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editorial

A luta não deve esmorecer

N

unca esteve distante de nós a
convicção de que o processo da
Reforma Sanitária Brasileira
seria longo e penoso. Em um país tão
repleto de desigualdades, com interesses privados tão fortemente incrustados em um Estado que nunca esteve a
serviço das classes populares, não poderíamos imaginar que a luta seria breve
e amena. Houve grandes avanços na
conformação de um sistema de saúde
mais democrático, eqüitativo e universal. Protagonista dessa luta desde sua
concepção no final da década de 1970,
a Abrasco, fundada em sua virtuosa
combinação de pesquisa, reflexão crítica e mobilização propositiva, tem-se
mantido coerente e firme nessa jornada, em seus programas de corte acadêmico e nas instâncias da luta política. Não lhe tem faltado também a clareza de compreender que a solução de
muitos dos problemas de nosso país
passa pelo fortalecimento de nossos
laços de cooperação e ação conjunta
com outros povos de nosso planeta.
O III Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde,
que se realiza em Florianópolis –destaque desta edição –permitirá trazer a
debate as questões colocadas pela expropriação econômica e exclusão social decorrentes do capitalismo global financeiro dominante na atualidade que
vem gerando situações inéditas de
fragilização da vida e da saúde na sociedade, como a perda do emprego, a
deterioração das relações de trabalho,

a desintegração de valores culturais e
éticos milenares, e suas conseqüências
inevitáveis,
especialmente
a
vulnerabilidade de parcelas crescentes
da população face à discriminação
social, à violência, a doenças evitáveis
ou contornáveis. Permitirá que de maneira sólida e consistente avancemos
na compreensão da determinação social, econômica e política do processo
saúde-doença.
Em julho próximo também ocorre
a II Assembléia da Saúde dos Povos,
em Cuenca, Equador, onde organizações sociais de todo o mundo estarão
reunidas para discutir e traçar estratégias de ação conjunta para enfrentar,
sem desânimo, as instituições internacionais, as corporações multinacionais
e os governos que têm colocado seus
lucros à frente dos povos e perseguido
políticas de liberalização que privilegiam a remuneração do capital financeiro às custas de cortes nos gastos em
saúde, educação e outras políticas sociais. A Assembléia pretende recomendar a todas as vozes do mundo que
peçam “Saúde para Todos Agora!”
Também neste período, ao final do
mês de junho, o Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, que se realiza
na Câmara dos Deputados, com o
tema ‘
SUS – O presente e o futuro:
avaliação do seu processo de construção’
, constitui-se em uma grande oportunidade de avançar com o Poder
Legislativo os debates que têm percorrido nossa Associação e que estiveram

presentes na grande festa democrática
que foi a 12ª Conferência Nacional de
Saúde Sergio Arouca.
Nesse contexto de discussão e
reafirmação de compromissos pela saúde dos brasileiros, é importante recordarmos alguns pontos que foram expressos em manifesto conjunto Cebes/
Abrasco, em novembro de 2004, na
qual reafirmamos:
1) A superação dos atuais níveis de
saúde em nosso país é incompatível com
os atuais perfis e velocidade de desenvolvimento do país. A menos que se
reencontrem novos padrões que permitam um crescimento e distribuição da
riqueza mais acelerados, será impossível alcançarmos os padrões de saúde
compatíveis com os avanços da ciência e das sociedades contemporâneas.
O grau de desigualdade prevalente no
país é intolerável. A subordinação de
melhores padrões de vida e maior justiça na distribuição dos benefícios do
crescimento econômico à lógica dos
mercados, em particular, à lógica da
especulação financeira só faz tornar
extremamente sombrias as expectativas
de grandes segmentos da população
brasileira ainda situada à margem da
história. Contingentes crescentes de jovens urbanos têm ido buscar na violência as compensações de um futuro de
exclusão e desesperanças crescentes. Os
contrastes sociais exacerbados e os padrões de consumo extravagantes de uma
elite cada vez mais acuada em suas
fortalezas e carros blindados só fazem
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agravar a profunda crise social, moral
e política.
2) O desenho das políticas públicas
deve orientar-se pelas suas conseqüências sobre as vidas das pessoas. A simples lógica econômica de valorização
do capital e da absorção de mão de
obra, sem considerar seu impacto sobre as condições sociais, culturais e
ambientais, não permitirá que construamos uma nação justa, equânime e
saudável.
3) As políticas sociais não devem
ser tributárias das políticas econômicas.
Elas se constituem em um fim em si
mesmas, contribuem e integram o processo de desenvolvimento econômico.
Políticas sociais não devem ser
implementadas exclusivamente dentro
da ótica de políticas compensatórias ou
de transferência de renda. Saúde, educação, habitação e saneamento geram
emprego e renda e respondem intrinsecamente para a elevação dos padrões
de vida das pessoas. O setor saúde isoladamente já responde por quase 7%
do Produto Interno Bruto, gerando mais
de dois milhões de empregos diretos. É
um setor de mão de obra intensiva e
simultaneamente gerador e consumidor
de tecnologia. Gastar em saúde é gastar em desenvolvimento e bem-estar.
4) Os preceitos de organização da
seguridade social e da saúde inscritos
na Constituição Federal devem ser cumpridos com rigor, denodo e aplicação.
Já passou do tempo a necessária
integração das políticas de previdência,
saúde e assistência social, fragmentadas com vigor crescente desde o desmanche do Estado promovido no início dos anos 90. A gestão quadripartite,
de trabalhadores, aposentados, governo e empresários aguarda, desde sua
aprovação no texto constitucional, a
sua efetivação.
5) A especialização das fontes das
contribuições sociais tem sido, infelizmente, política de governo. Não fora a
usurpação de receitas destinadas ao
seu financiamento para o pagamento
de encargos financeiros, a seguridade
social foi e continua sendo superavitária. Enquanto não é possível
reconstituir o seu financiamento integrado previsto na Constituição, é vital
que se regulamente com a urgência
requerida a Emenda Constitucional 29/
00 que estabeleceu critérios para o fiAbrasco Junho 2005

nanciamento de ações e serviços de
saúde. Essa regulamentação já tramita no Congresso Nacional e a sociedade deve mobilizar-se em sua defesa.
São extremamente preocu-pantes e inaceitáveis os movimentos por parte de
parlamentares, sob a proteção de setores governamentais, com vistas a
impedir a aprovação daquela emenda.
6) No campo específico da saúde,
em que pesem os avanços recentes alcançados a duras penas, os preceitos
constitucionais da universalidade e da
igualdade sofrem contínua ameaça. De
um lado, a presença de segmentos conservadores da sociedade, sob influência de setores do governo, que querem
abolir os fundamentos do Sistema Único de Saúde, público e gratuito, reforçando a medicina privada de planos e
seguros de saúde e admitindo formalmente duas categorias de cidadãos, os
que têm e os que não têm planos de
saúde. Pretendem, agora, em vez de
aumentar o investimento na rede pública de saúde, providenciar mais um
incremento dos subsídios públicos à
indústria da saúde, elevando o financiamento dos planos privados para servidores públicos através de recursos fiscais. De outro lado, os proponentes de
programas de transferência monetária
focalizada como substitutivas de políticas sociais integradas também aumentam sua ofensiva contra as políticas
universais e eqüitativas. Se há setor em
que as políticas focais só podem se dar
aprofundando iniqüidades de acesso e
qualidade, e que nunca deram certo
em nenhuma parte do mundo, é o setor saúde. O encerramento da década
de 1990 marcou o fracasso definitivo
desse tipo de política em toda a América Latina. Surpreende que, tendo resistido durante toda aquela década, o
Brasil se veja agora suscetível à contaminação por tais políticas.
7) Hoje, mais que nunca, é necessário resgatar os conceitos de ‘
servidor
público’e de ‘
serviço público’
, desgastados nos anos 90, para alargar e fortalecer as bases sociais do SUS. Urge
o estabelecimento de Plano de Carreira, Cargos e Salários para o SUS com
administração descentralizada e incentivos inversamente proporcionais às
vulnerabilidades sociais; multiplicação
das oportunidades de capacitação, progressão funcional e educação perma-

nente; proteção social do trabalho e
regulação dos vínculos laborais, eliminando todas as formas precárias de
emprego; adequação do aparelho formador e regulação pública das especialidades a partir das necessidades de
saúde da população e do SUS; e estabelecer modalidades de cooperação
entre trabalho profissional em saúde
e ações do terceiro setor em benefício
da população, buscando por todos os
meios evitar a desvinculação e precarização ocupacional.
8) A julgar pelo modelo econômico
em curso no país, a universalidade e a
integralidade – compromissos históricos do movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e preceitos constitucionais – seguem sob forte ameaça. O
pleno cumprimento desses princípios
fundantes do SUS passa pela não
segmentação da clientela, seja do ponto
de vista do acesso a determinadas possibilidades diagnósticas e terapêuticas,
seja do ponto de vista dos problemas apresentados pela população.
Gradações contributivas no acesso a
procedimentos e insumos médico-sanitários são inaceitáveis e ferem a determinação constitucional. Programas verticais e centralizados que recortam a
população por nível de complexidade
da assistência ou recurso assistencial
ou por problema de saúde agridem a
lei e comprometem os êxitos da longa
luta da Reforma Sanitária inconclusa.
São retrocessos. Os princípios
organizativos do SUS da descentralização, regionalização e hierarquização têm que voltar ao centro do
debate e da implementação das políticas de saúde em nosso país de maneira corajosa.
Estamos convencidos, como sempre, de que não basta a vontade dos
governantes. A experiência democrática do controle social com que os brasileiros inovaram na área da saúde é fundamental para que a Reforma Sanitária Brasileira não retroceda e avance.
Devemos continuar firmes na luta. Devemos manter viva e articulada a aliança bem sucedida entre a população
brasileira e os militantes e profissionais
da Saúde. Entre aqueles que acreditam na força das lutas do povo e os
que têm certeza que um novo Brasil
ainda é possível.
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artigo assinado

Pressão contra remédios
gratuitos contra a Aids
Gabriela Costa Chaves

O

mercado americano sem pagar taxas
alfandegárias –, além de impor
sanções comerciais aos produtos brasileiros.

garantir o acesso à saúde e, conseqüentemente, o direito ao acesso a
medicamentos para sua população
(conforme estabelecido no artigo 196
da Constituição federal de 1988).

Programa Nacional de Prevenção às Doenças Sexualmente
Transmissíveis/Aids, consideÉ importante esclarecer alguns farado uma referência para outros paítos. O primeiro é que o Brasil não
Vale ressaltar que os Estados Unises em desenvolvimento, enfrenta um
está atuando de forma contrária às
dos e o Canadá fizeram extenso uso
problema de sustentabilidade, devido
normas nacionais e, muito menos, às
da licença compulsória para o setor
ao aumento progressivo dos gastos
internacionais. No âmbito nacional,
farmacêutico. Os Estados Unidos, por
com medicamentos anti-retrovirais.
a Lei de Propriedade Industrial
exemplo, emitiram licenças compulApenas três dos 17 medicamentos forno 9.279/96 estabelece a possibilidasórias ao longo de várias décadas
necidos gratuitamente (Efavirenz,
de de emissão de licença compulsócomo forma de regular os preços dos
Lopinavir/Ritonavir e Tenofovir) são
ria em seus artigos 68 a 74, seja por
medicamentos. Nas décadas de 60 e
responsáveis por 80% dos gastos do
falta de exploração da patente, por
70, o seu Exército produziu e utilizou
Ministério da Saúde na
a t etraciclina e o
área, porque são pameprobamato sem
tenteados e as empreautorização dos de“O Brasil não atua de forma contrária
sas multinacionais
tentores das respectiàs normas nacionais e internacionais, e tem
Abbot, Gilead Science
vas patentes. Em
Incorporation e Merck
respaldo de tratados e organismos
2001, com a amepraticam os preços que
supranacionais para defender seus interesses aça do bioterrorismo,
lhes são convenientes.
os Estados Unidos
Por essa razão, o
governo brasileiro está
considerando a emissão de licença compulsória, ou seja,
‘
quebrar as patentes’desses medicamentos para a produção local.
Os grupos de lobistas da indústria
farmacêutica dos Estados Unidos
estão preocupados com a possibilidade de o Brasil quebrar essas
patentes. Por essa razão, vêm pressionando o Escritório de Comércio
(USTR) americano, para que sejam
tomadas medidas de retaliação, argumentando que o Brasil é o ‘
campeão da pirataria’e quer desenvolver
uma indústria de medicamentos genéricos.
Tais grupos anunciam que vão propor a retirada do Brasil do Sistema
Geral de Preferências dos EUA –mecanismo que permite ao Brasil exportar uma variedade de produtos ao
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de Saúde Pública”

interesse público, em situação de emergência nacional, para remediar práticas anticompetitivas, por falta de
exploração local da patente ou no
caso da existência de patentes dependentes.
No âmbito internacional, a licença compulsória está prevista no artigo
31 do Acordo sobre os Aspectos da
Propriedade Intelectual Relacionadas
ao Comércio (conhecido pela sigla em
ingês, Trips) da Organização Mundial
do Comércio, assim como reafirmada numa Declaração Ministerial da
OMC sobre Propriedade Intelectual
e Saúde Pública – a ‘
Declaração de
Doha’
. Dessa forma, o Brasil tem o
respaldo de tratados e organismos
supranacionais para poder defender os
seus interesses de Saúde Pública o de

ameaçaram emitir licença compulsória
para o medicamento
Cipro (ciprofloxacino). No caso do Canadá, entre os anos de 1969 e 1983,
houve uma média de 20 licenças compulsórias de medicamentos concedidas por ano. Essa prática foi um importante determinante para o desenvolvimento de uma indústria nacional de medicamentos genéricos.
O segundo fato é que a ameaça
de sanções feita pelos Estados Unidos sobre o Brasil não é uma novidade. A história está se repetindo. Durante a década de 80, os Estados
Unidos começaram a aplicar a Seção 301 da sua Lei do Comércio (o
Trade Act), que prevê a possibilidade
de medidas de retaliação contra os
países que adotem práticas comerciais que vão contra os direitos internacionais legais dos Estados Unidos.
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O Brasil foi, então, um dos
onado para que os Estados Unidos
Lembremos que a Índia utilizou
seus alvos, devido ao não reconhenão façam ameaças de retaliação em
todo esse período de transição e, juncimento de patentes para o setor faroutros setores da economia, quando
to a uma política industrial, produmacêutico. Para tanto, em 1988, os
o Brasil está tentando cumprir as reziu uma série de medicamentos genéEstados Unidos
gras internacionais
de comércio e, ao
aplicaram uma tamesmo tempo, garifa 100% ad
“É lamentável que outros setores da indústria
rantir o acesso de
valorem sobre cernacional
possam
vir
a
ser
punidos
porque
o
país
sua população aos
tos tipos de produmedicamentos que
tos, como papéis,
quer garantir um direito humano fundamental:
salvam ou melhosubstâncias químio
direito
à
saúde”
ram a qualidade de
cas e artigos eletrômuitas vidas.
nicos. Segundo a
indústria de papéis,
É lamentável
a mais atingida, os prejuízo somaram
ricos, muito mais baratos do que
que outros setores da indústria nacioUS$ 250 milhões.
aqueles vendidos pelas empresas
nal possam vir a ser punidos porque o
multinacionais,
e
vem
possibilitando
país quer garantir um direito humano
Embora o não reconhecimento de
o
acesso
a
medicamentos
aos
pacifundamental: o direito à saúde. É
patentes para o setor farmacêutico tientes
com
Aids
de
muitos
países
em
lamentável que a busca pelo acesso a
vesse um respaldo internacional, medesenvolvimento.
medicamentos ameace a possibilidadiante a existência da Convenção da
de de desenvolvimento econômico do
União de Paris de 1883, em 1991, o
A história se repete, mas o conpaís.
então presidente Fernando Collor entexto é diferente. Temos um órgão
viou um projeto de lei ao Congresso
Nacional de reforma de legislação de
propriedade industrial, incluindo a proteção patentária para o setor farmacêutico.

supranacional –a Organização Mundial do Comércio –que pode ser aci-

Farmacêutica e pesquisadora da Fiocruz.
Artigo publicado no jornal O Globo, 30
de maio de 2005

Com a entrada em vigência do
Acordo Trips, em janeiro de
1995, todos os países membros da OMC passaram a
ter de incorporar os padrões mínimos de proteção da propriedade
intelectual em suas legislações nacionais,
incluindo proteção de
produtos e processos
farmacêuticos. Segundo o artigo 65 desse
acordo, os países em
desenvolvimento que
não reconheciam patentes para este setor teriam
um período de transição até
o ano de 2005 para fazê-lo. No
entanto, devido ao histórico apresentado, a nova legislação de propriedade industrial brasileira foi
publicada em 1996 e o reconhecimento de patentes farmacêuticas entrou em vigor em 1997.
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Pacto de Gestão e Responsabilização

Reunião da Tripartite e Congresso do Conasems
discutem a gestão solidária do SUS

O

tema principal do XXI
Congresso Nacional das
Secretarias Municipais de
Saúde, que aconteceu em maio, em
Cuiabá, foi ‘
Pacto de Gestão: O Desafio da Solidariedade Federativa no
SUS’
. Esse foi, ainda, o título do painel principal do evento, que contou
com participação do Ministério da
Saúde - representado pelo Secretário
Executivo Antonio Alves - do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass) - representado
por seu presidente, Marcus Vinícius
Pestana - e do Conselho Nacional dos
Secretários Municipais de Saúde
(Conasems) - representado pelo seu
então presidente, Luiz Odorico
Monteiro.

“para que a sociedade possa cobrar
pelo menos dois pontos principais: a
garantia do acesso com qualidade e
a garantia da responsabilização dos
gestores”. Para o ministro, o Pacto
está ligado à Lei de Responsabilidade
Sanitária, cuja minuta será enviada
ao Congresso Nacional.
No painel da primeira manhã do
Congresso, mediado por Walter
Lavinas, o Secretário Executivo Antonio Alves apresentou pela primeira
vez a proposta do Pacto de Gestão.
Para ele, o primeiro movimento do
Pacto, além de definir com clareza o
que cabe à União, aos estados e aos
municípios, é qualificar a gestão do
SUS. Tal compromisso, assinado na

hanseníase e outros. O Pacto prevê
ainda a regionalização solidária e cooperativa, devendo tornar-se um instrumento não-burocrático, aplicável,
de fácil leitura pela população e
pelos conselheiros de saúde. Antonio
Alves finaliza lembrando que “o Pacto é um instrumento político, e por
isso requer vontade política por
parte dos atores, para não se tornar
letra morta”.
Grandes Desafios

Marcos Pestana, presidente do
Conass, disse compartilhar “reflexões,
angústias e esperanças”. Diz ele ter
três desejos: oferecer atenção primária de qualidade - o que, segundo ele,
acarretaria em 90%
da demanda resolAs discussões
vida -; forte retasobre o Pacto de
guarda hospitalar
Gestão, que se ini“O Pacto é um instrumento político, e por isso
para a Atenção Báciaram há quase
requer vontade política por parte dos atores,
sica, por melhor que
dois anos, foram
para
não
se
tornar
letra
morta”
esta seja; e acesso a
culminadas com a
medicamentos. “Esreunião da Comisses são os três gransão Intergestores
des desafios”, asseTripartite, que teve
gura. Para Marcus Pestana, a Atenção
Tripartite, tem prazo, vigências e
lugar na mesma Cuiabá, em conjunBásica deve estar no centro, articulanmetas bem definidas. Os eixos do
to com o congresso. “Foi uma
do tudo (inclusive a atenção ambuPacto são: a garantia dos princípio do
Tripartite histórica”, declarou Luiz
latorial e farmacêutica).
SUS; a redução das desigualdades em
Odorico, acrescentando que há uma
saúde; a ampliação do acesso com
construção em novas bases da gesO presidente do Conass afirma que
qualidade e a humanização da atentão do SUS. “O Pacto supera as Nobs
a proposição da Constituição - tudo
ção; a redução de riscos e agravos;
e Noas”, acredita ele.
para todos, e com qualidade - é uma
e
o
aprimoramento
dos
mecanismos
de
proposta ousada, e que depende, para
O ministro da Saúde, Humberto
gestão,
controle
social
e
financiamensua plena realização, de um universo
Costa, em seu discurso na Abertura
to.
Segundo
Antonio
Alves,
a
populaconceitual bem claro de diretrizes, plado Congresso, também falou acerca
ção, tendo clareza do que cobrar e a
nos e programas, bem como grande
do ‘
Pacto da Solidariedade’que, sequem, torna-se testemunha do Pacto.
capacidade gerencial. “A questão do figundo ele, deve propiciar a clara denanciamento é um obstáculo”, diz ele,
São listados vários ‘
compromissos
finição das responsabilidades de cada
“porque não dá pra fazer o SUS da Conssanitários’
, como redução da mortaente federado. “O Pacto não pode se
tituição com U$ 150 por habitante/ano”.
lidade
materno-infantil,
eliminação
da
perder nos espaços informais”, disse,
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Para Marcus Pestana, o Pacto de
Gestão precede a Lei de Responsabilidade Sanitária, já que só podemos
ter tal lei se soubermos claramente
qual é o papel de cada setor. Para
ele, o Pacto vem responder à questão da ‘
responsabilização difusa’,
transformando-a em ‘
responsabilização inequívoca’
; deve superar a
visão piramidal de que “Atenção Básica é banal”; e superar a organização autárquica por um modelo de
regionalização solidária.
Luiz Odorico, em sua última apresentação como presidente do
Conasems - ao final do Congresso,
Sílvio Fernandes, secretário municipal
de Londrina, foi eleito para uma nova
gestão - lembrou que se a novidade
agora é o Pacto de Gestão, é preciso
saber que a reflexão sobre alguns
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paradigmas antecede essa questão.
“Acabou-se com o Inamps e em seu
lugar instalaram-se cinco mil Inamps,
um em cada município, mantendo-se
a lógica da compra e venda de servi-

“O Pacto é uma
superação dialética,
não uma substituição
mecânica”
ços”. Para ele, agora que as Nobs perderam as forças, o nó crítico, hoje,
está na regionalização. “Criamos a
‘
regionalização competitiva’
, e temos
que garantir o acesso universal”, diz,
afirmando que agora temos que pen-

sar em ‘
regionalização solidária, estudando as demandas e construindo
pactos nacionais, descendo aos detalhes: “onde é que cada ente vai
entrar em cada questão”.
O Pacto, para Odorico, vai representar um salto de qualidade na política de saúde do país. “O Pacto é uma
superação dialética, não uma substituição mecânica”, concluiu. Julio Soares, da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), também mostrou-se animado com a proposta do
Pacto, dizendo ser este “o núcleo de
um novo pacto social pela saúde,
para além da gestão”. Segundo ele,
a Opas deseja um SUS triunfante,
“que mostre para todo o mundo que
é possível se construir um sistema de
saúde único, público e eqüitativo”.

abrasco participa

III Congresso Brasileiro de Ciências Sociais
e Humanas em Saúde
Desafios da Fragilidade da Vida
na Sociedade Contemporânea
Atividades Pré-Congresso
de 09 e10 de julho de 2005
CURSOS
Abordagens das Ciências Sociais
sobre a Questão Ambiental e suas Interfaces
com a Saúde Coletiva
Coordenadores: Carlos Machado de Freitas (Ensp/Fiocruz)
Carlos José Saldanha Machado (Museu da Vida/COC/
Fiocruz)
e Brani Rozemberg (Ipec/Fiocruz)
Integralidade - Saberes e Práticas em Saúde
Coordenadores: Roseni Pinheiro (Instituto de Medicina
Social da Uerj) e Ruben Araújo de Mattos (Instituto de
Medicina Social da Uerj)
Introdução às Metodologias de Pesquisa
Qualitativas em Saúde Coletiva
Coordenadores: Jorge Alberto Bernstein Iriart e Madel
Therezinha Luz

A Atenção Psicossocial e a Reinvenção
da Vida de Sujeitos Fragilizados
Coordenador: Paulo Duarte de Carvalho Amarante (Ensp/
Fiocruz)
Espiritualidade e Saúde
Coordenador: Eymard Vasconcelos
Gestão de Investimentos em Saúde
Coordenadores: Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira (Ministério
da Saúde) e Alcindo Antonio Ferla (Ministério da Saúde)
Economia Política da Saúde
Coordenadores: Ana Luiza Vianna (USP), Paulo Elias
(USP)
Cláudio Salm (UFRJ), Maria Lucia Werneck Vianna (UFRJ)
e Ligia Bahia (UFRJ)
Gestão de Redes e Serviços de Saúde
Coordenador: Adolpho Horácio Chorny

Oficinas
Re-estruturação e Trabalho do GT de Saúde Mental:
Uma Proposta Para A Abrasco
GT de Saúde Mental da Abrasco
Coord: Paulo Amarante
Workshop - Treinamento para Profissionais da Saúde
Reaprendizagem Emocional através da Arteterapia experiência na área de saúde
Coord: Adelina Carrilho
Movimento Estudantil como Movimento Social Pela consolidação do SUS
Grupo Saúde em Floripa
Coord: Kariny Larissa Cordini
Educação Popular hoje: concepções e práticas
do trabalho em rede
GT Educação Popular em Saúde da Abrasco
Coord: José Ivo Pedrosa
Desafios da Contemporaneidade para o Grupo
Temático de Vigilância Sanitária
GT Vigilância Sanitária da Abrasco
Coord: Vera Pepe
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Qualificando a Gestão
de Investimentos em Saúde
Ministério da Saúde
Coord: Alcindo Ferla e Nilo Bretãs Júnior
O uso da categoria gênero na investigação
sobre a saúde nas ciências sociais e humanas
GT Gênero e Saúde da Abrasco
Coord: Wilza Villela
Violência no Trabalho
GT Saúde e Trabalho da Abrasco
Coord: Jorge Machado
A Antropologia e os Desafios
da Saúde Indígena no Brasil
GT Saúde dos Povos Indígenas da Abrasco
Coord: Eliana Elisabeth Diehl - Universidade Federal
de Santa Catarina
Inserção da Área de Planejamento, Política
e Gestão na ABRASCO
Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco
Coord: Paulo Eduardo M. Elias
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Diálogos interdisciplinares: Antropologia,
Ambiente e Saúde
GT Saúde e Ambiente da Abrasco
Coord: Lia Giraldo
As Ciências Sociais e Humanas em Saúde
e os Organismos Nacionais de Fomento
à Pesquisa.
Análise e Perspectivas das Políticas em Curso
Comissão de Ciências Sociais e Humanas
em Saúde da Abrasco
Coord: Silvia Gerschman

O Papel do GT PSDLIS - Abrasco no Fortalecimento da Cultura Avaliativa em Ações de Atenção
Básica e Promoção da Saúde
GT Promoção da Saúde da Abrasco
Coord: Antônio Ivo de Carvalho
Avaliação da Atenção Básica em Santa Catarina
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Coord: Flávio Magajewski e Áurea Maria da Rocha Pitta

Conferência de Abertura
10 de julho de 2005 às 19 horas
Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro
Professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo
Auditório do Centro de Convenções

Grade de Horários do Congresso
HORÁRIOS

7 horas

PRÉ-CONGRESSO
09 e 10 de julho
Sábado

Domingo

Segunda -Feira

Terça -Feira

Quarta -Feira

Inscrições

Inscrições

Inscrições

Inscrições

Inscrições

C. Coordenada

C. Coordenada

C. Coordenada

Painéis

Painéis

Painéis

Pôsteres

Pôsteres

Sessões Especiais

Almoço

Almoço

Almoço

Com Coord

Com Coord

13:30-15:30
Mesa Redonda

Palestras

Palestras

16h A 17h
Conferência

Mesa Redonda

Mesa Redonda

18h
Encerramento

CONFERÊNCIA

CONFERÊNCIA

8 h às 9:30 h
9:45 h
às 11:15 h

Cursos
e
Oficinas

Cursos
e
Oficinas

11:30
às 12:30 h
12:30 h
às 13h30 h

Almoço

Almoço

13:30 h
às 15 h
15:15 h
às 16:15 h

CONGRESSO
11, 12 e 13 de julho

Cursos
e
Oficinas

Cursos
e
Oficinas

16:30 h
às 18:30 h
19H
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CONFERÊNCIA
DE ABERTURA

Programação do Evento

CONFERÊNCIAS MAGNAS

Vida e saúde no contexto contemporáneo:
Dialogos possíveis entre as ciências sociais
Expositores:
Gabriel Cohn –Associação Nacional de Pós Graduação
e Pesquisa em Ciências Sociais
Maria Hermínia Tavares de Almeida –Associação
Brasileira de Ciência Política
Luis Carlos Soares –Associação Nacional de História
Maria Stella Grossi Porto –Sociedade Brasileira
de Sociologia
Miriam Pillar Grossi –Associação Brasileira
de Antropologia
Debatedora:
Soraya Maria Vargas Cortes –Abrasco
Auditório da Reitoria

11 de julho de 2005 –19 horas
The late development of human and social sciences
in Public Heatlh (O desenvolvimento tardio das
ciências sociais e humanas em Saúde Pública)
Profª. Drª. Claudine Herzlich - Diretora Emérita,
Centre National de la Recherche Scientifique, France, Diretora
de Estudos, l’
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
France
Auditório do Centro de Convenções

A subjetividade, o corpo e a pessoa
no cuidado em saúde
Expositores:
Madel Therezinha Luz - Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
José Ricardo Ayres –Universidade de São Paulo
Rosana Machin Barbosa –Universidade Federal de São Paulo
Debatedora:
Cynthia Andersen Sarti - Universidade Federal de São Paulo
Salão do Centro de Convenções

12 de julho de 2005 –19 horas
The Molecularization of Incipient Dementia:
Medicalization of Middle Aged Minds
(A Molecularização da Demência Incipiente:
a Medicalização das Mentes de Meia Idade)
Profª. Drª. Margareth Lock - Departamento de Estudos
Sociais em Medicina e Departamento de Antropologia,
McGill University, Canadá
Auditório do Centro de Convenções
13 de julho de 2005 –16 horas
A Sociologia da Saúde: Historia e Perspectivas
Prof. Dr. Everardo Duarte Nunes –Universidade Estadual
de Campinas/UNICAMP
Auditório do Centro de Convenções

MESAS REDONDAS
11 de julho de 2005 –16:30 a 18:30 horas
Fragilidade da vida no contexto contemporâneo:
Dilemas e perspectivas do papel do estado, das
instituições e das políticas públicas
Expositores:
Atílio Borón –Universidade de Buenos Aires
Maria Helena Oliva Augusto –Universidade de São Paulo
Sônia Fleury –Fundação Getúlio Vargas
Debatedora:
Silvia Gerschman - Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz
Auditório do Centro de Convenções
10 Abrasco Junho 2005
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12 de julho de 2005 - 16:30 às 18:30 horas
Sociedade civil, participação e cidades: A construção
social da demanda em saúde
Expositores:
Ilse Schererwarren –Universidade Federal de Santa Catarina
Paulo Henrique Martins –Universidade Federal de
Pernambuco
Amélia Cohn –Universidade Federal de São Paulo
Debatedora:
Roseni Pinheiro - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Salão do Centro de Convenções
Desamparo social e fragilidade da vida no contexto
contemporâneo
Expositores:
Lama Padma Samten
Claudine Herzlich - Diretora Emérita CNRS, França; Diretora
de Estudos, l’EHESS, França
Joel Birman - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Debatedora:
Madel Therezinha Luz - Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
Auditório do Centro de Convenções
Movimentos sociais e a conquista de direitos
Expositores:
Eymard Vasconcelos - GT de Educação Popular em Saúde/
Abrasco
Luiza Garnelo –GT Saúde dos Povos Indígenas/ Abrasco
Sibele Verani - GT de Saúde Mental/ Abrasco
Junho 2005
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Debatedora:
Vera Teles - Universidade de São Paulo
Auditório da Reitoria

A família enquanto contexto de atenção:
as implicações para as políticas e serviços de saúde
Leny Trad –UFBA

13 de julho de 2005 –13:30 às 15:30 horas

Redes Sociais e Sistema de Dádivas na Saúde:
contribuições da sociologia
Paulo Henrique Martins - UFPE

Desenvolvimento tecnológico e interdisciplinaridade
em ciência e tecnologia em saúde
Expositores:
Margaret Lock - Departamento de Estudos Sociais
em Medicina e Departamento de Antropologia,
McGill University, Canada
Everardo Duarte Nunes - Universidade Estadual
de Campinas/UNICAMP
Maria Amélia Mascarenhas Dantes –Universidade
de São Paulo
Debatedor:
Kenneth R. de Camargo Jr. –Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
Auditório do Centro de Convenções
Trabalho e saúde: Construindo
outros modos de gestão
Expositores:
Denise Elvira Pires - Universidade Federal de Santa Catarina
Regina Benevides de Barros –Ministério da Saúde
Yves Schwartz - Departement d’Ergologie/Université
de Provence/França
Debatedora:
Maria Elizabeth Barros de Barros –Universidade Federal
do Espírito Santo
Salão do Centro de Convenções
Efetividade das políticas sociais
Expositores:
Jairnilson Paim –Universidade Federal da Bahia
Luis Werneck Vianna - IUPERJ
Gastão Wagner Campos - UNICAMP
Debatedor:
Paulo Eduardo M. Elias - Universidade de São Paulo
Auditório da Reitoria

O ensino das Ciências Sociais na Formação
dos Profissionais de Saúde
Regina Marsíglia - SCSP
Ética e vulnerabilidade: as tentativas de mudanças
na declaração de Helsinque
Volnei Garrafa - SBS
12 de julho de 2005 - 15:15 ás 16:15h
Saúde mental e direitos humanos - o congresso
das madres de Plaza de Mayo
Gregório Kazi - Universidade das Madres de Plaza de Mayo
Antropologia e saúde
Angel Martinez Hernaes –Universidade de Tarragona
Gênero Homem
Lilia Blima Schraiber - USP
Saúde no sistema prisional
Carlos Bottazzo - USP
Políticas públicas e renúncia fiscal
Sulamis Dain - UERJ
Descentralização e desigualdades regionais
em tempos de hegemonia liberal
Silvia Gerschman –Fiocruz
Prometeu acorrentado: uma análise sociológica
da categoria de produtividade
Madel Luz - UERJ
A Questão da Representatividade
nos Conselhos de Saúde
Maria Eliana Labra –Fiocruz

11 de julho de 2005 - 15:15 ás 16:15h

Programa Saúde da Família:
cenários de poder e comunicação
Parry Scott

A trajetória da reforma psiquiátrica brasileira
Paulo Amarante –Ensp/Fiocruz

PAINÉIS

PALESTRAS

Marcas do estado empresário e da privatização na
subjetividade operária e suas repercussões na saúde
Maria Cecília de Souza Minayo –Fiocruz
Financiamento da pesquisa em saúde no Brasil
Cid Manso de Melo Vianna - UERJ
Política de saúde no Brasil:
cenários para os próximos anos da década
Gastão Wagner de Souza Campos
Gênero, violência e saúde
Miriam Pillar Grossi - ABA
Tendências das políticas de saúde no Mercosul
Vera Maria Nogueira- UFSC
Abrasco Junho 2005

11 de julho de 2005 - 09:45 ás 11:15h
A relação público-privado no SUS
Mediador: Ligia Bahia
Expositores: Maria Alicia D.Ugá
Silvia Gerschman
Luiza Sterman Heimann
Política de saúde e cidadania no contexto
contemporâneo da América Latina
Mediador: Maria Luiza Jaeger
Expositores: Hugo Spinelli
Constanza Moreira
Mauricio Torre

Mídia e saúde: contribuições para pesquisa
em comunicação
Mediador: Valdir de Oliveira Castro
Expositores: Inesita Soares de Araújo
Jane Araújo Russo
Janine Miranda Cardoso
A institucionalização de comunidades de pesquisa
e a produção do conhecimento científico no Brasil
Mediador: Renata Sigolo Sell
Expositores: Tânia Maria Fernandes
Márcia de Oliveira Teixeira
Shirley Donizete Prado
Profissões e os limites territoriais no contexto
do trabalho em equipe
Mediador: Célia Pierantoni
Expositores: André Perreira
Francisco Campos
Maria Helena Machado
Gênero, sexualidade e saúde
Mediador: Estela Aquino
Expositores: Maria Luiza Heilborn
Clair Castilhos
Wilza Vilella
Novas práticas e saberes em Saúde Coletiva
Mediador: Madel Luz
Expositores: Maria Beatriz Guimarães
Roseni Pinheiro
Sônia Acioli
Os movimentos sociais e o cuidado com a saúde
ambiental (ou o ambiente) e a vida: a construção
social de valores, estratégias e resistência
Mediador: Raquel Riggoto
Expositores: Pedro Ivo Batista
Leonardo Boff
Jean Pierre Leroy
A educação popular em saúde no SUS
Mediador: Eduardo Stotz
Expositores: José Ivo dos Santos Pedrosa
Helena Maria Scherlowski Leal David
Paulette Cavalcante
Violência como tema de ação /intervenção na
abordagem de gênero e saúde
Mediador: Lilia Blima Schraiber
Expositores: Ana Flavia Lucas Oliveira
Miriam Pilar Grossi
Carmem Simone Grilo Diniz
Investigação em sistemas e serviços de saúde:
passado, presente e futuro
Mediador: Ligia Giovanella
Expositores: José da Rocha Carvalheiro
Rosana Kuschnir
Luiza Sterman Heimann
Saúde, religião e corpo
Mediador: Alberto Groisman
Expositores: Armelle Giglio-Jacquemot
Sônia Weidner Maluf
Miriam Cristina Rabelo
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Movimentos Sociais
Mediador: Sérgio Carrara
Expositores: Maria Betania Dávila
Regina Fachini
Débora de Lins
Violência: a fragilização da vida
e as respostas da saúde
Mediador: Vera Blank
Expositores: Maria Cecília de Souza Minayo
Hugo Spinelli
Edinilsa R. de Souza
12 de julho de 2005 - 09:45 ás 11:15 horas
Da seguridade social à atenção básica em saúde:
desafios e perspectivas da política de saúde
Mediador: Gilberto Hochman
Expositores: Lígia Giovanella
Lenaura Lobato
Maria Helena M Mendonça
Políticas de saúde e novas formas de participação
e controle social
Mediador: Marcos da Ros
Expositores: Fernando Manuel Bessa Fernandes
Ruben A. de Mattos
Cornelis Johannes Van Stralen
Direito à saúde e participação social: a construção
da demanda em saúde e intervenção social
Mediador: Amélia Cohn
Expositores: Eleonora Menicucci de Oliveira
Fabíola Zioni
Roseni Pinheiro
A produção do conhecimento biomédico:
transformações e permanências
Mediador: Ana Lúcia Magela
Expositores: Myriam Raquel Mitjavila
Kenneth Rochel de Camargo Jr.
Jaime Benchimol
O trabalho em saúde a partir de um novo
humanismo
Mediador: Maria Elizabeth Barros de Barros
Expositores: Ana Lúcia Heckert
Eduardo Passos
Ricardo Carvalho
Saúde e identidade nacional
Mediador: Fabíola Rohden
Expositores: Cristiana Fachinetti
Luis Antonio de Castro Santos
Nísia Trindade Lima
Vida doença e morte na contemporaneidade
Mediador: Maria Helena Oliva Augusto
Expositores: Charles Dalcanale Tesser
Yara Maria de Carvalho
Arthur Arruda Leal Ferreira
O movimento da luta antimanicomial
e os movimentos sociais
Mediador: Pedro Carlos Carneiro
Expositores: Patrícia Dorneles
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Edvaldo da Silva Nabuco
Nilo Marques de Medeiros Neto
Empoderamento e a fragilidade da vida
diante das novas e velhas biotecnologias
Mediador: Lia Giraldo
Expositores: Paulo Henrique Martins
Hélio Neves
Henrique Ratner
Incorporação do complexo produtivo da saúde
ao SUS: ou uma discussão sobre a necessidade
de uma política de investimentos para o setor
como fator de impacto social
Mediador: Edmundo Gallo
Expositores: Zich Moisés júnior
Reinaldo Felippe Nery Guimarães
Carlos Augusto Grabois Gadelha
A democratização da informação e a privacidade
na política nacional de informação em saúde
Mediador: Álvaro Escrivão Junior
Expositores: Ilara Hammerli Sozzi de Moraes
Sueli Dallari
Pedro Benevenutto
Pedro Simon
Desigualdades em saúde e a fragilidade da vida
Mediador: Marta Verdi
Expositores: Marco Aurélio de Anselmo Peres
José Leopoldo Ferreira Antunes
Volnei Garrafa
13 de julho de 2005 - 09:45 ás 11:15 horas
Metodologia, análise e avaliação
de políticas de saúde
Mediador: Maria Eliana Labra
Expositores: Luciene Burlandy
Telma Maria Gonçalves Menicucci
José Luiz do Amaral Corrêa de Araújo Jr.
A produção social das representações
de saúde e doença na história
Mediador: Myriam Raquel Mitjavila
Expositores: Dilene Raimundo do Nascimento
Maria Martha de Luna Freire
Vera Beltrão Marques
Concepções de saúde, conceito de doença:
questões filosóficas e epistemológicas
Mediador:
Expositores: Dina Czeresnia
Ricardo Teixeira
Sandra Caponi
Violência, sexualidade e saúde
Mediador: Cinthya Sarti
Expositores: Eleonora Menicucci de Oliveira
Sergio Carrara
Theophilos Rifiotis
Olhares diversos sobre o risco sanitário
na sociedade contemporânea
Mediador: Maria Cristina Marques
Expositores: Laurindo Dias Minhoto
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Climene Laura de Camargo
Gonçalo Vecina
Franca Basaglia e as transformações
no campo da Saúde Coletiva e Saúde Mental
Mediador: Sandra Guedes Pacheco
Expositores: Paulo Duarte de Carvalho Amarante
Denise Dias Barros
Maria Fernanda de Silvio Nicácio
Novas iniciativas coletivas pela saúde
na sociedade civil
Mediador:
Expositores: Victor Vincent Valla
Carlos Silvan
Mercês Gomes Somarriba
Maria Waldenez de Oliveira
A pesquisa em Ciências Sociais em Saúde no
Brasil: iniciativas da FAPESP, CEBRAP e DECIT
Mediador: Moisés Goldbaum
Expositores: Carlos Henrique de Brito Cruz
Reinaldo Guimarães
Tânia Giacomo do Lago
Avanços e conquistas na investigação sobre gênero
e saúde: a propósito dos dez anos do GT Gênero
e Saúde da Abrasco
Mediador: Ana Maria Costa
Expositores: Maria Luisa Heilborn
Antonia Angulo Tuesta
Estela Maria Aquino
Saberes e práticas usuário-centradas: alteridade
com os usuários
Mediador: Ricardo Burg Ceccim
Expositores: Nilson Fernandes Dinis
Luiz Antônio Fuganti
Helena de Oliveira
Carmen Oliveira
José Ivo Pedrosa
Perspectivas inovadoras para a promoção da saúde
no SUS: cultura avaliativa, intersetorialidade e
gestão participativa
Mediador: Roseni Pinheiro
Expositores: Antônio Ivo de Carvalho
Eronildo Felisberto
Luis Odorico Monteiro de Andrade
Educação permanente em saúde: pensamento e
sensações no aprender e ensinar na saúde
Mediador: Ricardo Burg Ceccim
Expositores: Antônio Pithon Cyrino
Emerson Elias Merhy
Laura Feuerwerker
Roseni Pinheiro
Simone Chaves Machado da Silva
José Ivo Pedrosa
Rogério Carvalho dos Santos
Solange Gonçalves Belchior

artigo assinado

Institucionalização da Avaliação
como estratégia de
Fortalecimento da Atenção Básica
Regina Bodstein

O

mento em pesquisa e avaliação. A
Abrasco tem um papel chave nesse
processo de constituição da rede,
viabilizando a troca de experiência e
de conhecimento entre todos os envolvidos.

dimensões, em um momento determinado (‘
momento zero’
), que servirá de parâmetro e comparação para
posteriores avaliações.

O programa inova ao colocar no
cerne da proposta a constituição de
uma rede de Centros Colaboradores
de Ensino e Pesquisa em parceria com
gestores, profissionais e técnicos do
SUS, conselhos municipais e estaduais de saúde –garantindo interlocução
e feedback em todos os níveis de gestão, bem como a troca de conheci-

das as macro-regiões do país, tendo
em vista a importância de se registrarem e avaliarem as transformações
e resultados do processo nas dimensões político-institucional, da organização da atenção, do cuidado integral e do desempenho do sistema de
saúde. Os ELB partem de um diagnóstico e coleta de dados sobre essas

interlocução, a cooperação e a transferência de tecnologia e conhecimento para os municípios e serviços de
saúde envolvidos. Parte-se do entendimento de que as metodologias e
estratégias de avaliação propostas
pelos ELB precisam manter a coerência com a lógica da política de
institucionalização da avaliação, inau-

Programa de Expansão e
Consolidação da Estratégia
Saúde da Família (Proesf),
prioridade do Ministério da Saúde
desde 2003, é uma iniciativa voltada
para a reestruturação da atenção
básica e para a conversão do modelo
assistencial, em municípios com mais
de 100 mil habitantes. O programa,
por meio de diversos investimentos
para sua efetivação, aposta no potencial da estratégia do Programa
Saúde da Família (PSF) para induzir
mudanças sustentáveis nas práticas,
na organização do trabalho e na conformação das redes assistenciais, tendo
em vista à integralidade e
qualidade da atenção à
saúde.

Esses estudos assumem o compromisso de, no decorrer do processo de
O incentivo para a formação de
pesquisa, implementar uma proposta
uma nova competência e cultura
de capacitação e de compartilhamento
avaliativa, indutora de mudanças na
de estr atégias e experiências em
atenção básica e no modelo
monitoramento e avaliação. Tal proassistencial, ganha relevância ao ser
posta está dirigida para gestores e prodesenhado e construído pelo Proesf
fissionais responsáveis pela Atenção
por meio do fortalecimento da capaBásica nos estados e municípios,
cidade técnica das secretarias estaonde se incentiva a formação de gruduais de saúde. Nessa perspectiva, a
pos e/ou centros locais de difusão e
assessoria de especialistas de centros
multiplicação de conhecimento. O incolaboradores regionais, bem como
centivo à interlocução técnica e à troca de experiência
entre as diversas instituições de pesquisa
responsáveis pelos
“O Proesf representa um avanço ao delinear
O Proesf representa
ELB, com propostas
um avanço ao delinear
metodológicas basa reestruturação da Atenção Básica
a reestruturação da
tante distintas –
e a conversão do modelo assistencial”
Atenção Básica e a
constitui o objeticonversão do modelo
vo maior do Gruassistencial, tendo como
po de Coordenaum de seus principais
ção e de Acompapilares a avaliação e o monitoramento
a participação de outros atores quanhamento formado por técnicos,
de estrutura, processo e resultados,
lificados, é crucial para o êxito da
especialistas e consultores com
como parte de uma macro-estratégia
proposta.
expertise em avaliação em saúde
de institucionalização da avaliação,
e pesquisa em atenção básica.
O programa tem como um dos
sob responsabilidade da Coordenaseus principais componentes a realiA criação do Grupo de Coordenação de Acompanhamento e Avaliazação dos chamados Estudos de Lição e de Acompanhamento dos ELB
ção da Atenção Básica (CAA/AB/
nha de Base (ELB) nos municípios seconfigura uma das principais inovaSAS/MS).
lecionados pelo Proesf, cobrindo toções do processo, garantindo a
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des), permitindo a pactuação de estratégias de cooperação.

gurando e disseminando uma nova
cultura de avaliação em saúde.

responsáveis pela Atenção Básica
nos estados e redes municipais.

O trabalho de constituição de parcerias, bem como a formação de redes, representa um passo crucial para
a institucionalização da avaliação na
medida em que, promovendo a troca de experiência entre centros de
pesquisa e serviços de saúde, capacita gestores e profissionais dentro de
uma perspectiva em que a avaliação não só estima resultados e impactos, mas produz evidências e
informações úteis para tomadores
de decisão, gestores e demais profissionais dos diversos níveis do
sistema. Trata-se de promover
uma reflexão em torno de um
processo de avaliação, cujo êxito depende, em grande parte, da
colaboração entre diversos profissionais, técnicos e gestores, em
diferentes instâncias de gestão. Dessa forma, o processo de avaliação
em curso nos municípios do Proesf
permite a participação e discussão
de todo o desenho metodológico da
pesquisa, desde a definição dos instrumentos de coleta de dados até as
micro-estratégias de entrada em
campo.

Um primeiro e importante moviAs oficinas Macro-Regionais soAs oficinas iniciaram, dessa formento nessa direção ocorreu com a
ma, uma parceria técnica e operabre os ELB constituíram um passo
realização, no início deste ano, de
cional envolvendo secretários munidecisivo no processo de reflexão soquatro Oficinas Macro-Regionais dos
cipais de saúde, coordenadores estabre o papel da avaliação e sobre a
ELB (Porto Alegre, São Paulo, Recife
duais e municipais da Atenção Básiimportância de se estabelecer uma
e Belém) promovidas pelos grupos de
ca, Coordenadores da Saúde da Fanova cultura avaliativa como gapesquisa
com
rantia de transparência
apoio do MS, conde todo o Programa.
solidando um diáO Proesf traz, assim,
logo produtivo
“O Proesf traz uma dinâmica de avaliação
uma
dinâmica de avalientre academia,
ação
cuja inovação é
cuja
inovação
é
dada
pela
ênfas
gestores municidada
pela
ênfase na arpais e responsáe na articulação entre reflexão acadêmica,
ticulação
entre
reflexão
veis pelo PSF, bem
serviços
e
práticas
em
saúde”
acadêmica, serviços e
como uma interlocução entre os dipráticas em saúde, estiversos núcleos de
mulando a cooperação
pesquisa envolvie capaci-tação de todos
mília e do Proesf, representantes
dos na proposta. Houve um consenos envolvidos em uma prática refledos Conselhos de Secretários Municiso de que o sucesso dos estudos de
xiva voltada para a melhoria da
linha de base, e da própria
pais de Saúde (Cosems) dos municíqualidade do serviço prestado à poinstitucionalização da avaliação da
pios selecionados para os ELB e repulação.
Atenção Básica, depende do envolpresentações do setor acadêmico
vimento e do compromisso de todos:
(Abrasco, Centros de Ensino e PesPesquisadora da Escola Nacional de Saúde
pesquisadores, gestores e profissionais
Pública (Ensp/Fiocruz)
quisa, representantes de universidaAbrasco Junho 2005
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Convite para ‘romper barreiras’
Congresso Mundial e Congresso Brasileiro
vão discutir a Saúde Pública em um mundo globalizado
Anote na agenda:
A Federação Mundial das Associações
de Saúde Pública (WFPHA) e a Abrasco
convidam a comunidade nacional
e internacional e lideranças da Saúde Pública
de todas as partes do mundo para participarem
ativamente do 8º Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva e do 11º Congresso Mundial
de Saúde Pública –‘
Saúde Pública
em um mundo globalizado:
’
Rompendo barreiras sociais, econômicas
e políticas’
, que serão realizados de
21 a 25 de agosto de 2006 no Rio de Janeiro.
Estão previstos quatro subtemas para estimular o
debate, garantir visibilidade a abordagens inovadoras, e enfocar questões prioritárias à agenda internacional e nacional em Saúde:
• Ações globais sobre os determinantes sociais da
Saúde
• Democracia, Participação Cidadã e Direito à
Saúde
•Promovendo Sistemas de Saúde eqüitativos num
mundo competitivo
• Pesquisa em Saúde, Tecnologia e Comércio Internacional
O Congresso será uma oportunidade ímpar para
que as diversas disciplinas e os diferentes atores que
se dedicam à Saúde Coletiva, no âmbito nacional e
internacional, possam intercambiar teorias e práticas
e apresentar à sociedade os resultados de seus trabalhos e de suas reflexões.
Acesse o site:
www.saudecoletiva2006.com.br!
Participe!
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MINISTÉRIO PROMOVE PRÊMIO
SERGIO AROUCA DE GESTÃO
PARTICIPATIVA
A Secretaria de Gestão
Participativa do Ministério da Saúde,
em parceria com o Conselho
Nacional de Secretários Municipais
de Saúde (Conasems), instituiu
o Prêmio Sergio Arouca de Gestão
Participativa no Sistema Único de
Saúde, como forma de incentivar
essa modalidade de gestão. A
iniciativa pretende reconhecer,
premiar e divulgar trabalhos que
relatem e analisem experiências
originais e bem sucedidas de gestão
participativa em serviços,
organizações ou sistemas de saúde,
bem como trabalhos acadêmicos
sobre esse tema no âmbito do SUS.
Sergio Arouca foi um dos principais
responsáveis, como ideólogo,
militante político, professor
universitário, presidente da Fiocruz
e deputado federal, pela
aproximação entre cientistas,
estudiosos, movimentos populares
e sindicais que, desde a resistência
ao autoritarismo da ditadura, vinham
lutando por melhores condições
de vida e que, num momento feliz
de síntese, formularam a idéia
do Sistema Único de Saúde.
O Prêmio está organizado em duas
categorias: artigos que relatem
e analisem experiências de gestão
participativa, implementadas há
pelo menos um ano, em serviços,
organizações ou sistemas de saúde;
e trabalhos acadêmicos, em forma
de monografia ou artigo, sobre o
tema. Os trabalhos deverão ser
inéditos.
A primeira categoria é aberta a
profissionais de saúde, conselheiros
de saúde, usuários, estudantes e
outros interessados na apresentação
de experiências de que participam
ou participaram. A segunda categoria
é direcionada a pesquisadores,
Abrasco Junho 2005

estudiosos e trabalhadores de saúde.
As inscrições poderão ser realizadas
no período de 29 de abril
a 20 de junho de 2005,
pelos endereços www.saude.gov.br
premiosergioarouca
e www.conasems.org.br,
onde já está disponível
o regulamento do concurso.
Mais Informações:
Assessoria de Imprensa
do Ministério da Saúde.
Telefones: (61) 315-3682/3707
Fax: (61) 225-7338
E-mail: imprensa@saude.gov.br
ABORTO INSEGURO
CONSOME RECURSOS
Segundo dados do Departamento
de Informática do SUS (Datasus),
os recursos destinados a curetagens
pós-aborto em 2003 foram
de R$ 28,90 milhões e os utilizados
em abortos praticados por razões
médicas e legais de apenas
R$ 231,4 mil.
Alguns sites dispõem de documentosbase para esse debate.
Clique e visite:
Dossiê Aborto Inseguro:
www.redesaude.org.br
Complicações do aborto inseguro:
www.gabeira.com.br
Comissão de Cidadania
e Reprodução: www.ccr.org.br
ALIANÇA POR UM MUNDO
SEM TABACO
Responsável por 5 milhões de mortes
anuais no planeta, o tabagismo é um
problema de saúde pública global. No
Brasil, onde 200 mil pessoas morrem
anualmente vítimas desse hábito, o
assunto vem sendo abordado não
apenas pelo Ministério da Saúde,
mas por outros órgãos governamentais e cada vez mais parcelas da
sociedade civil,
representadas pelas organizações nãogovernamentais (ONGs) ligadas à
educação, economia, trabalho,
justiça, meio ambiente e agricultura.
Em setembro de 2002, com o apoio
do Instituto Nacional do Câncer
(Inca), foi formada a ‘
Aliança por um

Mundo sem Tabaco’
, hoje contando com
mais de 500
associados, dentre membros
da sociedade civil e ONGs nacionais
e internacionais.
Os principais objetivos da Aliança Por
um Mundo sem Tabaco são:
•acompanhar e participar do processo
de controle do tabagismo no Brasil e no
mundo, abordando
e discutindo o tema nas mais diversas
áreas (saúde, educação, direito das
crianças e das mulheres, meio ambiente,
legislação
e economia)
•pressionar os legisladores
a tomarem as providências
necessárias para um mundo sem tabaco.
Qualquer pessoa física ou jurídica
pode associar-se à Aliança por um
Mundo sem Tabaco e receber
regularmente informações sobre
o que está acontecendo no Brasil
e no mundo.
Mais informações:
Site: www.inca.gov.br/tabagismo
Para se cadastrar:
porummundosemtabaco@inca.gov.br
CONCURSO PARA PROFESSOR
ADJUNTO NA UFRJ
A Universidade Federal do Rio
de Janeiro está abrindo concurso
para professor adjunto, com regime
de 40 horas e dedicação exclusiva,
para as áreas de Bioestatística e
Saúde e Trabalho do Departamento
de Medicina Preventiva da Faculdade
de Medicina.
O edital foi publicado no Diário
Oficial da União Nº 111,de 13 de
Junho de 2005 - Seção 3. O prazo
para inscrição é até 27 de julho.
O valor da taxa de inscrição é de
R$125,00 (cento e vinte e cinco reais)
e a remuneração inicial é de
R$5.100,29 (cinco mil e cem reais
e vinte e nove centavos).
Mais Informações:
Site: http://www.ufrj.br
Endereço: Edifício do CCS - Bloco
K/ Cidade Universitária
Tel.: 21-2562-6708
E-mail: medicina@acd.ufrj.br

SELEÇÃO DE PROFESSOR
DOUTOR PARA O DEPARTAMENTO
DE MEDICINA PREVENTIVA
DA FACULDADE DE MEDICINA
DA USP
Estão abertas até 3 de agosto de
2005, das 9h às 16h, de segunda a
sexta-feira, as inscrições ao concurso
público de títulos e provas para o
provimento de um cargo de Professor
Doutor, em Regime de Turno
Completo (RTC), referência MS-3,
cargo nº 1020366, em vaga de
primeiro provimento, conforme
portaria GR Nº 3564 de 16 de março
de 2005, junto ao Departamento
de Medicina Preventiva, com salário
de R$ 2.249,75 (dois mil duzentos
e quarenta e nove reais e setenta
e cinco centavos), base janeiro/2005,
nos termos do art. 125, § 1º,
do Regimento Geral da USP.
As inscrições serão feitas na Seção
de Concursos Docentes da Faculdade
de Medicina da USP, Av. Dr. Arnaldo,
455 - 2º andar - Sala 2301.
CURSOS DE INVERNO
DO DEPARTAMENTO DE MÉTODOS
QUANTITATIVOS EM SAÚ DE
DA ENSP/FIOCRUZ
O Departamento de Métodos
Quantitativos em Saúde da Ensp/
Fiocruz oferece, entre os Cursos
de Inverno desse ano, um conjunto
de cursos de curta duração, entre
os dias 11 e 29 de julho de 2005.
Seu objetivo principal é permitir
que pesquisadores e alunos de pósgraduação em saúde tenham acesso,
de forma compacta, ao que de mais
recente vem se produzindo na área.
A carga horária varia entre 15 e 30
horas (1 a 2 créditos) e os cursos,
na sua maioria, terão aulas práticas.
Os cursos valerão créditos
acadêmicos no Programa de PósGraduação da Ensp, mas serão
abertos a pesquisadores de quaisquer
instituições que atendam aos prérequisitos específicos. Para estes será
fornecida declaração de freqüência.
Caso haja mais candidatos que
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vagas, os critérios de seleção serão:
ordem de inscrição e, para
candidatos de fora da ENSP,
avaliação curricular.
Inscrições: de 13 a 24 de junho,
na Secretaria Acadêmica da Ensp
Mais Informações:
E-mail: seca@ensp.fiocruz.br

XII CONGRESSO INTERNACIONAL
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Cerca de 900 participantes se reúnem
anualmente nos congressos
da Associação Brasileira de Ensino
a Distância (Abed), representando
uma ampla e diversificada
qualificação de profissionais
dos mais diferentes segmentos
do setor de educação a distância,
abrangendo pesquisadores,
professores, profissionais liberais,
técnicos e gestores públicos
e profissionais da iniciativa privada,
além de estudantes de pós-graduação.
A edição de 2005 será associada a
uma exposição de fornecedores na
área de educação a distância.
Data: 18 a 22 de setembro de 2005
Local: Centro de Cultura e Eventos
da UFSC, em Florianópolis –SC
Mais Informações:
Tel: (48) 331 7124
E-mail: congresso@abed.org.br
Site: www.led.ufsc.br/abed
I SIMPÓ SIO BRASILEIRO
DE GÊNERO E MÍDIA
O evento reunirá um fórum nacional
de pesquisadores e profissionais
atuantes no mercado, para discutir
a questão de gênero e mídia.
Data: 14 a 17 de agosto de 2005
Local: Curitiba - PR
Mais informações:
Site: www.ppgte.cefetpr.br
VIGILÂNCIA EM SAÚ DE 2005
IV SIMPOSIO NACIONAL
E III ENCONTRO INTERNACIONAL
Voltado para profissionais e técnicos
da Saúde Pública, o evento terá

cursos e oficinas, mesas redondas,
painéis, conferências magnas, sessões
de temas livres e pôsteres.
Data: 04 a 07 de outubro de 2005
Local: Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kouri (IPK), Havana, Cuba
Mais informações:
Site: http://cencomed.sld.cu/vigilancia/
V SEMINÁRIO DO PROJETO
INTEGRALIDADE
Organizado anualmente pelo
LAPPIS desde 2001, este ano
o evento será realizado de 14 a 16
de setembro e terá como tema
a ‘
Construção Social da Demanda
na Saúde’
. O objetivo principal
do Seminário consiste em discutir
criticamente o assunto, a partir de
três eixos analíticos: ‘
direito à
saúde’
, ‘
trabalho em equipe’e
‘
participação e espaços públicos’
.
A programação prevê ainda a
realização da ‘
II Roda de
Experiências de Integralidade’
.
As inscrições são gratuitas.
Os que quiserem apresentar trabalho deverão se inscrever até o dia
30 de julho, e os interessados em
assistir ao evento podem preencher
o formulário até 19 de agosto.
Mais Informações:
Site: www.lappis.org.br/
v_seminario.htm

FILIE-SE À ABRASCO
A filiação à Abrasco dá direito
a descontos na Abrasco Livros
e nos Congressos, além do
recebimento gratuito do Boletim
da Abrasco e da Revista Ciência
e Saúde Coletiva.
Se você já é sócio,
fique em dia com a anuidade!
Se ainda não é, filie-se.
Preencha sua inscrição pelo site
e a envie, junto com
o comprovante de pagamento,
para a Secretaria Executiva,
por fax ou e-mail.
Contamos com sua colaboração
para melhor atender às suas
expectativas!
Junho 2005
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Caro Associado, aproveite os lançamentos sem sair de casa com toda comodidade, rapidez e segurança de entrega.
Faça seu pedido através de e-mail (abrlivro@ensp.fiocruz.br) ou telefone (21 2598-2526 / 2590-2073)
Formas de pagamentos: 1) Depósito no Banco do Brasil Ag 3120-8 C/C 5256-6, nominal à Abrasco Livros;
2) Cartão de Crédito Visa ou American Express.
Forma de envio dos livros: Carta Registrada (até 500grs –Prazo de Entrega até 07 dias), Encomenda Normal
(acima de 500 g –Prazo de Entrega até 10 dias) e Sedex (acima de 500 g –Prazo de Entrega até 48 horas).
Despesa de Postagem: As tarifas são cobradas de acordo com a tabela em vigor dos Correios
e de responsabilidade do cliente, bem como a escolha do tipo de postagem.
A tenç ã o, Só cios da A b ras co com a anuidadeem dia tem des conto de 15% p ara p agam ento a vis ta!

Introdução à Avaliação
de Programas Sociais
Ignacio Cano
Ed. FGV, 2004
R$ 25,00

Trajetórias da Inovação Col.
Clássicos da Inovação
David C. Mowery
e Nathan Rosenberg
Ed. Unicamp, 2005 - R$ 34,00

O Recém-Nascido de Alto Risco:
teoria e prática do cuidar
Col. Criança, Mulher e Saúde
Mª Elisabeth L. Moreira, José Mª de A.
Lopes e Manoel de Carvalho (orgs.)
Ed. Fiocruz, 2004 - R$ 60,00
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Terra Incógnita –
Educação Médica em Transformação
a interface entre ciência e público
João J. Marins, Sergio Rego,
Luisa Massarani, Jon Turney
Jadete B. Lampert e José Guido C.
e Ildeu de Castro Moreira (orgs.)
de Aráujo (orgs.)
Ed. Hucitec/ABEM, 2004 - R$ 48,00 Ed. Vieira e Lent, 2005 - R$ 27,00

Tecnologia, Aprendizado e Inovação
Col. Clássicos da Inovação
Linsu Kim e Richard R.Nelson (orgs.)
Ed. Unicamp, 2005
R$ 58,00

Envelhecer Bem é Possível –
cuidando de nossos idosos na família
e na comunidade
João Batista Lima F o
e Sophia M a G. Sarmiento
Ed. Loyola, 2004 - R$ 27,50

Planos de Saúde no Brasil:
origens e trajetórias
Ligia Bahia, Ludmila Rodrigues Antunes,
Thereza Cristina A. da Cunha e William
de S. N. Martins (orgs.)
LEPS/UFRJ, 2005 - R$ 40,00

Segurança e Saúde no Trabalho – Transgênicos, Recursos Genéticos
cidadania, competitividade e
e Segurança Alimentar – o que está
em jogo nos debates?
produtividade
Marco Antonio F. da Costa
Lavínia Pessanha e John Wilkinson
Ed. Armazém do Ipê, 2005
e Mº de Fátima B. da Costa
Ed. Qualitymark, 2004 - R$ 40,00
R$ 29,00

Elaboração e Avaliação de
Projetos em Saúde Coletiva
Luiz Cordoni Junior
Ed. Eduel, 2005
R$ 25,00

Revista Brasileira de Epidemiologia –
V0L. 8/01/05
Abrasco
R$ 15,00

