPqAm/FIOCRUZ/Pernambuco)

apuração resultado Período de Jan a Set/2012

mÊS/2012 FaTUramenTo deSP. PeSSoal deSP. Venda reSUlTado

JAN 196,90 1.500,06 113,52 –1.416,68

FEV 699,80 1.262,85 404,44 –967,49

MAR 3.878,25 1.329,22 2.204,02 345,01

ABR 2.107,02 1.306,45 1.209,86 –409,29

MAI 1.903,10 1.341,45 1.095,39 –533,74

JUN 4.604,60 1.835,87 2.568,23 200,50

JUL 969,66 1.490,05 559,39 –1.079,78

AGO 722,60 1.511,41 413,54 –1.202,35

SET 1.211,31 1.425,97 701,75 –916,41

TOTAL 16.293,24 13.003,33 9.270,14 –5.980,23

Facchini é homenageado com outros abrasqueanos que recebem o prêmio das mãos do Sr. ministro da Saúde, alexandre 
Padilha, durante abertura da 12 eXPoePi, brasília, novembro de 2012.

1º seminário preparatório para o abrascão, 
realizado no Colégio de altos estudos da 

UFrJ, uma proposta de amadurecimento dos 
debates para a construção das teses do 10º 

Congresso brasileiro de Saúde Coletiva.
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Foto da capa da agenda estratégica para a Saúde no brasil 
(http://www.saudeigualparatodos.org.br/).

SUS IGUAL PARA TODOS! 
AGENDA ESTRATéGICA PARA A SAúDE NO BRASIL

Em 2011, a Abrasco parti cipou de uma arti culação de 
várias enti dades – CEBES, ABEN, ABRASME, APSP, CFM, 
CONASEMS, Rede Unida, SBIS, SBPC e SBMFC -, com o 
objeti vo de defi nir propostas concretas de melhoria 
do Sistema Único de Saúde (SUS), capazes de mobili-
zar a sociedade e de sensibilizar os governantes.

O documento, inti tulado Agenda Estratégica para 
a Saúde no Brasil, foi entregue ao ministro da saúde, 
Alexandre Padilha, em um ato público realizado na 
FIOCRUZ, e também aos deputados da Frente Parla-
mentar da Saúde, que se preparava para votar a regu-
lamentação da Emenda Consti tucional nº 29.

Sob a coordenação do Conselho Nacional de 
Saúde, e com a ati va parti cipação da Abrasco, foi 
desencadeado um movimento de pressão sobre o 
Congresso Nacional pela aprovação do projeto de 
lei que, regulamentando a EC-29, assegurava que a 
União desti naria, no mínimo, 10% de seu orçamento 
para a saúde.

Infelizmente, a insensibilidade dos parlamen-
tares, obedecendo à orientação do governo federal, 
derrotou o movimento social e aprovou uma lei que 
pouco contribui para mudar o quadro de subfi nancia-
mento do SUS.

 A Agenda, contudo, conti nua bastante atual e 
deve conti nuar guiando as ações das enti dades que 
se identi fi cam com a proposta de um SUS universal e 
igualitário, que faz parte de um processo civilizatório 
de construção de uma sociedade justa e democráti ca, 
que se desenvolve promovendo a saúde e a qualidade 
de vida de todos e preservando o meio ambiente.

As cinco diretrizes da Agenda estratégica são:

1) Compati bilização entre a promoção da saúde 
e da preservação do meio ambiente e o cresci-
mento econômico e do desenvolvimento social

2) Garanti a do acesso a serviços de saúde de 
qualidade

3) Ampliação dos investi mentos em saúde, su-
perando a insufi ciência e a inefi ciência

4) Melhoria da gestão dos serviços e dos siste-
mas de saúde

5) Fortalecimento de um complexo econômico e 
industrial da saúde orientado pelas priorida-
des da políti ca de saúde.

A Abrasco criou à época, um hotsite htt p://www.
saudeigualparatodos.org.br/ e mesmo em seu site 
www.abrasco.org.br é possível fazer o download em 
PDF dessa Agenda.

Participação da abrasco em ato público em brasília em 
defesa da agenda estratégica para a Saúde no brasil
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PROjETOS COORDENADOS PELA ABRASCO NO PERíODO 2009 – 2012
Com a missão de apoiar indivíduos e instituições ocupados com ensino graduado e pós-graduado, pesquisa, 
cooperação e prestação de serviços em Saúde Coletiva e o propósito de ampliar a qualificação profissional para 
o enfrentamento dos problemas de saúde da população brasileira, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva co-
ordena o desenvolvimento e a execução de inúmeros projetos frutos de termos de cooperação interinstitucional 
e de financiamentos de órgãos nacionais e internacionais.

Veja a listagem dos principais projetos e o andamento deles durante o período de 2009 a 2012:

ProJeToS CoordenadoS Pela abraSCo na geSTão 2009 – 2012
nome do Projeto andamento

Criança Pequena em Foco Marco Zero Realizado

Sustentabilidade do GT de Educação Popular e Saude da Abrasco Realizado

Integrado de Educação Popular em Saude Victor Valla Realizado

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde: análise da produção cientifica brasileira em 
suas relações com a necessidade do SUS

Realizado

Monitoramento da Implementação dos Cursos de Graduação em Saude Coletiva em 
diferentes Regiões do Brasil

Realizado

Implantação Rede Pesquisa em Atenção Primária á Saúde Realizado

Apoio para Congresso World Nutrition Rio 2012 Realizado

Elaboração da Revista Brasileira de Epidemiologia (RBE) Realizado

Apoio às atividades de capacitação preparatórias do 10º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva 

Realizado

Raça Genomica e mestiçagem na América Latina: uma abordagem coorporativa Realizado

VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia e Revista Brasileira de Epidemiologia Realizado

Strengthening the evidence base for the Epidemiology of maternal neonatal and child 
conditions

Realizado

Apoio ao 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva Realizado

Implantação e Gestão de Procedimentos Administrativos e indicadores visando o 
Monitoramento e Avaliação do desempenho da gestão de Projetos

Em execução

Produção de Instrumentos e Ferramentas Teóricos Práticas no Campo da Avaliação para a 
Gestão no Sistema Único de Saude

Em execução

continua...
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ProJeToS CoordenadoS Pela abraSCo na geSTão 2009 – 2012
nome do Projeto andamento

Elaboração e Publicação do Relatório Executivo do VIII Congresso Brasileiro de 
Epidemiologia

Em execução

The COHORTS – Consortium of Health outcome Research in Transition Em execução

Early life and contemporary influences on body composition, human capital, mental health, 
and precursors of complex chronic diseases in three Brazilian cohorts (1982, 1993 and 2004) 

Em execução

Estratégia de qualificação e fortalecimento da gestão do sistema estadual de vigilância em 
saúde

Em execução

Characterizing Health Growth and its congruencies – Cohortes Em execução

Demonstrate and Leverage uptake of scalable models of Delivery in a immediate Newborn 
car in Rural Ethiopia

Em execução

Partnership for Maternal Newborn and Child Health Equity Working Group of Countdown Em execução

The International Fetal and Newborn Growth Standards for the 21st century 02 Em execução

A Life course approach for understanding levies, trends determinants and consequences of 
physical activity, and to inform interventions and policy for global action

Em execução

Pilot study for head and neck cancer (HNC) Em execução

Organização do Observatório Nacional de Políticas em Saude Em execução

Risk and Protective Factors for conduct Problems and Violence in Brazil and Britain Em execução

Apoio a realização da tenda Paulo freire no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva Em execução

Metodologia de avaliação e capacitação para o enfrentamento municipal da violência 
intrafamiliar e exploração sexual de crianças e adolescentes

No aguardo

Participação da Rede de Atenção Primária a Saude no 10º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva 

No aguardo

Realização do Fórum de Editores de Revistas Cientificas de Saude Coletiva e Produção 
Cientifica no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

No aguardo

Fortalecimento da Produção e Divulgação do Conhecimento em Saude coletiva No aguardo
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ABRASCO TEm SITE COm NOVO VISUAL E ENDEREçOS 
ELETRÔNICOS INSTITUCIONAIS

A Associação Brasileira de Saúde Coleti va reformulou 
sua página na web, apresentando um novo design de 
seu site www.abrasco.org.br. Esta foi acompanhada 
da mudança de provedor de e-mails, o que gerou en-
dereços eletrônicos próprios da Abrasco, que já estão 
sendo uti lizados e se tornam mais insti tucionais.

O abrasco@abrasco.org.br é também um dos e-
mails que atende o fale conosco. Veja alguns outros 
e-mails e uti lize-os sempre que necessário.

1. abrasco@abrasco.org.br
2. abrasco-se@abrasco.org.br
3. gerencia@abrasco.org.br
4. fi nanceiro@abraco.org.br
5. contabil@abrasco.org.br
�. associado@abrasco.org.br
�. livraria@abrasco.org.br
�. comunica@abrasco.org.br
9. mapessanha@abrasco.org.br
10. carlossilva@abrasco.org.br

imagem do novo website.

A Abrasco marca também, sua presença nas redes sociais:

 Twitt er (twitter.com/abrasco)

 Facebook (www.facebook.com/abrasco)

 You Tube (em que pode ser acessada a TV ABRASCO)

●
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