Da constituição cidadã ao compromisso da ciência,
tecnologia e inovação com o direito à saúde

A

fase de organização da
nona edição do Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva, a
ser realizado entre 31 de outubro e 04
de novembro de 2009, em Recife,
coincide com um período extremamente
conturbado. A atual crise do sistema
financeiro internacional vem produzindo
um impacto direto sobre a saúde e
qualidade de vida dos povos, sem
precedente em nossa história recente. A
Declaração de Istambul sobre Saúde: o
primeiro direito humano – um dos
resultados do compromisso do conjunto
de entidades membros da Federação
Mundial de Associações de Saúde
Pública – elaborada e apresentada em
maio último, por ocasião da realização
do 12° Congresso Mundial de Saúde
Pública na Turquia, de 27 de abril a
1° de maio de 2009, reproduzida nesta
edição de nosso boletim, é expressão
deste contexto ao afirmar que “este
quadro demonstra a falência estrutural
das políticas e dos sistemas globais. (...)
Cerca de um bilhão de pessoas passam
fome e vivem sob o temor da inanição.
A segurança alimentar está ameaçada,
como nunca antes em décadas anteriores, sobretudo na África e na Ásia.
Guerras e conflitos vêm provocando
mortes, desastres e miséria em muitas
partes do mundo”.
Durante a semana de realização
daquele fórum internacional em Istambul, presenciamos a eclosão de uma
nova gripe potencialmente letal e
extremamente contagiosa com ameaças
evidentes aos sistemas de saúde em
todos os continentes. No plano global,
a gravidade do cenário reforça o risco
ao cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio. “Os desequilíbrios globais são moralmente
inaceitáveis e politicamente insus-
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tentáveis”, como declarou Paulo Buss,
Presidente da Federação Mundial de
Associações de Saúde Pública (Istambul,
maio de 2009).
No âmbito nacional, em que pesem
todo o empenho do setor saúde e as
movimentações no sentido da consolidação do SUS, é hoje consenso a
necessidade urgente de re-ordenamento
estrutural do sistema de financiamento.
Para o enfrentamento de antigos e novos
problemas relacionados à saúde, urge a
regulamentação da PEC 29. A observância do artigo terceiro da Lei orgânica
da Saúde (Lei 8080 de 19 de setembro
de 1990), onde está explicitado que “a
saúde tem como fatores determinantes

“Os desequilíbrios
globais são moralmente
inaceitáveis e
politicamente
insustentáveis”
e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, o transporte, o lazer
e o acesso aos bens e serviços essenciais;
os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País”, exigindo decisão
política e garantia de políticas sociais
inter-setoriais em todas as esferas de
governo. Se estamos caminhando nesta
direção, vis-à-vis implementação do
PAC, muito ainda há a ser enfrentado.
Em consonância ao debate e ao
conjunto de proposições geradas a partir
do IV Simpósio Brasileiro de Vigilância
Sanitária -Vigilância Sanitária e os 20
anos da Constituição Cidadã, relizado
em Fortaleza, de 23 a 26 de novembro
de 2009, reitera-se a premissa de que

não há avanço possível sem a presença
sistemática e vigorosa do Estado, quer
como instância promotora, quer como
reguladora das políticas públicas voltadas à saúde e à seguridade social
dos brasileiros.
Margaret Chan, Diretora Geral da
OMS, em seu discurso endereçado aos
2.380 participantes de 142 países
reunidos no 12° Congresso Mundial
de Saúde Pública, em maio último,
argumenta que a busca concentrada
no crescimento econômico, elaborada
por comportamentos motivados pela
ganância, resultou em conseqüências
negativas, muito além dos setores
financeiros e econômicos. “(...) Permitam-me ser perfeitamente clara. Não
sou contra o livre comércio. Não sou a
favor do protecionismo. Sou totalmente consciente dos estritos vínculos
entre maior prosperidade econômica,
em níveis nacionais e domésticos e
melhor saúde. Mas não preciso dizer
isso. O mercado não soluciona os
problemas sociais. É a saúde pública
quem o faz”.
Se as crises e novos desafios são
evidentes, são igualmente claras as
oportunidades e necessidades de avanço
àqueles comprometidos com a qualidade de vida e saúde para todos. A
situação que atravessamos requer que
revisitemos valores e princípios constitucionais que a sociedade brasileira
em geral e a comunidade de saúde
coletiva em particular, vem defendendo
historicamente.
Estamos seguros de que o IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva –
compromisso da ciência, tecnologia e
inovação com direito a saúde - será um
espaço para a construção de um novo
pacto social por uma sociedade mais
equitativa, ética e solidária.

Vigilância Sanitária e
os 20 anos da Constituição Cidadã

N

a trilha dos outros eventos
temáticos da A BRASCO a
quarta edição do Simpósio
Brasileiro de Vigilância Sanitária –
SIMBRAVISA associou sua temática com as
comemorações dos 20 anos da promulgação de nossa Constituição, um
marco da redemocratização do país e do
esforço político para a construção da
Reforma Sanitária Brasileira.
A Constituição Cidadã, proclamada
em 1988, incluiu o Brasil entre os
Estados Democráticos de Direito, com
o reconhecimento e afirmação dos
direitos de cidadania, entre os quais o
direito à saúde. As diretrizes políticas
da universalidade, integralidade e
participação social, foram incorporadas
no texto da Carta Magna, no capítulo
da saúde que integra a seguridade social
e afirma as ações e serviços de vigilância
sanitária no Sistema Único de Saúde
brasileiro.
Na organização do temário do IV
SIMBRAVISA a Comissão Científica buscou
o esforço de relacionar às especificidades da área a conquista emblemática do movimento constituinte,
vinculando o contexto do conceito da
vigilância sanitária às novas funções que
se delineavam para o Estado Brasileiro.
Coube ao simpósio revisitar após
vinte anos, aquele conceito e as práticas de proteção dos riscos sanitários
inerentes aos processos produtivos,
orientado pelos eixos temáticos escolhidos. Os eixos temáticos para a
discussão e organização do IV S IM BRAVISA foram os seguintes: a) A vigilância sanitária e a tensão entre a saúde
como direito constitucional e a ampliação do mercado; b) A vigilância
sanitária e a tensão entre a hegemonia
do modelo médico assistencialista e a
função constitucional de proteção da
saúde; c) A vigilância sanitária e a tensão

entre aspectos da formação social
brasileira e os horizontes anunciados
pela Constituição Federal.
Com estes eixos orientadores, as
atividades programadas buscaram
relacioná-los com diversas dimensões da
política, da economia, da ética e da
história, entre outras.
O SIMBRAVISA, que já ganhou reconhecimento nacional entre trabalhadores, pesquisadores, docentes e estudantes do campo da Saúde Coletiva, é
possivelmente o maior evento de
vigilância sanitária do país. A crescente
participação entre as edições do evento
vem demonstrando a vitalidade da área
e sua expansão para os espaços de
produção científico-acadêmica. Firmado como um espaço de debate científico relevante para a consolidação da
vigilância sanitária no Brasil, priorizou
o encontro de idéias, reflexões e diálogos
com as múltiplas disciplinas que estruturam o campo da Saúde Coletiva e
demarcam a singularidade temática da
vigilância sanitária.
O IV SIMBRAVISA levou a Fortaleza
cerca de 2500 participantes e pode
ampliar na representação nacional a
presença das regiões Norte e Nordeste.
O temário refletiu os avanços nestes
20 anos de construção do SUS e debateu os antigos e novos desafios na área
específica de vigilância sanitária, à luz
de sua constitucionalidade na saúde e
na cidadania.
A saúde no Brasil tem sido expressão de uma das políticas sociais que mais
avançou na construção de sua institucionalidade, calcada na representação
federativa das três instâncias de poder e
na participação da sociedade. Contudo,
face à desigualdade e à concentração
de renda no país e apesar da grande
expansão no acesso aos serviços de
saúde, construído ao longo das duas

últimas décadas, a saúde permanece no
enfrentamento de contradições para se
fortalecer no espaço social sob os
pressupostos da universalidade, integralidade e equidade.
Por outro lado, a internacionalização dos mercados e a globalização
como fenômenos difusos nas relações
econômicas, sociais, políticas e culturais,
com significativas implicações para a
saúde, impõe à área da regulação e
vigilância sanitária a condição de ser a
mais sensível às contradições entre as
tensões sociais e a função do Estado
contemporâneo. O controle de riscos à
saúde deve mobilizar continuamente
ações para além do espectro da assistência médica, o que nem sempre facilita
seu reconhecimento pela sociedade fora
das situações de emergências ou catástrofes. Além disso, traz o desafio da
articulação de ações com outros âmbitos
setoriais, nem sempre facilitadas, devido
às distintas lógicas inerentes aos vários
setores institucionais.
Desse modo, reafirmar, a vigilância
sanitária como componente da política
pública de saúde, vincula-se à afirmação
do direito constitucional de igualdade e
justiça social, ou seja, o cumprimento
dos princípios e bases da construção do
nosso atual Sistema Único de Saúde – o
SUS, como parte de um sistema de
proteção social. Saúde no Brasil é um
direito para todos, desenvolvida com
ações de assistência, de promoção e
proteção em que a vigilância sanitária
pode ser facilmente identificada.
Assim sendo, o objetivo geral do
evento foi o de reunir profissionais de
vigilância sanitária, da Saúde Coletiva em
geral e de áreas afins, de instituições de
ensino, pesquisa, laboratórios e serviços
para refletir e discutir sobre temas
relevantes da produção científica e dos
serviços de vigilâncias, proteção e
regulação sanitária.
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Salas de discussão
temática no SIMBRAVISA:
Uma experiência pioneira que veio para ficar

A

inclusão das Discussões
Temáticas a partir da terceira
edição do S IMBRAVISA surgiu
como resultado de algumas críticas
em relação à estrutura adotada nas
duas versões anteriores no que se refere
ao tratamento dado aos trabalhos
aprovados. Seguindo o modelo dos
demais congressos da A BRASCO , os
trabalhos foram inscritos no SIMBRAVISA
como pôster. A partir da recomendação dos pareceristas e sob a coordenação da Comissão Científica, alguns
desses trabalhos poderiam ser apresentados oralmente, em atividades denominadas no programa como Painel e
Comunicação Coordenada. Consultando documentos sobre os dois primeiros
SIMBRAVISA (São Paulo, 2002 e Caldas
Novas, GO, 2004), constata-se que o
número de trabalhos escolhidos para
apresentação oral representava cerca de
12% do total de trabalhos aprovados.
Numa área como a vigilância sanitária, com forte tradição nos serviços –
espaço de execução das ações – e relativa
novidade na academia - espaço da
reflexão cientifica -, é razoável supor que
os trabalhos alçados às formas de
apresentação orais espelhassem mais a
produção acadêmica, seja pelo recorte
mais preciso do objeto investigado, seja
pela forma de redação e apresentação
do resumo, seja, por último, pela
familiaridade de seus autores com esta
forma de discussão e disseminação de
conhecimento. Mesmo participando das
sessões mencionadas, os autores de
trabalhos com temáticas afins viam-se
na condição de ouvintes, com possibilidade restrita de intercambiar
experiências e conhecimentos similares.
É previsível nesse contexto que se criasse
verdadeira assimetria valorativa entre a
origem dos trabalhos. Isto se ampliava
pela questão dos espaços físicos destinados à exposição dos pôsteres,
formando infindáveis e monótonos
corredores já descritos como “savana de
pôsteres”. Soma-se, por último, à
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inadequada inserção da visita aos
pôsteres na programação dos eventos,
não raro confinadas às pausas para
almoço ou café, intervalos que, pelo
próprio nome, destinam-se a outras finalidades.
Essas críticas motivaram o GT VISA
da A BRASCO a instituir a Discussão
Temática no S IMBRAVISA . Aparentemente, a seleção de poucos trabalhos
para apresentação oral e a consequente exclusão de muitos outros dessa
modalidade vem motivando outras
organizações a reverem o formato dos
seus eventos.
A diversidade temática da vigilância sanitária e o número crescente de
trabalhos aprovados nos dois primeiros
S IMBRAVISA (378 e 976, respectivamente), aliadas ao quase sempre
reduzido número de salas disponíveis
fez com que o GT VISA adotasse e

“Com 1.209 trabalhos
aprovados em 10 temas,
a Discussão Temática no
IV Simbravisa utilizou 39
salas, enquanto na
terceira edição eram
apenas 18”
modificasse, segundo suas características, o modelo utilizado nos congressos da Associação Paulista de Saúde
Pública (APSP).
As salas de Discussão Temática
agrupam trabalhos do mesmo tema ou
de temas conexos. O número de salas
respeita os temas e sub-temas nos quais
os trabalhos foram inscritos. Os coordenadores recebem os resumos
previamente, porém os participantes
não tem tempo para expor o seu
trabalho, sendo incentivados a discutir
aspectos da temática à luz da sua
experiência.
Essa forma de socializar conheci-

mentos mostrou-se particularmente
relevante para a vigilância sanitária
e o GT VISA a adotou no III SIMBRAVISA,
com duas inovações. A primeira consistiu em capacitar os coordenadores das
salas, visando uniformizar posturas e
procedimentos. Isso foi realizado numa
atividade que reuniu todos os coordenadores de salas de Discussão
Temática durante dois dias, cerca de dois
meses antes do evento. A segunda
inovação foi a disposição dos aproximadamente 1.400 pôsteres em ilhas
temáticas e sua visita valorizada na
atividade “Café com Pôster”. Prevista na
programação do evento com a duração
de 90 minutos, pretendeu-se, a um
só tempo, quebrar a monotonia da
“savana” já mencionada e destinar um
tempo no evento para que os participantes pudessem apreciar os trabalhos
do seu interesse com um pouco mais de
calma.
Um formulário de avaliação com
quatro questões objetivas e uma aberta
foi distribuído aos participantes das
Discussões Temáticas no III SIMBRAVISA.
As questões objetivas relacionavam
aspectos como efetividade na troca de
experiências proporcionada pela modalidade Discussão Temática, a possibilidade de expressão das diversas
opiniões sobre o tema, as contribuições eventualmente recebidas e capazes de propiciar revisão das práticas em
vigilância sanitária e o papel desempenhado pelo coordenador como
facilitador desse processo. Aproximadamente 560 formulários foram tabulados e os percentuais da alternativa
“objetivo alcançado plenamente” aproximaram-se de 50% das respostas para
todos os aspectos considerados. Uma
análise dos 403 formulários com sugestões na questão aber ta orientou
a organização da atividade no IV
SIMBRAVISA realizado em Fortaleza de 23
a 26 de novembro de 2008.
Com 1.209 trabalhos aprovados em
10 temas, a Discussão Temática no IV

SIMBRAVISA utilizou 39 salas, enquanto na
terceira edição eram apenas 18. Com
isso, uma primeira sugestão colhida
na avaliação já citada foi atendida:
diminuição do número de trabalhos por
sala. As sessões tiveram seu tempo
ampliado. De 90 minutos (III SIMBRAVISA)
passou a 135 minutos na quarta edição.
Este aumento atendeu a demanda por
mais tempo para as discussões. As
questões norteadoras da discussão, que
no III SIMBRAVISA eram informadas aos
participantes apenas no momento da
Discussão Temática e tinham caráter
mais genérico, na quarta edição foram
definidas pelos coordenadores a partir
das especificidades dos temas e comunicadas previamente a todos os participantes. Isso contribuiu para que as
intervenções focalizassem os aspectos
efetivamente relevantes do tema. Com
essas adequações, a tabulação dos 791
formulários de avaliação preenchidos
pelos participantes no IV S IMBRAVISA
indicou que percentuais da alternativa “objetivo alcançado plenamente”
excederam 62% das respostas para
todos os aspectos considerados. A
análise dos 475 formulários com sugestões na questão aber ta aponta os
próximos desafios a serem superados.
Em linhas gerais, eles podem ser
agrupados em três quesitos: 1) Ampliação do tempo programado para
as Discussões Temáticas. Isto remete
a uma complicada equação envolvendo
o aumento do número de salas e a
consequente diminuição do número
de trabalhos por sala; 2) Melhor
agrupamento dos trabalhos nas
salas de Discussão Temática. O
atendimento a esta reivindicação passa
pela ampliação do número de salas e a
possibilidade de montar salas com
menos trabalhos, mas também pela
estrutura de temas, eixos e sub-eixos
apresentada ao participante no sítio
eletrônico do evento, e que permitirá a
inscrição do resumo do seu trabalho. É
preciso ter em mente a montagem das
salas de Discussão Temática desde as
primeiras reuniões de organização do
S IMBRAVISA e 3) Coordenadores de
sala efetivamente capacitados para
conduzir a atividade e envolvidos
tecnica-mente com a temática. Essa
reivindicação pode ser atendida se a
organização do S IMBRAVISA conseguir

uma mobilização ampla de todos os
profissionais de vigilância sanitária que
atuam nos serviços, instituições de
pesquisa e centros formadores para a
realização do evento. Entre os vários
ganhos dessa mobilização, as salas de
Discussão Temática poderão contar com
pessoal tecnicamente habilitado e
efetivamente comprometido com o êxito
do evento.

RODA VISA
Uma nova atividade foi instituída
neste 4º simpósio: as “Roda VISA”,
inspiradas no conhecido programa de
entrevistas “Roda Viva”, em que uma
personalidade é entrevistada por uma
roda de jornalistas, podendo responder questões formuladas pelos
telespectadores. No formato “Roda
VISA”, há apenas um jornalista, que
atua como âncora numa discussão que
conta com a presença de três convidados. A partir de algumas ques-

tões for muladas pe lo âncora, os
convidados fazem seus comentários,
enquanto a platéia pode interagir,
enviando questões por escrito. As
“Roda VISA” versaram sobre a história
e contexto da Vigilância Sanitária junto
ao movimento da reforma sanitária e
a Constituição, sobre comunicação e
controle social. Esta inovadora atividade deve merecer melhor atenção
na organização das condições físicas
do local onde se realiza, com melhor
adequação das condições operacionais para os futuros simpósios.

Atividades
Pré-simpósio – Oficinas
No IV Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária inovamos ao ampliar a
capacidade de participação e inserção
qualificadas dos inscritos, ao promover
oficinas e cursos como atividade présimpósio. Assim, nos dias 22 e 23 de
novembro de 2008 foi possível realizar em
Fortaleza, com o apoio da Escola de
Saúde Pública do Estado do Ceará, sete
oficinas e uma reunião da Comissão de
Farmacoepidemiologia e Vigilância
Sanitária do Conselho Nacional de Saúde.
A organização das oficinas mobilizou
as históricas instituições parceiras,
envolvidas nos Simpósios anteriores.
Foram destacados os grupos de trabalho
e comissões da própria ABRASCO, para
oportunizar outros meios de discussão
e integração com os temas ambiente,
saúde do trabalhador e promoção, por
exemplo, que são caros a vigilãncia
sanitária.
As oficinas de trabalho foram
organizadas a partir da identificação de temas considerados relevantes para a Vigilância Sanitária, com convidados já interessados na temática, a fim de que após as
discussões, possam ser propostas medidas com potencialidade de mudanças que
melhor qualifiquem tais temáticas.
No quadro a seguir detalhamos os temas das oficinas e da reunião com seus
respectivos coordenadores por
instituição. É importante salientar que, em média, compareceram
23 técnicos com interesse em cada
temática.
Como avaliação dessa atividade na
programação do SIMBRAVISA temos a
falas dos coordenadores que reforçam
as interessantes e profícuas discussões,
sendo recomendada a permanência
dessa atividade no planejamento do
próximo SIMBRAVISA. Colocam, ainda,
que nesse espaço é possível promover
maior participação do grupo quando a
metodologia favorece a integração e
troca de experiências.
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES PRÉ-SIMPÓSIO
OFICINAS e REUNIÃO

COORDENADORES – Instituições Promotoras

Avaliação das Capacidades Básicas de Vigilância e Resposta Regulamento Sanitário Internacional (2005)

Rodolfo Navarro Nunes - ANVISA

Censo dos trabalhadores no componente laboratorial de VISA:
um novo sistema de informação para os laboratórios de VISA.

André L. Gemal e Ediná Costa - INCQs/FIOCRUZ
e ISC/UFBa

A integração entre a Vigilância Sanitária
e a saúde do trabalhador

Jorge Mesquita Huet Machado e Ana Paula Lopes

Avaliação do Processo de Capacitação
e Operacionalização do SINAVISA

Edna Coven - ANVISA

dos Santos - GT Saúde do Trabalhador/ABRASCO

Encerramento do projeto TC 37 - Implantação da Metodologia
de Isolamento e Contagem de Enterobacter sakazakii em
Laboratórios Oficiais de Saúde Pública

Sara Fabiana Bittencourt de Aguiar - ANVISA

Propostas para implementar a descentralização das ações
de vigilância pós-comercialização de produtos sob Vigilância
Sanitária

Luiza de Marilac Meireles Barbosa - ANVISA

Oficina sobre a I Conferência Nacional
de Saúde Ambiental

Hermano Albuquerque de Castro
GT Saúde e Ambiente/ABRASCO

Reunião da Comissão Intersetorial de Vigilância Sanitária
e Farmacoepidemiologia

Ronald Ferreira dos Santos - CNS

Cursos Pré-congresso

A

Comissão Científica, pensando na necessidade de
proporcionar atividades de educação permanente em
alguns temas importantes para a Vigilância Sanitária, ofertou
para este certame três cursos:
 Procedimentos Administrativos em Vigilância
Sanitária, ministrado pela Dra. Silvia Negrão do Centro
de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, cujo objetivo
foi contextualizar os procedimentos administrativos como
uma particularidade da função da vigilância sanitária de
proteger e promover a saúde e contribuir para a adoção
das mudanças necessárias nos processos e procedimentos,
tornando-os mais ágeis e eficazes;

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde, ministrado por André Luiz Lopes Sinoti da Gerência
Geral de Tecnologia de Serviços de Saúde da ANVISA e que
teve como objetivo principal oferecer aos participantes
informações básicas de como elaborar um Plano de
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Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde e descrever
todas as etapas do processo; e

Avaliação em Saúde e Vigilância Sanitária:
Abordagens Teórico-metodológicas, abordado pela Dra.
Vera Edais Pepe, Dra. Lenice G. da Costa Reis e Dra. Marismary
Horst De Seta, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca/FIOCRUZ, cujo objetivo principal foi apresentar os
principais conceitos no campo de avaliação em saúde, bem como
discutir algumas abordagens metodológicas passíveis
de serem aplicadas ao campo da Vigilância Sanitária.
Os cursos ocorreram na Escola de Saúde Pública do Ceará
e tiveram boa aceitação do público presente que envolvia
pessoas oriundas de serviços de saúde e vinculadas a funções
acadêmicas de todo Brasil.
Diante do êxito alcançado o GTVISA pretende dar
continuidade a esta iniciativa, para que este espaço seja
consolidado nos próximos simpósios de Vigilância Sanitária.

Repercussão na Câmara dos Deputados em Brasília

O

Deputado Federal Mauro
Benevides, do PMDB do Ceará,
proferiu no dia 24/11/08, discurso no
plenário da Câmara dos Deputados
ressaltando a importância do evento e
dos 20 anos da Constituição Federal. A
seguir transcreve-se na integra seu
pronunciamento.
“Sr. Presidente, instalou-se, ontem,
em Fortaleza, o IV Simpósio Brasileiro
de Vigilância Sanitária, levado a cabo a
fim de registrar a data vintenária da
Carta Cidadã, no texto da qual se
proclamou a ‘saúde ser um direito do
cidadão e um dever do Estado’.
Na condição de Senador Constituinte, investido, pelo poder originário,
na árdua missão de elaborar a nova
Lei Magna, acompanhei todas as proposições vinculadas a essa temática,
inclusive as encaminhadas por emendas
populares, firmadas por milhares de
pessoas.
O simples relembrar dos incisos
relacionados ao importante item não é
suficiente para garantir-se o cabal atendimento dos dispositivos pertinentes, de
cuja aplicabilidade se incumbem órgãos como a vigilância sanitária e um

conglomerado de outras instituições,
que estarão congraçados, em debates
científicos de alto nível até quarta-feira,
no cumprimento de agenda intensiva,
da qual constam políticas públicas
relevantes, avaliadas, agora, na respectiva realização por parte dos órgãos
oficiais competentes.
O Prof. Paulo Sérgio Dourado Arrais,
em artigo publicado, na edição de
sábado, do tradicional O Povo, ressalta,
destacadamente:
‘Para proteger o cidadão destes
vários riscos encontramos dentro do
Sistema Único de Saúde (SUS) a
Vigilância Sanitária, entidade governamental que tem como atribuições:
regular, fiscalizar, educar, orientar e
punir empresas e instituições que não
cumpram as exigências legais para
produção e comercialização de produtos, assim como para a prestação de
serviços com qualidade’.
No entender do médico Manoel Dias
Fonseca Neto, mestre em gerenciamento dos sistemas locais de saúde,
constituirão entre as teses relevantes ao
debate: Complexo Tecnológico da Saú-

de, Regulação Sanitária e Acesso e
Comunicação, Consumo e a Construção da (In)consciência Sanitária,
indicadores de observações centradas
na realidade brasileira.
Convidado, por haver sido 1º VicePresidente da Assembléia Nacional
Constituinte a comparecer ao magno
evento, entendi de meu dever ressaltar
a extraordinária significação do conclave
à fixação de diretrizes ajustáveis ao
contexto sanitário do País.
As linhas mestras do quesito Saúde
teriam que ser acoplados às preceituações basilares, cuja fundamentação se encontra no texto da
própria Constituição Federal.
Não haveria melhor maneira de
exaltar o vicênio da Carta Cidadã do
que identificar falhas ainda ocorrentes
no panorama sanitário brasileiro.
Daí o destaque emprestado a esse
IV Simpósio, cujas conclusões haverão
de direcionar-se a um bem melhor
atendimento à nossa comunidade,
ainda carente de uma assistência que
possa alcançar patamares de maior
perfeccionismo institucional.”

Espaço na Mídia

O

IV S I M B R AV I S A teve espaço
garantido na mídia local. A TV O
Povo (canal 48-TV aberta; 23-NET e
11-TV Show) realizou no dia 19/11/08,
às 13h, no programa Grande Jornal
debate sobre vigilância sanitária cujos
convidados foram: Dra. Ana Maria
Figueiredo de Souza, presidente do IV
SIMBRAVISA, Dr. Manoel Dias Fonseca
Neto, Coordenador de Promoção e
Proteção à Saúde do Ceará e Presidente de honra do evento, Dra.

Francisca Miranda Lustosa, Coordenadora da Vigilância Municipal do
Município de Fortaleza e Dr. Paulo
Sérgio Dourado Arrais, membro do
GT VISA e professor do Curso de
Farmácia da Universidade Federal
do Ceará.
O Jornal O Povo publicou, no dia
da abertura dos cursos e oficinas présimpósio (22/11/08), uma página
temática inteira sobre o evento intitulada “Vigilância Sanitária como

direito de cidadania” com artigos
assinados pela Dra. Ana Maria Figueiredo de Souza, intitulado “Evento
científico”, pelo Dr. Manoel Dias
Fonseca Neto, “Proteção à saúde”,
pela Dra. Ediná Alves Costa, Coordenadora do Centro Colaborador em
Vigilância Sanitária da A N V I S A do
Instituto de Saúde Coletiva da UFBa,
“Saúde e Cidadania”, e pelo Dr. Paulo
Sérgio Dourado Arrais, “Compromisso
com a população”.
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Entrevista com

Ana Maria Azevedo Figueiredo de Souza:
Vigilância Sanitária e os 20 anos do SUS

O

transformações nas duas décadas para a Vigilância Sanitária,
IV Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária
em especial sua relação com o Estado contemporâneo e a
(S IMBRAVISA ) foi organizado pela A BRASCO e seu
sociedade. Nesta perspectiva, este simpósio trouxe contribuições
Grupo Temático de Vigilância Sanitária (GT VISA)
para a ampliação da compreensão do campo do conhecimento
com o apoio de diversas instituições de ensino, pesquisa e
e da área de atuação da Vigilância Sanitária brasileira.
serviço. O evento recebeu cerca de 2.500 participantes,
procedentes das diferentes regiões do Brasil, celebrando os 20
O S IMBRAVISA corroborou para o reconhecimento da
anos da Constituição Cidadã, que possibilitou um notável
importância de eventos temáticos da ABRASCO, como um espaço
avanço no sentido da universalidade para a política de saúde
privilegiado de ampla mobilização de operadores das práticas,
no Brasil. Nesta perspectiva, a Vigilância Sanitária integra a
gestores e pesquisadores, para apoiar tanto a consolidação do
sistema nacional de VISA no SUS quanto a inserção da
afirmação de valores éticos e solidários, da saúde pública e na
Vigilância Sanitária como área de pesquisa, ensino nas
proteção e regulação sanitária.
graduações e pós-graduações da saúde pública.
Veja a seguir, na entrevista concedida por Ana Maria
Como você avalia a situação da Vigilância Sanitária
Azevedo Figueiredo de Souza, Coordenadora da Comissão
20 anos depois da Constituição?
Colegiada do GT VISA e Presidente do IV SIMBRAVISA, um
balanço geral sobre o encontro que reuniu profissionais de
A situação da Vigilância Sanitária 20 anos depois da
pesquisa, ensino e serviços de Vigilância Sanitária, para refletir
Constituição é um exato reflexo das contradições da sociedade
e discutir sobre as questões da área, suas contribuições na
brasileira. Muito se avançou na mudança da relação entre
redução dos riscos e desigualdades em saúde e na construção
um Estado patrimonialista e autoritário e uma sociedade
da cidadania.
atrasada e com pouca capacidade
de organização. Os princípios
Qual é o seu balanço do IV
SIMBRAVISA?
“A situação da Vigilância Sanitária constitucionais funcionaram como
“idéias força”, que em duas décadas
Acho importante chamar a
(...) é um exato reflexo das
alicerçaram importantes transatenção para o IV Simpósio, que
formações na direção dos direitos
contradições da sociedade
teve como tema “Vigilância Sanisociais. O Estado, inequivocatária e os 20 anos da Constituição
brasileira”
mente, se modificou. Contudo, o
Cidadã”. Realizado entre os dias
imperativo do mercado na dinâmica
23 e 26 de novembro, em Fortaleza
da globalização como fenômeno difuso nas relações sociais,
(Ceará), o Simpósio congregou mais de 2.500 participantes
de todos os estados brasileiros. Por sua amplitude e pluralidade,
transformou o consumo num valor que impregna todas as
pode ser considerado o maior evento da Vigilância Sanitária
dimensões da vida, inclusive moldando nova significação para
do país e destaco a organização do temário como um dos pontos
a idéia de saúde. A própria vida humana, sua preservação e
positivos. Após a promulgação da Constituição de 1988, a
qualidade quando traduzida para a idéia de saúde, não raro,
política para a saúde impregnada do sentido solidário da nova
resulta impregnada pelo reducionismo que sobrepõe o direito
ordem social, nos apontava a saúde como direito dotado de
à saúde como direito de consumir produtos tais como
condição valorativa ampla, inseparável da própria dignidade
medicamentos, consultas e tecnologias. Neste contexto a
da vida humana. Nesse sentido, a proteção aos riscos sanitários
Vigilância Sanitária se situa na interseção como fronteira entre
relacionados aos processos produtivos já colocava a área a
os interesses do regime de livre mercado e o reconhecimento
Vigilância Sanitária como uma das mais importantes funções
da condição do direito à saúde, mesmo transmutada ao direito
da saúde pública na sua relação com os determinantes
do consumidor. Em síntese é preciso apontar que o direito à
econômicos e sociais.
saúde como prerrogativa de um direito social no âmbito de
um Estado Democrático de Direito, é mais amplo que a proteção
A Comissão Científica e os componentes do Grupo Temático
da saúde do consumidor.
de Vigilância Sanitária da Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva – o GT VISA ABRASCO - puderam
A organização mais recente no Brasil de uma área da saúde
reinterpretar a complexidade desta determinação, identificando
pública como Vigilância em Saúde, onde a epidemiologia se
três eixos sobre os quais articulou o temário para as grandes
instituiu como disciplina hegemônica, tem afastado a
atividades de cada um dos três dias do 4º Simpósio. Foi possível,
possibilidade de compreender os objetos da Vigilância Sanitária
nas várias atividades, discutir criticamente o percurso e as
como seu componente. Por outro lado, a epidemiologia,
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disciplina fundamental da saúde
pública, mas não a única, cada vez
mais se vincula e se subordina à
ação da medicina clínica para
construir suas intervenções. Assim,
os riscos sanitários que se tornam
objeto de intervenção para a Vigilância Sanitária, por não poderem
ser aprendidos apenas pela epidemiologia, necessitando de outras
disciplinas, tornam-se progressivamente estranhos para a esta
área, a vigilância em saúde.
Aponto ser esta uma das dimensões que acarreta para a área
da Vigilância Sanitária, nos últimos
20 anos, ter seu objeto distanciado
do núcleo do conhecimento e da ação da saúde pública.
Assim sendo, ao agregar as duas perspectivas das
transformações dos últimos 20 anos - a decorrente das questões
da economia e mercado na sua relação com o papel do Estado;
e a do conhecimento em saúde pública e o afastamento dos
objetos da VISA -, considero a situação da Vigilância Sanitária
como preocupante. Ou seja, a Vigilância Sanitária no Brasil e
no Sistema Único de Saúde, 20 anos após a Constituição,
necessita ser re-significada, pois a se manter o percurso atual
ela tende a ser desconhecida ou desqualificada como do campo
da saúde pública, e distanciada ou negligenciada como função
de proteção sanitária aos riscos para a política de saúde pública.
Em relação aos simpósios anteriores, o que diferencia o evento realizado este ano?
Nesta edição, com representações de todos os estados
brasileiros, houve expressivo crescimento da participação da
região norte e em especial do nordeste, com destaque para a
presença significativamente ampliada de trabalhadores dos
municípios. Foi reafirmada a característica, já presente nos
simpósios anteriores, da pluralidade de instituições que se
envolvem com a temática tanto dos serviços de saúde das três
instâncias do SUS quanto das academias, escolas de saúde
pública, institutos de ensino e pesquisa, centros colaboradores
de Vigilância Sanitária e laboratórios de saúde pública. Nesta
quarta edição pudemos contar com maior representação de
entidades que atuam junto ao sistema de saúde no exercício do
controle social. O SIMBRAVISA realizou, pela primeira vez,
atividades pré-simpósio realizadas nos dias 22 e 23, oferecendo
cursos e oficinas de trabalho. Aponto como destaque no présimpósio a reunião da Comissão de Farmacoepidemiologia e
Vigilância Sanitária do Conselho Nacional de Saúde, realizada
para estabelecer seu plano de trabalho para 2009, onde se
incluiu o estudo da convocação da segunda Conferência
Nacional de Vigilância Sanitária.
As discussões temáticas, inseridas na programação científica
desde a edição anterior, foram melhoradas neste SIMBRAVISA, no
sentido de ampliar a participação dos profissionais dos serviços.
Esta atividade instituiu nova dinâmica para a apresentação dos
trabalhos científicos e busca deslocar o caráter tradicional dos
eventos científicos. Estimula a apresentação da reflexão
sistemática sobre o objeto das práticas cotidianas dos serviços

de Vigilância Sanitária, não
valorizando apenas a produção
de conhecimento realizada nos
espaços acadêmicos. As salas de
discussão temática foram ampliadas para 13 simultâneas nos
3 dias do evento, totalizando 39
salas que abrigaram discussões
de cerca de 1.200 trabalhos
aprovados pela comissão de
pareceristas do simpósio.
Os autores dos trabalhos, que
são também trabalhadores de
serviços de Vigilância Sanitária de
diferentes instâncias do SUS,
puderam discutir com seus pares
e outros interessados, a extensa
variedade dos objetos do espectro da atuação da Vigilância.
Mais de 50 colaboradores do GT VISA da ABRASCO, oriundos
das instituições acadêmicas e dos serviços, emprestaram uma
inestimável e solidária contribuição, atuando como
facilitadores nestas salas de discussão temática. Esta inovação
manteve sua avaliação muito positiva pelos simposiastas e
deve merecer nos futuros eventos novos esforços para
melhorar continuamente.
Quais são os principais avanços e as proposições
debatidas que, a seu ver, merecem destaque?
A constatação da expansão das atividades de Vigilância
Sanitária, especialmente as vinculadas às secretarias municipais
de saúde, teve expressiva demonstração neste simpósio, e deve
ser considerada como avanço na perspectiva da consolidação
da área, de organização sistêmica no interior do SUS. Também
merece destaque a diversidade das discussões apresentadas
pelos painéis organizados por instituições relacionados ao objeto
da Vigilância Sanitária, capaz de traduzir a vitalidade desta
área temática, além de explicitar um cenário político
institucional plural, nem sempre com consensos consolidados.
Considero que merecem destaque especial as reflexões que
apontaram paradoxos para a função de proteção sanitária nas
práticas de saúde pública. Por um lado, quando o mercado
cada vez mais se constitui no lócus privilegiado na redefinição
de valores para as políticas sociais. Por outro, a evidência da
complexidade da construção do conhecimento que embasa a
prática da Vigilância Sanitária atual, e sua crescente dificuldade
de ser reconhecida nas interseções com as demais áreas das
vigilâncias. Considero que desvendar estes verdadeiros
paradoxos, pode apontar possibilidades para enfrentar os
grandes desafios da área da Vigilância Sanitária e do campo
da saúde pública nos próximos anos. Ou seja, será preciso que
as instâncias de definição política da saúde pública no Brasil
deixem claras a finalidade e a necessidade para as ações de
Vigilância Sanitária, considerando tanto o contexto atual da
economia como a saúde como direito social, onde a função de
proteção aos riscos sanitários se inclui.
Ana Maria Azevedo Figueiredo de Souza é Coordenadora
da Comissão Colegiada do Grupo Temático de VISA
da ABRASCO e Presidente do IV SIMBRAVISA.
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Entrevista com

Manoel Dias da Fonseca Neto
VISA: Consciência Sanitária e Compromisso Social

E

Gestores das Regionais de Saúde, Ministério Público,
Assistência Farmacêutica e Universidade.
Do ponto de vista mais geral, que benefício trouxe
ao Ceará a realização do simpósio em Fortaleza?
Além do aspecto político, econômico e social que um evento
de grande porte propicia a toda cidade, o Simbra trouxe um
novo olhar para a Vigilância Sanitária dentro e fora da Secretaria
da Saúde.
O SIMBRAVISA inovou oferecendo cursos e oficinas précongresso, como o Sr. avalia estas mudanças? As
temáticas foram de interesse dos técnicos da SESA-CE?
A iniciativa foi boa. No entanto, é preciso avançar mais, os
temas devem ser definidos pelo Estado, de acordo com suas
necessidades e voltados para as prioridades locais e favorecer a
Que avaliação o Sr. faz do IV SIMBRAVISA?
resolução dos seus problemas no âmbito da região.
Ele teve vários marcos importantes: fazer uma retrospectiva
Entre as várias temáticas do
da Vigilância Sanitária nos vinte
evento, quais as que mais chaanos da Constituição, desafios e
maram a sua atenção ou foram
“A Vigilância Sanitária é uma
perspectivas para avançar e efede extrema importância para
tivamente ser compreendida como
quem trabalha na VISA?
das áreas da Saúde Pública
uma das áreas mais importantes
Fica difícil escolher entre tantos
que mais investe em capacitação temas relevantes. O diferencial do
para promoção e proteção da
saúde, a qualidade dos temas
e atualização dos profissionais” S IMBRAVISA foi a qualidade dos
abordados: problemas ambientais,
temas abordados e dos paleso desenvolvimento econômico e
trantes escolhidos. Destaco como
suas implicações no impacto na saúde das pessoas, riscos das
os melhores temas: Complexidade da Saúde e Vigilância
tecnologias em saúde, regulação sanitária, aspectos éticos em
Sanitária (Maria Cecilia de Souza Minayo - F IOCRUZ );
Comunicação, Consumo e a Construção da (In)consciência
relação à fiscalização sanitária, entre outros, e a inovação da
Sanitária (Álvaro Nascimento e Mara Régia Di Perna - ENSP/
inserção de cursos e oficinas pré-eventos.
FIOCRUZ ); Coordenação do Sistema Nacional de Vigilância
Como gestor do SUS, para a SESA e para o Sistema
Sanitária:
desafios e paradoxos (Maria Cecília Martins BritoEstadual de Saúde, considerando os municípios, e suas
A
NVISA
);
Revisitando
os Princípios do SUS na Organização
áreas de vigilância, o senhor apontaria alguma impordo
Sistema
Nacional
de VISA (Luiz Odorico Monteiro de
tância do Simpósio, em especial no tocante a educação
ONASEMS
,
Ruben
Matos - UERJ e Jairnilson Paim
Andrade
C
permanente?
UFBa).
A Vigilância Sanitária é uma das áreas da Saúde Pública
Na sua opinião, a VISA cumpre com seu papel no
que mais investe em capacitação e atualização dos profissionais.
que diz respeito a Proteção e Regulação sanitária? à
O SIMBRAVISA no Ceará trouxe novas possibilidades no campo
população pode reconhecer esta função da Saúde
da educação permanente, no sentido de percebermos o quanto
Pública no Brasil?
precisamos investir mais e, em especial, capacitar e empoderar
A População ainda não reconhece a Vigilância como um
os diversos segmentos da sociedade, para que todos ampliem
instrumento de proteção à sua saúde. A VISA se comunica
a consciência sanitária. Por isso, possibilitamos ampla
pouco, informa pouco, não mostra para população o que faz,
divulgação e participação de técnicos de todas as áreas da
permanece ainda focada em inspeção/fiscalização, e precisa
Secretaria da Saúde, dos Serviços de Saúde Hospitalares,
intervir mais no processo de melhoria.
profissionais da saúde das diversas áreas, Conselhos e Entidade
Precisa trabalhar integrada com a Epidemiologia, planejar
de Classes, CCIH, Farmácia Hospitalar, Gerência de Risco,

m sua quarta edição o SIMBRAVISA teve como objetivo
estimular a pesquisa e a divulgação da produção
científica nas instituições acadêmicas e de serviços da
área de vigilância sanitária e afins. Ao mesmo tempo, buscou
promover o intercâmbio de conhecimento e idéias entre
os profissionais interessados na construção da vigilância
sanitária no país.
Na entrevista a seguir o Dr. Manoel Dias da Fonseca Neto,
Presidente de honra do IV SIMBRAVISA e Coordenador de
Promoção e Proteção à Saúde (Sesa-CE), conversou com o
Boletim da ABRASCO e fez uma avaliação sobre a pertinência dos
temas abordados no encontro, a formação dos profissionais da
área de vigilância sanitária e a responsabilidade pelo setor
regulado.
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suas ações a partir dos inditodas ações da saúde, afeta a
cadores de saúde e os riscos
saúde e a qualidade de vida.
sanitários, intervir no procesNa complexidade de se viver
so, informar, comunicar e consem uma sociedade de riscos de
cientizar a população, desentodas as ordens, da diversidade
volver ações educativas permado campo de atuação de VISA,
nentes, em especial, estabedas suas dimensões, além de
lecendo parceria com as Escolas.
inúmeros problemas de infraestrutura.
Como o Sr. Avalia a qualificação dos técnicos em
Inúmeros problemas devem
VISA no Brasil?
fazer parte da agenda prioritária
e de enfrentamento pelo SisteReconheço uma grande lacuna e deficiência na formação dos
ma Nacional de Vigilância Saniprofissionais de saúde quanto ao
tária. Dispor de recursos financonhecimento de Vigilância
ceiros para estruturação das
Sanitária, de trabalhar ações de
VISA S , definição de equipe
Promoção à Saúde. Em relação às práticas da Vigilância,
mínima para Vigilância Sanitária, Plano de Car reira
há grande dificuldade de trabalhar gerenciamento do
específico para Inspetor Sanitário, maior autonomia para as
risco sanitário, avaliação de tecnologias em saúde e
VISAs, para que possam desempenhar melhor suas ações
discutir tecnicamente diversos temas impor tantes da
sem ingerência política.
Saúde Pública.
Como o Sr. avalia a produção das instituições
Como o Sr. avalia a responsabilidade sanitária pelo
acadêmicas para a consolidação da VISA na Saúde
setor regulado?
Pública no Ceará e no Brasil?
È responsabilidade do setor regulado garantir a
Apesar do grande avanço que temos observado ao longo
qualidade dos produtos e a prestação de serviços
dos anos, principalmente, através da ABRASCO, GT VISA, que
ofertados à população. Infelizmente, para uma grande
muito favoreceu e estimulou a Pesquisa em Serviço na
parte do setor regulado ainda é um grande desafio. Existe
área, ainda somos carentes em relação às demais áreas da
a falsa ilusão de que investir em
Saúde Pública. Principalmente
qualidade gera muito custo. Há
nas Universidades, a Vigilância
necessidade de fortalecer a
Sanitária ainda é um campo a ser
“Temos que superar a visão
consciência sanitária e o compromuito explorado e necessita ser
de que a Vigilância Sanitária
misso social. Temos que superar a
consolidado no SUS.
prejudica e atrapalha os lucros”
visão de que a Vigilância Sanitária
O Ceará tem uma grande proprejudica e atrapalha os lucros.
dução na área da VISA, temos
estimulado a descentralização das
Um grande desafio enfrentado pelos gestores, hoje, é o de fortalecer a VISA no
ações, a educação permanente, a construção de uma Agenda
SUS. Por onde começar a enfrentar esse desafio?
Regulatória, a implementação de Projetos, com o objetivo de
fortalecer e consolidar a Vigilância Sanitária no SUS-CE.
Pela gestão das pessoas. Este é o principal desafio de
qualquer gestor. Dispor de recursos humanos em qualidade e
quantidade é um dos principais problemas da Vigilância
Manoel Dias da Fonseca Neto
Sanitária. O problema torna-se mais crítico em relação à VISA,
Coordenador de Promoção e Proteção à Saúde do CE
e Presidente de Honra do IV SIMBRAVISA
porque ela está presente no dia a dia das pessoas, permeia

Você conhece o Boletim Eletrônico da A BRA SCO ? Ainda não faz parte de nosso cadastro?
Entre no www.abrasco.org.br e inscreva-se!
Toda semana são divulgados eventos, oportunidades e outros assuntos
de interesse da área de saúde coletiva nacional e mundial!
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GT VISA ABRASCO
Grupo Temático em Vigilância Sanitária
da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Quem Somos
Um dos 14 grupos de apoio à
diretoria da A BRASCO. Formamos um
coletivo de profissionais interessados na temática da vigilância sanitária com atuações diversas, mas não
exclusivamente nos espaços de atuação vinculados direta ou indiretamente ao Sistema Único de Saúde.
Assim como a ABRASCO , temos representação de participantes distribuídos
por todo o território brasileiro, o que
nos impõe uma dinâmica de trabalho
modulada pela comunicação virtual.
Utilizamos-nos de comunicação por
“grupo de email” com atividades
per manentes e página no site da
A BRASCO - http://www.abrasco.org.br/
grupos/composicao.php?id_gt=14.
Os participantes do GT VISA atuam tanto em serviços de saúde nas três
esferas de gestão do SUS, quanto nas
instituições de ensino e pesquisa, em
cursos de graduação e pós-graduação
das profissões da Saúde e outras, com
destaque para o campo do Direito com
ênfase em direito sanitário, em laboratórios de saúde pública e em entidades de defesa do consumidor.
De Onde Viemos
O GTVISA A BRASCO nasceu em
2001, tendo no movimento de organização da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária um forte
propulsor de sua mobilização. Desde
então, a cada dois anos, altera sua
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coordenação atuando como grupo
colegiado, em busca de retratar equilíbrio na distribuição da representação,
entre os espaços acadêmicos e os dos
serviços de saúde, e entre as regiões
do país.
O Que Fazemos
A atividade mais importante do
GTVISA tem sido a realização bienal
dos simpósios brasileiro de vigilância
sanitária, que se constituiu no mais
importante evento técnico científico da
área. Realizou sua quarta edição em
novembro de 2008, em Fortaleza no
Ceará, com cerca de 2.500 participantes e teve 1.209 trabalhos científicos aprovados. Entendemos ser esta
iniciativa um importante espaço de
estímulo à produção científica, contribuindo para a consolidação da área
temática da vigilância sanitária no
âmbito da saúde coletiva. Servem os
“S IMBRAVISAS ” também para pautar
discussões sobre temas relevantes na
intersecção da VISA com o campo das
políticas públicas, da organização sistêmica do setor, da reflexão crítica de
sua construção epistemológica. Os
eventos buscam, em especial, reafirmar o compromisso político da
entidade que o promove, A ABRASCO,
de ser plural e crítico, na promoção
intransigente de valores democráticos e éticos, na defesa do SUS e da
consolidação do nosso país como um
Estado Democrático de Direitos. Além
dos simpósios, realizamos eventos

mobilizadores como oficinas, encontros, seminários, sempre destacando uma ênfase do campo de
conhecimento ou da área de atuação
da política de VISA no Brasil. Muitas
iniciativas da VISA contaram com o
protagonismo político do GT, entre elas
a construção do Plano Diretor de
Vigilância Sanitária para apoio a
implantação da VISA como sub sistema integrado no SUS. Representarmos a ABRASCO nos espaços sociais
e institucionais que se relacionam com
a VISA, é também nossa função.
Para Onde Vamos
Pretendemos crescer em representação nacional, mantendo a característica crítica, construindo uma
reflexão sistemática e organizada em
diferentes formatos compatíveis com
a possibilidade de difusão ampliada
como periódicos, livros, matérias via
internet, entre outras. Apoiados nesta
produção, buscamos fazer da VISA
uma área de destaque dentro da
própria A B R A S C O em especial na
construção de interações sólidas com
as demais áreas da saúde coletiva.
Para alcançar mos estes ideais de
construção solidária para a VISA
no Brasil necessitamos ampliar os
quadros de participação, buscamos
mais parceiros para o GT e convidamos todos interessados em VISA
para que par ticipem do GTVISA
ABRASCO.

Encontro discute particularidades
dos Mestrados Profissionais

O

II Encontro da Comissão dos
ação CAPES e da coletânea, já mensionais em Saúde Coletiva. ”AvançaMestrados Profissionais (MPs)
cionados, a pauta também colocou em
mos na identificação de critérios, mas
discussão a produção dos egressos dos
devemos definir ainda uma proposta
da ABRASCO foi realizado, no
mestrados profissionais. Neste sentide pontuação desta produção, capaz
dia 06 de abril, em Florianópolis. A
do, foi apresentada uma pesquisa,
de distinguir os produtos a serem
reunião, que contou com a pardesenvolvida por Claudio Huguet e
mais valorizados, de acordo com
ticipação de 20 representantes de
cursos de todo o Brasil e do
o perfil e a p r o p o s t a d e s t e s
representante da Capes na área
programas”, explicou. Outro
de Saúde Coletiva, Ricardo
“Avançamos na identificação
ponto que deve estar na agenda
Ventura, teve como objetivo
é a elaboração da coletânea dos
de
critérios,
mas
devemos
definir
esclarecer as particularidades
cursos, com o desenvolvimento
d o M e s t r a d o Pr o f i s s i o n a l , e
ainda uma proposta
da
proposta de um projeto de
como estas devem refletir-se
de
pontuação
desta
produção.”
pesquisa
capaz de contemplar
na definição de critérios especíos principais aspectos reficos para a avaliação destes
lacionados a estes cursos, tais
programas pela CAPES.
c o m o o s d i f e re n t e s m o d e l o s d e
Cristina Guilam da ENSP/F I O “Conseguimos avançar nesta disorganização dos programas; o perfil
CRUZ , para acompanhamento e avacussão, principalmente no que se
de docentes, discentes e egressos;
liação de egressos, que servirá de
refere à produção técnica. Ao mesmo
base para o desenvolvimento de um
as especificidades na produção de
tempo, estamos organizando uma
modelo a ser aplicado no conjunto
conhecimento; as form a s d e f i coletânea com informações sobre
dos cursos da área.
nanciamento, os produtos finais e
os 11 programas de mestrado profissional em desenvolvimento no país”,
sua relevância social, entre outros.
Para Marilene a pauta do próximo
afirmou a coordenadora do encontro,
encontro incluíra a continuidade do
A próxima reunião será em Brasília,
Marilene Cabral do Nascimento.
debate sobre critérios de avaliação
em agosto, e terá Maria Amélia Veras
da produção dos mestrados profisAlém dos quesitos de avali(Santa Casa, SP) como organizadora.

Simpósio Internacional Comemorativo
do Centenário da Descoberta
da Doença de Chagas 1909-2009
O Simpósio Internacional do Centenário da Descoberta da Doença de Chagas, que será realizado
de 8 a 10 de julho no Rio de Janeiro, é uma das Ações Comemorativas do Centenário da Descoberta
da Doença de Chagas. O evento terá em sua programação a apresentação de palestras e de mesas
redondas, além de uma sessão de pôsteres, discorrendo desde a importância histórica até a discussão
do corrente conhecimento científico, abordando os atuais desafios da doença.
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entrevista

Roberto Medronho

Influenza A: novo desafio
para comunidade científica

A

Influenza A (H1N1) vem se espalhando, com
notificações registradas pela OMS no mundo todo.
O epidemiologista e pesquisador do Instituto de
Estudos de Saúde Coletiva (Iesc/UFRJ), Roberto Medronho,
esteve na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
(ENSP) para a abertura da Jornada Científica da Escola e
fez uma palestra sobre a pandemia, mas também abordou
alguns temas de interesse da saúde pública. Confira, na
entrevista abaixo, as perspectivas e os desafios que a
comunidade científica vem encontrando para combater o
vírus Influenza A.
Como você se sente fazendo uma palestra para
graduandos que estão iniciando sua carreira
científica em instituições como a Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) e o Instituto
de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (ICICT), ambos da Fiocruz?
Roberto Medronho: É um grande prazer e uma honra
participar de uma atividade como essa. Especialmente sendo
um egresso da Fiocruz, pois fiz meu doutorado aqui na
ENSP. Eu dou aula em muitos cursos de pós-graduação,
seja stricto ou lato sensu, mas é na graduação que me realizo.
Eu penso que a minha função enquanto docente é formar
profissionais, contribuir para que existam pessoas com
formação técnica muito consistente, com um compromisso
social bastante forte e, principalmente, com uma formação
ética muito consolidada. Então, estar com alunos da
graduação é um momento mágico, e eles, já que poderão
ser os futuros líderes da saúde ou da ciência, devem
aproveitar todas as oportunidades para construir uma visão
crítica sobre as mais variadas questões.
Como epidemiologista, você poderia explicar
como surgiu o vírus da Influenza A (H1N1)?
Roberto Medronho: Existem três tipos de vírus
Influenza, o ‘A’, ‘B’ ou ‘C’, sendo que o ‘A’ e o ‘B’ são os que
basicamente infectam o humano. Desses dois, o ‘A’ é o mais
importante. Esse vírus Influenza A (H1N1) contém material
genético de aves, porcos e humanos. É um vírus
originalmente de suínos, por isso o nome de gripe suína. O
porco, que é um imenso laboratório de produção de novos
vírus, consegue ser infectado por uma série de outros vírus
- aviário e humano. Dentro dele há uma recombinação
genética e, consequentemente, pode adquirir características
que ele originariamente não tinha. Como ele era transmitido
apenas de porco para porco, quando adquire algum vírus
humano, ele pode mudar e infectar humanos e, com isso,
corremos o risco de uma epidemia ou pandemia.
O que aconteceu com o H1N1 foi exatamente isso. Essa
recombinação genética deu a ele esse potencial de
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transmissão pessoa a pessoa e, consequentemente, o risco
de uma pandemia. Ele pode ser, potencialmente, tão ou
mais grave que uma influenza sazonal, que é a gripe comum,
transmitida pelo vírus H3N2, que também é um problema
grave de saúde pública. Por ser um vírus novo (H1N1), a
suscetibilidade da população em todo o mundo é total.
Mas uma epidemia de Influenza A não deve ser a
única preocupação da população, correto?
Roberto Medronho: Não. Nós temos que ter outras
preocupações de epidemia, principalmente no hemisfério
sul. Acontece que, quando a imprensa começa a notificar
um caso por dia do H1N1, acaba causando uma
preocupação importante na população. Mas quando o
assunto é tuberculose, por exemplo, nunca é falado nada.
Morrem cinco mil pessoas por tuberculose no Brasil por
ano, o que dá, em média, de 12 a 14 casos por dia. Imagine
saindo na imprensa que 12 pessoas morreram de tuberculose
no Brasil. No dia seguinte, 24 pessoas, e isso aumentando
numa progressão aritmética. Pense no impacto que isso teria
do ponto de vista do controle da tuberculose. Eu acredito
que talvez tivesse algum impacto de redução desse grave
problema de saúde pública, que é uma doença de
transmissão respiratória. É claro que tuberculose não ameaça
muito as classes dominantes, ficando muito oculta na
sociedade, atingindo as classes menos favorecidas. Já a Influenza A está atingindo principalmente o hemisfério norte,
que são os países mais desenvolvidos. O que a OMS está
fazendo tecnicamente é absolutamente correto. Ela está
seguindo exatamente as normas de saúde para combater
esse vírus, mas poderíamos fazer o mesmo para malária,
por exemplo, que mata um milhão de pessoas no mundo e
tantas outras doenças também.
Na sua exposição, você fala que a população
brasileira não dá tanta importância para a gripe
comum. Explique melhor isso?
Roberto Medronho: A gripe comum é um problema
grave de saúde pública, secundarizada culturalmente por
nós. Todo ano, passamos por esse processo de elevação
sazonal dos casos de gripe. Para se ter uma ideia, o impacto
da gripe comum nos Estados Unidos é muito grande, com
aproximadamente 200 mil internações por ano. Os EUA
chegam a ter de 30 a 40 mil óbitos por ano, se tornando
uma das dez maiores causas de óbitos no país, principalmente em faixas extremas que são as crianças e os
idosos. Esses óbitos geralmente ocorrem por causa de
pneumonias, doenças cardiopulmonares ou outras doenças
crônicas como diabetes. Tudo isso gera um custo estimado
de 87 bilhões de dólares.
Para pensarmos o quadro brasileiro, temos que ter

estatísticas melhores
sobre essa doença,
pois a gripe comum não é uma doença de notificação
compulsória, embora haja um esforço muito grande do
governo para melhorar a vigilância da doença. Ultimamente,
com a questão das ameaças de pandemias no mundo,
podemos dizer que o Brasil vem melhorando muito sua
vigilância laboratorial do vírus Influenza, principalmente no
que diz respeito à detecção da circulação de determinada
cepa. Como é um vírus que se modifica muito rapidamente,
novas cepas vão surgindo e, com isso, as pessoas podem ter
gripe todos os anos. Então, temos que ver qual a cepa que
está circulando, produzir vacinas contra essa cepa e vacinar
as pessoas, especialmente aquelas de risco.
Nesse ponto, o Brasil deu um passo muito grande nos
últimos anos. As campanhas de vacinação são bastante
divulgadas e têm tido impacto na redução da internação
hospitalar e da mortalidade pelo vírus Influenza. Mas ainda
não temos tão bem mensurado como os americanos têm.
Os primeiros casos de Influenza A ocorreram
mesmo no México?
Roberto Medronho: Se tivessem que dar o nome para
essa gripe, não deveria ser suína ou mexicana, mas sim
americana, embora isso não seja “politicamente correto”
(ironizou). Deixa eu explicar melhor. A maior produtora de
carne suína do mundo fica nos Estados Unidos, e, há algum
tempo, publicações americanas vêm relatando ocorrências
localizadas de gripe suína nos EUA muitas relacionadas às
fazendas de criação de porcos. No ano de 1976, em Fort
Dix (Nova Jérsei), houve um surto onde aproximadamente
500 pessoas ficaram infectadas, com uma morte. Houve um
grande pânico, produziram uma vacina e aplicaram mais
de 40 milhões de doses e contabilizaram 30 óbitos. Nesse
caso, tivemos mais mortos por conta da vacina que pela
infecção. Entre o final de abril de 2009 até o dia 20 de maio,
tivemos 5.710 casos confirmados e oito óbitos, segundo
relatório da OMS. Entretanto, apesar de o ‘caso zero’ da
doença ter sido notificado, no início de abril de 2009,
conforme publicado pelo site americano CNN, em um garoto
de cinco anos morador de LaGloria, no México, outro site
de notícias (CBS) informou que, em março de 2009,
ocorreram os primeiros casos de gripe suína no sul da
Califórnia e no Texas, por isso disse que, se tivesse que ter
um nome para ela, seria gripe americana.
Quais são as fases até chegarmos a uma
pandemia da Influenza A?
Roberto Medronho: Ao todo, são seis fases para termos
uma pandemia do H1N1. Elas foram desenvolvidas pela

OMS a partir de grupos de peritos no assunto. Na Fase
1, detectou-se o vírus circulando em animais, mas sem
relato de casos humanos. Depois - Fase 2 -, detectou-se
a circulação de vírus em animais, mas com modificações
a partir da recombinação genética, que podem,
potencialmente, infectar humanos. Na Fase 3, tiveram
relatos de casos humanos sem transmissão de pessoa a
pessoa. Foi na Fase 4 que se detectou a transmissão entre
pessoas de países como México e Estados Unidos. Depois,
passou-se para a Fase 5, que é a transmissão pessoa a
pessoa em pelo menos dois países de diferentes regiões
da OMS, que é o que ocorre atualmente no Japão, já
com uma certa tendência de decretar a pandemia. A Fase
6 é quando a OMS decreta pandemia da doença, como
aconteceu no dia 11 de junho.
Caso haja realmente uma pandemia da Influenza
A, ou que ela se torne mais grave de combater, a
indústria farmacêutica responsável pela produção
do medicamento Tamiflu (fosfato de oseltamivir),
capaz de combater a doença, não terá condição de
produzi-lo para o mundo todo. Você concorda com
uma quebra de patente nesse caso?
Roberto Medronho: Com certeza que sim. Eu creio
que esse é um debate pertinente e deve ser uma
determinação mundial, porque, embora não esteja no prazo
para quebra, temos um problema muito grave, social, e de
grande escala. Neste momento, não dá para a empresar
auferir lucros com esse problema que ameaça o mundo
inteiro. Com certeza, sou plenamente favorável e espero
que numa evidência muito clara de pandemia, a quebra
de patente seja efetiva.
Essa coisa de declarar pandemia ou não, não é apenas
uma questão técnica. É política também. Pela definição da
própria OMS, já vivíamos uma pandemia. Nós pensamos
em pandemia como milhares de casos e muitas mortes.
Não é isso. Uma pandemia é uma epidemia em escala global
que é o que está acontecendo atualmente. Quando uma
epidemia de um país atinge mais de um país de regiões
distintas da OMS, já é considerada uma pandemia. A OMS
resistiu em detectar pandemia pelas implicações sociais de
pânico, mas creio também que isso teve uma motivação
político-econômica, porque, com a pandemia, você pode
facilmente quebrar patentes e distribuir remédios, se
necessário, para os serviços de saúde tratarem os casos,
por exemplo.
Essa mediação entre a questão técnica e a questão
política é muito delicada, então tecnicamente estaríamos
numa pandemia do H1N1 muito antes.
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O

9º. Congresso Brasileiro de
 O Sistema de Saúde e os desafios
da área da Saúde Coletiva seguindo o
Saúde Coletiva que será
epidemiológicos de um mundo glorigor teórico metodológico e o comrealizado de 31 de outubro a 04
balizado. Estilos de vida e imposições da
promisso no desenvolvimento do SUS.
de novembro de 2009, em Recife/PE,
vida moderna como problemas de
Nesta vertente estão situados:
será uma oportunidade singular para
Saúde Coletiva/Pública;
 A necessidade de reafirmar os
que as diversas disciplinas e os diferentes
compromissos da Ciência, Tecnologia e
 Os riscos e contradições para a
atores que se dedicam à Saúde Coletiva
Inovação com os valores democráticos
Saúde Coletiva/Pública associados ao
possam intercambiar teorias e práticas e
expressos na Constituição Federal
“progresso tecnológico” e as estratégias
apresentar à sociedade os resultados de
(1988);
para seu enfrentamento (transgenia e
seu trabalho e de suas reflexões.
segurança alimentar; nanotecnolo Os debates em torno dos limites
O evento reunirá docentes, pesquigia e novos materiais nos processos
de modelos biotecnológicos e a nesadores, gestores, profissionais de saúde,
produtivos e de consumo, entre outros);
cessidade de priorizar abordagens
lideranças da Saúde Pública/Coletiva e
centradas na determinação social dos
 Os desafios metodológicos para a
todos aqueles interessados no debate,
processos de saúde-doença-cuidado;
governança do SUS, articulando o
reflexão e enfrentamento dos desasuporte da comunidade da Saúde
fios teóricos e práticos do campo.
Coletiva para conduzir o sistema de
“O evento reunirá (...) todos
Sua programação, está sendo
saúde com base em evidências
construída de modo a contemplar
aqueles interessados no debate, científicas;
as diversas dimensões do temário
 As redes sociais integrareflexão e enfrentamento
central – Compromisso da Ciência,
das ao SUS como estratégia de
Tecnologia e Inovação com Direito
dos desafios teóricos
promoção do empoderamento, da
à Saúde .
emancipação, da cidadania, da
e práticos do campo”
democratização e da humanização
A partir do tema central, estão
em saúde;
previstas quatro dimensões com
vistas a organizar e estimular o debate,
 A necessidade da construção de
 Os desafios contemporâneos dos
garantir visibilidade a abordagens
uma pedagogia ética e transformadora
sistemas de saúde universais: aumeninovadoras enfocando questões que a
para formação de profissionais de saúde
tar a resolutividade, ampliar o custocomunidade considera prioritárias à
com enfoque sistêmico, integrado e
benefício das ações de saúde com
agenda nacional. As quatro dimensões
resolutivo, promotora de autonomia,
qualidade e respeito a dignidade humana incluindo as práticas integrativas;
do tema central: (i) Ciência, Tecnologia
liberdade e responsabilidade;
e Inovação para o cumprimento dos
 O desenvolvimento de instru O Pacto Social e a reforma saprincípios e diretrizes do SUS; (ii) Saúde
mentos tecnológicos de supor te a
nitária - os 21 anos que se seguiram ao
e Seguridade Social; (iii) Desenvolgovernança do SUS que incorpore o
estabelecimento da lei orgânica da
vimento Social e Econômico Sustenconceito de política baseada em evisaúde e a luta contínua para garantir
tável; e (iv) Garantia dos Direitos
dência;
os marcos constitucionais e infraHumanos.
constitucionais da Reforma Sanitária
 O desenvolvimento de tecnologias
no Brasil.
integradoras e inter setoriais.
A primeira dimensão - Ciência,
Tecnologia e Inovação para o
 O desenvolvimento científico
Saúde e Seguridade Social, a
tecnológico com vistas a garantir
cumprimento dos princípios e
segunda dimensão temática deste fórespostas efetivas às necessidades
diretrizes do SUS – considera os
rum pretende privilegiar questões
dos cidadãos;
desafios epistemológicos na construção
relacionadas:
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 À relevância
do Sistema de
Proteção Social para a concretização
dos pactos inter-geracionais re-distributivos pós-Constituição Federal
(1988);
 À racionalidade fiscal progressiva
do sistema tributário financiador das
políticas de proteção social de responsabilidade do Estado Brasileiro;
 Aos princípios do Sistema de
Seguridade universal como expressão
de um pacto político que garanta
estabilidade, justiça social e gestão
democrática;
 À tensão entre políticas focais e
políticas estruturantes do Estado e aos
desafios para a implementação de
políticas públicas visando a consolidação do pacto social previsto na
Constituição Federal (1988);
 À construção de redes solidárias
para a proteção social com suporte do
Estado para responder necessidades
complexas dos cidadãos;
 Ao projeto de Reforma Tributária
reafirmando as bases fiscais para justiça
social re-distributiva no pacto federativo
Brasileiro;
 À integração dos sistemas de
proteção social e as inovações necessárias ao aperfeiçoamento da Seguridade Social;

A terceira dimensão associada ao
tema central - Desenvolvimento Social e Econômico Sustentável - busca focar questões e debates em torno:
 Da Crise Global do Capitalismo e
seus impactos para a saúde e para o
ambiente – a Amazônia como uma
questão da Saúde Coletiva/Pública ;
 Dos Sistemas de Saúde e da
globalização: garantindo o direito
universal à saúde, combatendo a
pobreza, as desigualdades sócio-econômicas para um desenvolvimento
planetário sustentável e seguro;
 Das convenções internacionais de
desenvolvimento, ambiente e trabalho
e o papel da Saúde Coletiva/Pública: as
transformações do mundo contemporâneo e os desafios para a Saúde; a
agenda da Saúde e sua vinculação ao
desenvolvimento;
 Da construção de capacidade
tecnológica de resposta da Saúde

Coletiva/Pública para um mundo
globalizado;
 Da definição de prioridades para
um planeta saudável, seguro e sustentável; da vigilância dos riscos
tecnológicos e dos desastres ambientais;
 Da construção de uma agenda
inovadora e solidária com vistas a
garantir respostas a mudanças nas
tendências demográficas e a novas
demandas de saúde e qualidade de vida
das populações;
 Das práticas de saúde face ao
desenvolvimento tecnológico;
 Da saúde para além das fronteiras
do complexo produtivo;
 Do desenvolvimento de tecnologias limpas para sustentabilidade e
qualidade de vida;
 Das inovações e riscos a saúde: o
controle público vis-à-vis o direito do
consumidor.
A quar ta dimensão temática Garantia dos Direitos Humanos –
se estrutura em torno do debate sobre:
 Os conflitos de interesses e a
subordinação da ciência e das políticas
públicas ao mercado e à competitividade industrial;
 Os desafios para a construção de
um mundo seguro;
 A vulnerabilidades étnica, racial
religiosa, de gênero, as deficiências
físicas e mentais;
 Os produtos inovadores a serviço
das necessidades dos cidadãos - qualidade e equidade de acesso.
A metodologia e o processo de
construção participativa adotados no 9º.
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
irá garantir o eixo plural, interdisciplinar
e trans-setorial que se pretende. A
programação privilegia os trabalhos
inscritos para apresentação no Congresso e será estruturada a partir dos
parceiros nacionais. Seguindo a tradição
de edições anteriores dos congressos
promovidos pela ABRASCO serão definidas as comissões Organizadora e
Científica, compostas por membros da
entidade promotora. As comissões e
grupos de trabalho da ABRASCO, serão
responsáveis pelo processo de avaliação
dos trabalhos inscritos e estruturação da
programação científica.

Trata-se de um fórum que reunirá
docentes, pesquisadores, gestores,
profissionais de saúde de múltiplas
disciplinas que compõem a Saúde
Coletiva, visando o debate, reflexão e
o enfrentamento dos desafios teóricos
e práticos do campo.
A programação das atividades do
evento será construída a partir das
avaliações dos trabalhos inscritos para
apresentação nas modalidades “oral”
ou “pôster.”
Para a realização do evento a
diretoria da A BRASCO constituiu dois
grupos centrais:
(1) Comissão Organizadora responsável pelo conjunto de ações
necessárias à efetivação do evento em
seu curso completo, incluindo aquelas
relacionadas à fase preparatória, à fase
de realização e ao pós congresso.
Na fase preparatória foi definida a
Comissão Local coordenada pelo
Instituto de Pesquisas Aggeu Magalhães – CPqAM/FIOCRUZ – PE, em
estreita parceria com instituições locais
(Universidade Federal de Pernambuco/
UFPE; Universidade Estadual de
Per nambuco/UPE; Instituto Materno Infantil de Per nambuco/IMIP;
Secretaria Municipal de Saúde de
Recife/SMS Recife e de Olinda/SMS
Olinda e Secretaria de Estado de
Pernambuco/ SES-PE). A Comissão
Local vem realizando reuniões periódicas para contribuir no processo
de organização das atividades do
Congresso.
(2) Comissão Científica - constituída por membros da Diretoria e do
Conselho, professores/pesquisadores
de instituições de ensino e pesquisa
membros e parceiros dos GTs e Comissões da A BRASCO e da Comissão
Local. Esta Comissão é responsável
pela estruturação – a par tir dos
membros e parceiros das comissões e
grupos temáticos que compõem a
ABRASCO - de um Comitê de Avaliação
de Trabalhos, pela definição e uso de
critérios e pela avaliação dos trabalhos inscritos e pela elaboração do
Programa Científico incluindo a
incorporação de cursos e oficinas na
fase pré-congresso.

Confira a programação do evento acessando www.saudecoletiva2009.com.br
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Vice-presidente da ABRASCO
é o 27º presidente da Fiocruz

P

aulo Gadelha, vice-presidente
abrangem formulação e execução de
deve ampliar, nos próximos anos, o seu
da A BRASCO , tomou posse
políticas, pesquisa multidisciplinar,
papel de instituição estratégica do
como presidente da Fundação
ensino e formação de pessoal, vigilância
Estado brasileiro para a área da saúde.
Oswaldo Cruz em cerimônia realizada
epidemiológica, produção de vacinas e
Em entrevista concedida à Revista de
no dia 15 de janeiro, no campus de
medicamentos, entre outras atividades
Manguinhos, Gadelha diz que a FIOManguinhos (Rio de Janeiro). A soleestratégicas para o país. Tudo isso com
CRUZ precisa fortalecer cada vez mais
nidade contou com as presenças do
características que a acompanham
a sinergia de uma configuração instiministro da Saúde, José Gomes Temdesde a sua criação, há mais de 100
tucional única, que incorpora toda a
porão, que representou o presidente
anos, e que lhe deram o sucesso, a
cadeia de inovação – envolvendo
Lula, do ministro do Meio Ambiente,
visibilidade e o reconhecimento com
pesquisa, desenvolvimento, produção
Carlos Minc, do ministro interino da
que conta hoje. Vigésimo-sétimo ocue serviços. Outra característica funSecretaria Especial de Políticas para
pante de um cargo pelo qual passaram
damental foi identificar questões mais
Igualdade Racial, Eloi Ferreira de Araújo,
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Sergio
amplas do contexto social e político do
do ministro interino da Secretaria
Arouca, o presidente comenta a atuação
país – a exemplo da reforma urbana e
Especial dos Direitos Humanos, Rogério
internacional da Fundação, a abertura
constituição da imagem cosmopolita da
de novas unidades pelo país e defende
Sottili, do governador do Ceará, Cid
república emergente, incorporação dos
uma reforma do Estado que garanta
Gomes, dos secretários estadual e
“sertões” e ampliação do papel do
flexibilidade à gestão.
municipal de Saúde do Estado do Rio
Estado, que marcaram o período áureo
de Janeiro, Sérgio Côrtes e Hans
dos pioneiros –, traduzindo-os de forma
Ampliar a participação da FIODohmann, respectivamente, da rea conferir à saúde um papel privilegiado
CRUZ no cenário da saúde pública
presentante do Fórum do Moe atribuir à FIOCRUZ protagonismo
vimento Social de Manguinhos
no processo mais amplo de conspara o Desenvolvimento Eqüitrução da nacionalidade e do Estado
“(...) a área da ciência e
tativo e Sustentável (FMSDES),
brasileiro.
tecnologia só foi incorporada
Patrícia Evangelista, e de mais de
A FIOCRUZ é muito associa150 outros convidados, entre
como tema central tardiamente” da às realizações científicas
representantes do governo, da
do início do século 20, mas
academia, de organizações da
também assumiu papel funsociedade civil, de políticos e de
como uma instituição estratégica
damental para a articulação da
empresas.
do Estado brasileiro tem sido uma
reforma sanitária e do Sistema
diretriz sua. Por que o senhor
Gadelha, que vai dirigir a instituição
Único de Saúde (SUS). Como
entende que este posicionamento
até 2012, foi vice-presidente de Desenaproveitar esse legado?
deve nortear a Presidência da
volvimento Institucional e Gestão do
No período mais contemporâneo, a
FIOCRUZ?
Trabalho da gestão anterior e foi
ampliação de sentido da saúde e a
escolhido em eleição direta pelos
Para responder a essa pergunta é
articulação com movimentos sociais se
servidores da F IOCRUZ no dia 24 de
bom olharmos para o passado da
deu com a Reforma Sanitária e a
outubro do ano passado. Servidor da
instituição. Componentes essenciais de
constituição do SUS, quando o tema da
Fundação há mais de 20 anos, obteve
sua matriz original estão presentes até
saúde foi construído como integrante
2.870 votos dos eleitores que trabalham
hoje na FIOCRUZ e foram otimizados em
essencial do processo de reconquista
no Rio de Janeiro e nas unidades da
períodos que marcaram mais fortemendemocrática e dos direitos de cidadania.
Fiocruz em Minas Gerais, Pernambuco,
te sua história e consolidaram o sucesso,
A F IOCRUZ foi protagonista destaca
Bahia, Amazonas, Paraná e Distrito
a visibilidade e o reconhecimento da
da nesse processo. Na seqüência da
Federal - índice que representou 91,3%
Fundação. Entre esses elementos básiconstrução do SUS, entretanto, a área
dos votos válidos. Gadelha, que concos que animam a F IOCRUZ , estão o
da ciência e tecnologia só foi incorreu em chapa única, teve como
compromisso com a resolução de procorporada como tema central tarslogan de campanha História, Comblemas relativos a demandas sanitárias
diamente e isso teve efeitos sobre a plena
promisso e Inovação.
consolidação dos elos do conjunto da
e sociais por meio da atuação em uma
Gadelha afirma que a Fundação
F IOCRU z com o SUS, que só mais
ampla diversidade de campos, que
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recentemente adquiriram uma
nova dimensão. Nesse sentido,
são exemplares a criação da
Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e a realização da
2ª Conferência Nacional Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde.
Um novo desdobramento dessa
tendência tem sido de extrema
relevância para ilustrar nosso
argumento: o papel da FIOCRUZ
ganha dimensão especial com a
releitura sobre a importância do
fortalecimento e direcionamento do
complexo produtivo da saúde para a
construção de um desenvolvimento
nacional inclusivo e direcionado pelas
prioridades sociais, tendo o projeto do
SUS como referência e mecanismo
indutor que constitui, a meu ver, uma
formulação de enorme potencial para
o desenvolvimento do SUS e fortalecimento de sua base de apoio social.
A F IOCRUZ ocupa um lugar privilegiado para trabalhar essa interface
entre saúde e desenvolvimento, articulando sua inserção no SUS com a
política de desenvolvimento industrial, como atesta nossa participação
no Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, Ciência e Tecnologia
(Gecis), onde estão presentes instâncias
como os ministérios da Saúde e de
Ciência e Tecnologia, BNDES e Casa
Civil.
Definir os campos e os desenhos
organizacionais e programáticos que
responderão ao papel estratégico de
Estado da FIOCRUZ é uma tarefa central.
É o caso da cooperação internacional.
Na medida em que o Brasil assume
crescente relevância econômica e
política na arena internacional e considerando que a saúde constitui um bem
público universal – objeto de cooperação humanitária, tema de segurança, área de fronteiras tecnológicas e
de trocas comerciais –, a cooperação em
saúde se torna cada vez mais um
assunto prioritário nas relações internacionais. O mesmo podemos pensar
para a Escola de Governo e a redefinição do projeto nacional, com uma
nova forma de entender o papel das
unidades da FIOCRUZ em vários estados
e a ampliação de mais cinco novas
unidades. Aqui prevalece a diretriz de
descentralização regional da atividade

de ciência e tecnologia e desenvolvimento do complexo produtivo da
saúde no contexto de um projeto de
integração nacional solidário e equitativo.
Por todo o crescimento que
experimentou nos últimos anos do qual o senhor participou ativamente - e pela diversificação de
atividades que a FIOCRUZ mantém,
é correto supor que a Fundação se
transformará nos próximos anos
numa espécie de P ETROBRAS da
saúde?
Mantidas as óbvias diferenças de
campo de atuação e das dimensões das
duas, eu diria que sim. O país precisa,
em setores estratégicos como a matriz
energética e agropecuária, de instituições
como a PETROBRAS e a E MBRAPA, que
garantam a mediação da atuação estatal na formulação das políticas, suporte
ao desenvolvimento tecnológico e
capacidade produtiva por meio da
atuação direta ou associada. A FIOCRUZ,
na área da saúde, como instituição
estatal e do Ministério da Saúde, já vem
desempenhando na prática este papel,
mas ainda precisar trabalhar de forma
mais sistemática para maior consistência
e efetividade dessa missão.
De que maneiras a Fundação se
engajará, como uma instituição
estratégica do Estado, na elaboração e definição de políticas
para a saúde nas relações do Brasil com outros países? E como
funcionará o recém-criado Centro
de Relações Internacionais em
Saúde (CRIS)?
Há uma compreensão, por parte do
Ministério da Saúde e do Ministério
das Relações Exteriores, desse papel
diferenciado da FIOCRUZ. É representativo disso o fato de a Fundação ter

um escritório permanente na
África, acreditado para toda a
Organização dos Estados Africanos, para atender uma prioridade da política externa brasileira. Estamos viabilizando, com os
dois ministérios, que a F IOCRUZ
seja o ponto focal da Agência Brasileira de Cooperação na área
acadêmica e de cooperação tecnológica em saúde. Quanto ao
CRIS, certamente terá um papel fundamental, para além das
atividades que a assessoria internacional já exercia. Será um centro de
inteligência, de reflexão e produção de
termos de referência e de indução e
acompanhamento de ações estruturantes
da cooperação internacional.
Nos próximos meses, com a
instalação de novas unidades
regionais da Fundação em cinco
estados brasileiros, a instituição cumprirá uma das metas do
programa Mais Saúde, do governo
federal. Que especificidades essas
unidades trazem para a pesquisa e
o avanço da saúde pública, tendo em vista as características
geossanitárias de cada região?
A criação das unidades é norteada
por dois requisitos: ser ponto de articulação e cooperação para o desenvolvimento regional, ao lado de instituições de saúde e ciência e tecnologia
regionais; e identificar novos temas ou
reforço de objetos de atuação da FIOCRUZ
que apresentem vantagens comparativas
pelo acúmulo de conhecimento e/ou
contextos sociossanitários e ambientais.
No Mato Grosso do Sul vamos trabalhar
a questão da saúde das fronteiras, pois o
estado tem uma área extensa de fronteira seca. As fronteiras são um tema
relevante, ligado a relações internacionais, vigilância em saúde e dinâmica econômica e social. Também
trabalharemos com os biomas do Cerrado e do Pantanal e avaliaremos as
conseqüências do desenvolvimento
agropecuário para a saúde. Outro foco
será a saúde indígena, na região, o
Centro-Oeste, que tem a segunda maior
população indígena do país.
Outro exemplo: o Ceará tem excelência reconhecida que nos permitirá
desenvolver o projeto de um centro
de referência nacional em medicina
preventiva e saúde da família e de
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desenvolvimento e produção de fitofármacos e medicamentos. Outro caso é
o de Rondônia, onde o Instituto de
Pesquisa em Patologias Tropicais (IPEPATRO ), será incorporado à F IOCRUZ .
Naquele estado, além de se dedicar à
malária e a outras doenças comuns na
região e de já apresentar acúmulo em
desenvolvimento tecnológico, a unidade
deverá desenvolver em conjunto com
outras unidades da FIOCRUZ estudos para
se antecipar e propor medidas que
minimizem o impacto da construção das
hidrelétricas do Rio Madeira sobre o
quadro de saúde e o ambiente.
Até o final de 2010 deverá
começar a funcionar na FIOCRUZ o
Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS), cujo
objetivo é gerar tecnologias para
produzir novos fármacos, vacinas e reagentes para diagnóstico,
apoiando pesquisas nas áreas de
genômica, proteômica, nanotecnologia e bioinformática, entre
outras. Quais os ganhos para o
Brasil?
O CDTS será um dos instrumentos
mais importantes para suprir uma lacuna
do sistema brasileiro de inovação, que é
o fato de o país dispor de indicadores satisfatórios na produção do
conhecimento, mas nem sempre
contar com equipamentos e plataformas que permitam desenvolver
produtos. Isso ocorre com aqueles
projetos que são candidatos a
fabricar vacinas e medicamentos e
que muitas vezes esbarram na fase
pré-clínica, que precisa ser realizada
para que se saiba se os produtos de fato
são viáveis. O CDTS vai permitir, a
pesquisadores internos e externos, a
oferta de plataformas que darão suporte às etapas envolvidas no desenvolvimento de um produto. Vai, assim,
expressar uma mudança importante na
FIOCRUZ, que será a de ampliar internamente as ofertas de plataformas
comuns e o trabalho compartilhado ao
mesmo tempo em que oferecerá a
mesma estrutura para grupos de pesquisa de fora da instituição. O CDTS será
um centro para o país. A articulação já
está sendo feita e será fundamental para
a ideia de firmar a Fundação como
uma instituição nacional. Isso significará uma mudança de cultura e a
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possibilidade de fazer trabalhos compartilhados, que é benéfica a todos.
A mudança do modelo organizacional da FIOCRUZ será um tema em
destaque nos próximos meses. A
experiência da Fundação, principalmente no aprofundamento da
discussão de novos modelos de
organização das instituições públicas, poderá contribuir para o governo
no processo de reavaliação e aprimoramento da administração pública?
Há necessidade de uma reforma do
Estado que incorpore um novo modelo
organizacional. Hoje, com a crise
econômica mundial, vemos o retorno e
o reconhecimento do papel do Estado,
um movimento para que os governos
estejam presentes de maneira adequada
às demandas da sociedade. A FIOCRUZ
representa um modelo que atende de
maneira clara a esse compromisso. Ela
é formuladora e parte das respostas às
demandas da população. E produz
medicamentos e vacinas, fazendo
intervenções diretas na saúde pública.
Esse Estado precisa ter uma nova
conformação e assim designar a possibilidade de mais autonomia para a
gestão de pessoal, dada a necessidade
de qualificação profissional. Tendo em

“A FIOCRUZ (...) é formuladora
e parte das respostas
às demandas da população”
vista os desafios tecnológicos, a falta de
autonomia para gestão de recursos
humanos é um empecilho de grande
monta. No campo internacional também. A legislação atual é uma barreira
porque dificulta mecanismos mais ágeis
para a instalação de escritórios e para a
alocação de servidores e contratação de
pesquisadores no exterior, entre outros
aspectos.
A FIOCRUZ responde basicamente a
demandas da política de saúde, portanto
nessa conformação que buscamos ela
não pode ser modelada nem como uma
autarquia, o que a impediria de dispor
de uma série de requisitos inerentes ao
processo produtivo, e nem como uma
empresa que esteja competindo no

mercado pela sua sustentabilidade. O
que define o portfolio de desenvolvimento e produção não é a lucratividade, mas uma lógica como a que
se viu no caso do antirretroviral Efavirenz. Garantir a acessibilidade ao
insumo é a questão fundamental; o
superávit em relação aos custos é um
aspecto secundário. Menos que o preço
final, o ganho está em garantir o acesso
ao medicamento e servir de instrumento
de regulamentação quando estamos
diante de uma empresa monopolística
que aplica preços exorbitantes.
Portanto, precisa haver flexibilidade,
mas num contexto de vínculo e proteção
pelo Estado. Essa nova conformação não
pode ser aplicada automaticamente aos
modelos jurídicos existentes. O Estado
tem que ser eficiente em sua atuação,
ter capacidade de indução e execução
direta e outros determinantes, que não
estão presentes no mercado e nem nas
empresas públicas. Não existe hoje um
modelo que possa ser aplicado à
complexidade da FIOCRUZ. A Fundação
precisa de uma legislação específica,
porque está ao mesmo tempo na área
econômica e na área social. Por isso, e
por estar articulada à ação estatal, precisa
redefinir seu modelo jurídico, dentro de
um remodelamento mais amplo do
Estado.
Depois de ter sido o fundador
da Casa de Oswaldo Cruz, há
mais de 20 anos, e de ter uma
trajetória dedicada também à
história e à preservação da
memória, como o senhor se
sente à frente da Fundação?
É uma enorme responsabilidade,
em uma situação de muito incentivo e
muita energia. Conta bastante o fato
de saber que temos um lastro, uma
tradição de realizações e um processo
coletivo que nos garante que não
estamos sós. Associado à capacidade
de resposta da F IOCRUZ, está o fato de
aqui existir uma gestão participativa,
que é bastante arraigada na instituição.
Isso nos faz sentir como integrantes
de uma coletividade, de uma missão
que é traduzida pela expressão “Orgulho de ser F IOCRUZ”. Esse sentido de
orgulho, responsabilidade e compartilhamento dá um pouco conta do
sentimento de estar à frente da Fundação.

Maria Inês Schmidt toma posse na Academia
Brasileira de Ciências

A

Coordenadora da
Comissão de Epidemiologia da
A BRASCO , Maria Inês
Schmidt, tomou posse no
dia 05 de maio como
Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para a área
de Ciências da Saúde. A
pesquisadora foi eleita,
junto com outros cientistas, em Assembléia Geral
realizada no dia 19 de
dezembro de 2008. Nos
últimos quatro anos a ABC
reconheceu e integrou,
entre outros titulares, quatro pesquisadores da comunidade de
Saúde Coletiva, sendo eles Mauricio Lima Barreto, vice-presidente da
ABRASCO e outros três “abrasquianos”
históricos: Cesar Victora (presidente
eleito da Associação Internacional de
Epidemiologia), Carlos Monteiro e agora
Maria Inês Schmidt.
Leia a seguir o depoimento dado
pela pesquisadora sobre sua trajetória
e eleição para a ABC:
Qual é o seu sentimento ao
tomar posse na Academia?
Ingressar como membro titular na
ABC é uma honra muito grande para
mim. Ter sido indicada por dois
grandes epidemiologistas - Cesar
Victora e Maurício Barreto — já era por
si só um orgulho de encher o coração.
Passar pelas etapas da eleição, até
chegar à Assembléia Geral da ABC,
quando todos os membros votam, era
algo distante e inimaginável. Quando
o presidente da ABC informou que eu
havia sido eleita, confesso que levei um
susto: dei-me conta instantaneamente
da passagem do tempo.
Em que sentido? Poderia contar
um pouco da sua trajetória?

A menina de 14 anos que decidiu
fazer medicina quando isso não era
coisa para mulher transformou-se
numa senhora de 59 anos. Comecei a
lembrar de meus primeiros anos de
médica endocrinologista. Com que
entusiasmo eu buscava formas de
ajudar pessoas com diabetes instável
a controlar seu diabetes. Na Johns
Hopkins University pesquisei em cães,
ratos e humanos – crianças e adultos
– e aprendi muito. Por exemplo,
constatei que a glicemia subia no
alvorecer, resultado de um ritmo
circadiano não compensado pela falta
absoluta de insulina, e que seu
controle era uma arte que precisava
ser desenvolvida com as insulinas
da época. Descobri também que a
epidemiologia estava estudando doenças crônicas como o diabetes e que
eu podia ir mais longe do que tratar
quem já desenvolveu a doença. Foi
então que conheci Bruce B. Duncan e
juntos decidimos que, tão logo concluíssemos nossa formação, viríamos
morar no Brasil. Em Chapel Hill, fiquei
deslumbrada com a abrangência da
epidemiologia, a excelência dos
professores e o futuro que esta ciência

prometia. Convivi com
colegas de excepcional
nível, como Naomar de
Almeida Filho e Miguel
Porta.
Como foi a volta ao
Brasil?
Bruce e eu chegamos em Porto Alegre em
1983, e compartilhamos
25 anos de ensino, pesquisa, extensão e política
universitária na UFRGS.
Juntos criamos um grupo
de pesquisa que trouxe
algumas contribuições ao
conhecimento. Destaco,
por exemplo, que nosso
grupo mostrou, pioneiramente, que
uma inflamação crônica branda precede e prediz diabetes em adultos e
contribuiu para o entendimento disso
nas epidemias típicas da atualidade,
como obesidade, diabetes e doenças
cardiovasculares. Foram anos de
paixão pelo ensinar e pelo descobrir.
Fizemos muitos amigos na caminhada, muitos deles, na Comissão de
Epidemiologia da A BRASCO , que
acompanhamos tão de per to nos
últimos quatro anos de preparação
para o congresso de Epidemiologia.
Quais são suas expectativas a
partir de agora?
Pois bem, passado o susto, ficou
uma vontade grande de poder contribuir para o desenvolvimento de
políticas de ciência e tecnologia
relevantes para o engrandecimento do
Brasil, e mais especificamente, para o
fortalecimento do SUS, tão caro a
todos nós. Como membro titular da
ABC, e acompanhada de Maurício
Barreto, Cesar Victora e Carlos Augusto Monteiro, espero poder fazer um
pouco disso, e honrar a confiança em
mim depositada.
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Revista Ciência & Saúde Coletiva lança número
temático sobre os 20 anos do SUS

E

stá disponível para os leitores no
Scielo, em português e em inglês,
o número 14.3 da Revista Ciência
& Saúde Coletiva que trata dos 20 anos
do SUS, uma das maiores conquistas
da sociedade brasileira em seu processo de democratização, a partir da
Constituição de 1988. Com todos os
percalços do ajuste macroeconômico
que caracterizou a década de 1990, os
processos de descentralização, participação e ampliação do acesso
avançaram em várias políticas setoriais. Mas o SUS é um dos melhores
exemplos de política social que cresceu
em abrangência e escopo nessas duas
décadas. No entanto, várias questões
como a universalidade e a equidade,
a qualidade dos serviços ofertados, a

insuficiência do número de profissionais frente às mudanças no perfil de morbi-mortalidade do país são
alguns dos desafios que o sistema
enfrenta e estão longe de serem
resolvidos.
Este número temático aprofunda
os temas mais cruciais desse processo a partir do contexto nacional e
internacional de formulação e efetivação de políticas públicas. Os textos
analisam os dilemas e impasses da
institucionalização da reforma sanitária e das políticas de proteção social;
o financiamento do sistema de saúde;
os processos e mecanismos de democratização, de descentralização, de
par ticipação; o papel do SUS na
redução das desigualdades sociais; a

questão do uso, acesso, e regulação
dos serviços e dos medicamentos,
dentre outros assuntos relevantes. Dois
trabalhos tratam sobre reformas de
sistemas de saúde em perspectiva
internacional, fazendo contraponto
com as análises de cunho nacional.
Pela importância deste conjunto de
artigos temáticos - quase todos tratados sob a perspectiva da ciência
política - entende-se que a contribuição
desse número temático possui abrangência internacional que pode ser
medida tanto pela análise do caso
brasileiro como por possibilitar bases
comparativas entre sistemas de saúde
que buscam a universalização do acesso
da atenção, e dos direitos.

Homenagem da Abrasco aos que sempre farão falta
Miguel Murat Vasconcellos

Norberto Dachs

O pesquisador Miguel Murat Vasconcellos faleceu no
último dia 08 de maio, aos 58 anos, e era integrante do
Grupo Técnico de Informação em Saúde da ABRASCO,
pesquisador e chefe do Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde (DAPS) da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ). Sua trajetória
na Saúde Coletiva e sua atuação enfocando a Tecnologia
de Informação em Saúde conferiram contribuições
extremamente relevantes ao planejamento, gestão e
avaliação de serviços de saúde e das tecnologias
educacionais.

José Norberto Walter Dachs, docente e pesquisador
do Depar tamento de Estatística do Instituto de
Matemática Estatística e Ciência da Computação (IMECC)
da UNICAMP, faleceu no dia 09/03. Doutor em estatística
pela Universidade da Califórnia, Dachs ingressou como
docente do Departamento de Estatística do IMECC em
1976. Além de atuar no Instituto, o pesquisador sempre
se dedicou a atividades de investigação do Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas (Nepp) da UNICAMP. Dachs
foi um dos responsáveis pela divulgação de recursos para
utilização do pacote Stata, destinado a análises
estatísticas. A área de maior concentração de suas
atividades era o estudo de desigualdades em saúde,
tanto nos aspectos metodológicos quanto empíricos.

Ana Rita Pederneiras
As diretorias da A BRASCO e do Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (CEBES) manifestam seu pesar ao informar
o falecimento da querida Ana Rita Pederneiras, Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba, ocorrido na quinta-feira, dia 30
de abril de 2009. O sentimento que predominou entre nós,
entre o espanto e a tristeza, foi o de agradecimento. Todos os
que conviveram com Ana Rita testemunharam a trans- formação
de sua imensa generosidade em dedicação concreta à construção
do campo da Saúde Coletiva Brasileira.
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Christiane Pflegshörl
Funcionária da Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência (F IOCRUZ ); prestou enorme
colaboração como tradutora oficial da Revista Brasileira
de Epidemiologia da ABRASCO, entre outros textos de
interesse para a comunidade científica. Christiane foi
sepultada no dia 13/04, no Rio de Janeiro.

Origens da Declaração de Istambul:
da necessidade ao documento
Na Assembléia Geral Anual de 2008 da Federação
da saúde pública são agora tão óbvias e prementes como
Mundial de Associações de Saúde Pública (W FPHA ),
foram em meados do século XIX, na Europa, na América
do Norte e em outros países que passaram pelo processo
realizada em maio do ano passado em Genebra, ficou
de industrialização.
acordado que um produto do Congresso seria a
Declaração de Istambul. O objetivo central deste
Natureza e objetivo da Declaração
documento é estabelecer uma nova plataforma global
sublinhando a missão e a prática da saúde pública.
A Declaração de Istambul foi concebida para
demonstrar a importância crucial da política e da prática
Outras declarações e manifestos também embasaram
da saúde pública, como vista pela organização repreo presente documento. Conheça as referências no
sentativa dos profissionais do mundo. Trata-se de uma
www.worldpublichealth2009.org.
convocatória para uma ação renovada neste importante
Antes e durante o Congresso de Istambul, emergiu um
momento da história.
consenso geral, de que os eventos políticos e econômicos,
Embora em uma primeira leitura trate da profissão
assim como outros fenômenos de 2008 e 2009, haviam
da
saúde pública, o principal objetivo da Declaração é
gerado desafios e oportunidades, novos e sem precedentes,
transmitir a visão, a missão, o
para a saúde pública.
propósito e os valores da saúde
Em seus discursos no Congresso, a Dra. Margaret Chan,
“A saúde pública envolve todos pública para os responsáveis
pela criação de políticas e corpos
Diretora-Geral da Organização
os
setores
da
sociedade
e
não
decisórios no âmbito das Nações
Mundial da Saúde e o Professor
Unidas e outras agências multiPaulo Marchiori Buss, Presié uma disciplina especial
laterais, gover nos nacionais,
dente da WFPHA, expressaram
confinada, nem uma divisão
organizações da sociedade civil,
esta nova visão de maneira
das ciências médicas”
indústria, mídia e outras orgaclara e enfática.
nizações profissionais.
Este consenso implica em
uma renovada estrutura conA saúde pública envolve todos
ceitual, que leva em conta a ‘causa das causas’ do bemos setores da sociedade e não é uma disciplina especial
estar, da saúde e da doença, guiada por princípios éticos
confinada, nem uma divisão das ciências médicas. A
e ecológicos, como também pelas considerações e
Declaração foi distribuída à mídia e será publicada nas
circunstâncias atuais e percebidas, nos níveis sociais,
principais revistas de saúde pública. Será traduzida para
culturais, políticos e econômicos.
todos os idiomas reconhecidos pelas Nações Unidas, assim
como para outras línguas, pelas associações nacionais de
Na Assembléia da WFPHA de 2009, realizada imediasaúde pública que são afiliadas à WFPHA, ao seu critério.
tamente antes deste Congresso, foi confir mada a
necessidade de apresentar a Declaração de Istambul. Na
Mesmo sendo um produto do Congresso de Istambul,
ocasião ficou evidente que estamos vivendo em um
a Declaração é um documento vivo e dinâmico, sujeito à
mundo, no qual não se justificam ‘estratégias conanálise e revisão à luz da experiência e das circunstâncias,
vencionais’. As oportunidades para a visão e a missão
em encontros e congressos posteriores.
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Saúde: o Primeiro Direito Humano
Declaração de Istambul

N

É necessária uma liderança comprometida
ós, os 2.380 participantes de
e persistente, inclusive por parte dos jovens. É
142 países reunidos no 12°
hora de todos os que, com seu trabalho, afetam
Congresso Mundial de Saúde
a vida de terceiros – quer atuando no governo,
Pública em Istambul, de 27 de abril
na indústria e na sociedade civil, como
a 1° de maio de 2009, declaramos e
trabalhadores em saúde, acadêmicos, líderes
afirmamos que:
comunitários ou como líderes religiosos ou na
Chegou a hora de assumir um novo
condição de cidadãos – reafirmarem a natureza
compromisso com a saúde das populações.
fundamental e essencial dos bens públicos,
A necessidade do aprimoramento e de
entre os quais a saúde pública e atuarem
manutenção da saúde pública deve ser agora
firmemente em prol dos valores humanos
reconhecida, defendida e alcançada por
básicos de solidariedade, sustentabilidade,
todos os responsáveis pela definição de
moralidade, justiça, equidade, probidade e
políticas e corpos decisórios. A proteção da
tolerância.
saúde da população é a primeira responComo representantes das nossas
sabilidade dos governos em todos os níveis
organizações, como profissionais da
entre os quais, em especial, os chefes de
saúde e como cidadãos, declaramos e
estado e primeiros-ministros. Implica, pois,
Prof. Dr. Paulo Buss
afirmamos os princípios e metas a seguir,
em renovada vontade política. Implica
comprometendo-nos a trabalhar para
também em uma nova compreensão da
realizá-los.
saúde pública como primeiro bem público, que necessita de
recursos humanos, financeiros e materiais adequados e em maior
 A saúde e o bem-estar são condições necessárias para
quantidade.
os desenvolvimentos social, econômico e cultural nos contextos
Os anos de 2008 e 2009 foram tempos de eventos sociais,
pessoal, familiar, comunitário, nacional e global.
econômicos e políticos de relevância sem precedentes e
 A saúde e o bem-estar dependem - e são inseparáveis implicações diretas sobre as crises de alimentos e energia e a
da assistência social e da manutenção de um mundo e uma
crise financeira. Tudo isso vem ocorrendo em um contexto de
biosfera saudáveis.
mudança climática global, provocada pela ação humana, de
 Os determinantes da saúde individual e populacional
esgotamento das fontes de energia não renováveis e da água,
são sociais, econômicos, políticos e ambientais, assim como
de extinção real e potencial de inúmeros habitats e espécies,
comportamentais e biológicos.
além da deterioração da qualidade do solo, da água e do ar.
 As necessidades humanas fundamentais compreendem luz
Este quadro demonstra a falência estrutural das políticas e
e calor, ar e água limpos, terra fértil e alimentação adequada,
dos sistemas globais. Determinantes sociais têm causado o
abrigo seguro, espaços familiares construtivos, comunidades com
aumento de doenças e a deterioração das condições de saúde.
infra-estrutura básica, educação, trabalho justo e paz.
O desemprego e a pobreza se agravam. Cerca de um bilhão de
 A proteção dos bens públicos, entre os quais a saúde
pessoas passam fome e vivem sob o temor da inanição. A
pública, é tarefa e responsabilidade central de todos aqueles
segurança alimentar está ameaçada, como nunca antes em
que assumem governos nos seus diversos níveis.
décadas anteriores, sobretudo na África e na Ásia. Guerras e
 O acesso equiconflitos vêm provocando mortes, desastres e miséria em muitas
Prof. Dr. Hickmet Pekcan
tativo
a sistemas de
partes do mundo. Na semana de realização do Congresso, a
saúde
abrangentes,
eclosão de uma doença infecciosa potencialmente letal que se
eficientes que comtransformou em pandemia. A recessão econômica global, que
preendam atenção
teve início em 2008, impõe um risco ao cumprimento das Metas
básica à saúde e serde Desenvolvimento do Milênio, como acordadas pelos Estadosviços de saúde púmembros das Nações Unidas no ano 2000.
blica, é um direito
Estes são tempos extremamente conturbados. Vivemos agora
humano.
em um mundo de novos desafios mas, também, de oportu Sistemas de
nidades incomparáveis para aqueles comprometidos com a
saúde pública adesaúde pública e a saúde para todos. Os desafios com os quais
quados promovem a
nos deparamos são tão grandes quanto aqueles enfrentados
saúde e o bem-estar,
pelos pioneiros da saúde pública no século XIX e no início do
assim como previséculo XX.
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de direito são essenciais para fomentar, proteger
nem doenças e outros agravos, além de seus
e aperfeiçoar a saúde pública.
riscos, ao longo do ciclo de vida.
 A saúde das populações também
 A redução das desigualdades e disdepende da eliminação oportuna e segura de
paridades de recursos econômicos entre países
todas as armas de destruição em massa –
e pessoais, assim como dos demais recursos
nucleares, químicas e biológicas.
materiais, é pré-requisito para a melhoria da
saúde pública.
 Na medida que as necessidades da educação forem atendidas, o bem-estar das popu Indivíduos e grupos populacionais
lações aumentará e diminuirão a prevalência,
vulneráveis e marginalizados encontram-se
gravidade e duração das doenças.
sob maior risco de doenças, em face ao
aviltamento de direitos básicos e exclu Devido à globalização dos movisão ao acesso aos bens públicos e recursos
mentos migratórios, transportes, comércio e
econômicos.
comu-nicações, a saúde pública não pode
ser tratada isoladamente, nem apenas na
 Os direitos, as tradições e culturas relaesfera nacional.
cionadas à saúde dos povos e comunidades
Prof. Dr. Ulrich Laaser
indígenas devem ser reconhecidos, respeitados,
 A melhoria e a manutenção da saúde
promovidos e protegidos.
pública exigem compromissos profundos com
e no desenvolvimento de capacidades para formação, educação
 Direitos iguais para todos e implementação de todos
e pesquisa, além da ação.
os componentes e valores da lei e do exercício pleno do estado
Istambul, 1 de maio de 2009

DA IDÉIA À AÇÃO
ONU, organizações da sociedade civil, fundações filanA Declaração de Istambul foi amplamente distribuída
trópicas, governos nacionais de países doadores, indústria,
à mídia mundial por ocasião do encerramento do XII
mídia, escolas e outros organismos e instituições, proCongresso Mundial de Saúde Pública e durante a realização
fissionais da saúde e pessoas, como comunidades, famída Assembléia Mundial da Saúde da Organização Mundial
lias e cidadãos.
da Saúde, realizada em Genebra, em maio de 2009.
A Federação e suas associações afiliadas estão deterOs participantes do Congresso comprometem-se desde
minadas a fortalecer a pesquisa e o ensino em saúde públijá com suas associações e por si próprios, profissional e
ca, a fim de melhorar a prática e a ação em todas as
pessoalmente, a divulgar e defender a presente Declaração.
comunidades em todo o mundo.
Atuarão de maneira a assegurar que seus princípios e
metas sejam quantificados de maneira adequada e converA Federação já comprometida em fortalecer a sua
tidos em políticas públicas racio-nais e ações efetivas, em
capacidade e seus recursos, agora está também comprosuas próprias regiões e países e em
metida em monitorar e avaliar o
todo o mundo.
desenvolvimento do conteúdo
“A Federação e suas associações desta Declaração, o impacto
As associações nacionais de
saúde pública afiliadas à Fedede afiliados estão determinadas público e a quantificação do
cumprimento seus princípios e
ração serão convidadas a monia fortalecer a pesquisa e o
metas, o que estará refletido nos
torar, dar prosseguimento e cumprir os princípios e metas espeensino em saúde pública (...)” relatórios anuais da Federação e
das suas associações afiliadas. O
cificados na Declaração. É incenprogresso nesta direção também
tivada a contribuição especial e
será discutido em reuniões anuais da Federação e publicado
potencial dos jovens profissionais da saúde pública,
nas principais revistas de saúde pública.
conforme defendido no Congresso de Istambul.
A presente Declaração será revista, atualizada e editada
Este trabalho também será realizado em parceria
anualmente e no 13° Congresso da Federação, a ser realizado
com organizações internacionais cor relatas. Também
em Addis Abeba em maio de 2012, em conjunto com a
serão fomentadas parcerias com outros atores, como
Associação de Saúde Pública da Etiópia.
organizações multilaterais, entre as quais agências da

CPHA HOMENAGEIA PAULO BUSS
O brasileiro Paulo Buss, presidente da Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA),
recebeu no dia 9 de Junho último, no Canadá, o CPHA International Award 2009, conferido pela Associação Canadense
de Saúde Pública (CPHA) a indivíduos ou organizações ‘como reconhecimento por sua contribuição para a promoção
da saúde pública em sociedades pobres, através do desenvolvimento de políticas públicas saudáveis, fortalecimento
dos serviços de atenção primária, promoção dos valores da equidade no acesso à ambientes promotores da saúde
e/ou do incremento da participação comunitária em saúde.
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BRASIL TEM VITÓRIA EM ASSEMBLÉIA
DA OMS
A delegação brasileira conseguiu
aprovar, no dia 21 de maio, na
Assembléia Mundial da Saúde, em
Genebra, resolução que recoloca o tema
de compartilhamento de informações
sobre a influenza A (H1N1) e todas as
novas gripes na agenda de debates em
nível mundial. A medida barrou a
tentativa de um grupo de países de
encerrar as negociações sobre o tema. A
resolução coloca a Organização Mundial
de Saúde (OMS) no papel de
articuladora internacional para
promover e facilitar o acesso a dados
sobre o vírus, além de medicamentos,
vacinas e insumos para diagnóstico. O
texto recebeu o apoio de todos os países
da África e da América do Sul, além de
representantes da Ásia, como Indonésia
e Tailândia. Antes disso, um grupo de
países havia tentado impedir o avanço
das negociações sobre o tema no dia
18. O objetivo era evitar a formalização
de regras e resoluções. Em troca, abriam
a possibilidade de negociar de maneira
informal pendências relacionadas à
propriedade intelectual sobre os vírus
analisados pela rede mundial de
vigilância coordenada pela OMS. Mais
detalhes no link http://
portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/
noticias
FIOCRUZ FORMA PRIMEIRA TURMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM MOÇAMBIQUE
Onze alunos do programa de pósgraduação da Fiocruz promovido em
parceria como Ministério da Saúde de
Moçambique receberam, no dia 19 de
maio, diploma de capacitação
profissional em ciências da saúde
(equivalente à especialização). Este
diploma correspondente à primeira fase
do Programa de Mestrado em Ciências
da Saúde, em andamento, e faz parte
da cooperação técnica do governo
brasileiro com países de língua
portuguesa na África. A primeira turma
teve início em março de 2008, com o
objetivo de formar pesquisadores e
docentes voltados para os aspectos
laboratoriais e de fisiopatologia de
doenças infecciosas de impacto no país.
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A cerimônia de diplomação, que
ocorreu em Maputo, contou com a
presença da vice-ministra da Saúde de
Moçambique, Aida Libombo, e do
embaixador do Brasil no país, Antonio
de Souza e Silva. Estiveram presentes
também ao evento o diretor-geral do
Instituto Nacional de Saúde (INS) de
Moçambique, João Fumane, e o diretor
de Recursos Humanos do INS, Antônio
Mussa. Veja a matéria completa no
endereço http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/
cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=2537&sid=9.
REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE EM ANGOLA
Com o objetivo de discutir os benefícios,
as possibilidades e as dificuldades para
implementação da regionalização dos
sistemas de serviço de saúde de
Angola, Miguel dos Santos de Oliveira
e Elizabeth Artmann publicaram, nos
Cadernos de Saúde Pública, o primeiro
artigo que faz parte da tese de
doutorado de Miguel - ‘Descentralização
dos Serviços de Saúde de Angola’ - que
será defendida ainda este ano, na
Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca, sob orientação de
Artmann, pesquisadora do
Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde (Daps/ENSP/
FIOCRUZ). O texto apresenta a situação
da saúde de Angola no período de 2000
a 2007, apontando a importância da
regionalização da saúde, não só para a
melhoria do acesso aos serviços de
saúde de Angola, mas também na
utilização dos mesmos. Miguel ingressou
na ENSP em 2004, quando deu início à
sua pesquisa que resultou na dissertação
de mestrado em Saúde Pública
‘Assistência médica na rede pública de
Cabinda/República de Angola: como
melhorar a qualidade a partir da gestão
de quadros médicos’, também sob a
orientação da pesquisadora. Essa
parceria originou outro artigo, resultado
da referida dissertação, ‘Características
da força de trabalho médica na
Província de Cabinda, Angola’, também
publicado nos CSP (www.scielo.br/csp).
REDE INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DE TÉCNICOS EM SAÚDE LANÇA SITE
Foi lançado, no dia 22 de maio, o site
da Rede Internacional de Educação de
Técnicos em Saúde (RETS). O site é
parte, juntamente com a revista RETS,

da estratégia de articulação da Rede, e
tem por objetivo contribuir para a
consolidação de suas instituições
membros, por meio da promoção da
articulação entre elas e da consequente
ampliação da troca de experiências nas
áreas de ensino, pesquisa e cooperação
técnica. Além disso, ao divulgar para um
público mais amplo questões
importantes para a área de formação
técnica em saúde, voltadas para a
melhoria da qualidade da atenção à
saúde das populações, pode
potencializar a produção e divulgação
de informações e conhecimentos de
interesse da área. No site, além de
informações básicas sobre cada um dos
membros da Rede, os usuários terão
acesso a informações sobre cursos
oferecidos pelas instituições de ensino e
materiais didáticos, bem como à
legislação dos países nas áreas de
educação e saúde, publicações, links,
eventos, notícias sobre o tema e à
versão eletrônica das edições já
publicadas da Revista RETS. Criada em
1996, a Rede conta com o apoio da
Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e, desde 2001, tem sua
Secretaria Executiva na Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV/Fiocruz), que é Centro
Colaborador da Organização Mundial
de Saúde para a Educação de Técnicos
em Saúde. Acesse http://
www.rets.epsjv.fiocruz.br.
INJUSTIÇA AMBIENTAL E SAÚDE NO
BRASIL
A Rede Brasileira de Justiça Ambiental
(RBJA) está realizando um
levantamento para a organização de um
“Mapa de conflitos envolvendo injustiça
ambiental e saúde no Brasil”, um
projeto elaborado pela Fase e executado
pela FIOCRUZ, com o apoio do
Departamento de Saúde Ambiental e
Saúde do Trabalhador do Ministério da
Saúde. O objetivo do formulário é
recolher denúncias variadas,
envolvendo injustiças ambientais e
riscos para a saúde, se possível antes
mesmo que o problema se torne uma
ameaça real para as populações
envolvidas. Além de disponibilizar essa
informação para o Ministério e para as
pessoas que têm o dever institucional de
evitar que o problema se agrave, a
RBJA está igualmente socializando a

questão entre as entidades da sociedade
civil, possibilitando o monitoramento e
a cobrança das ações governamentais a
respeito. Esses dados serão também
utilizados para a organização das
conferências locais e para a preparação
da Conferência Nacional de Saúde e
Meio Ambiente, prevista para outubro
de 2009. Participe! Acesse o endereço
http://formsus.datasus.gov.br/site/
formulario.php?id_aplicacao=2220.
CNS LANÇA CAMPANHA “SUS PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE”
O Conselho Nacional de Saúde
(CNS) abriu dois livros de assinaturas
de apoio à Regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29 e à
proposta do SUS como Patrimônio da
Humanidade. As assinaturas da EC 29
serão encaminhadas ao Congresso
Nacional, onde tramita o processo de
regulamentação, e a manifestação
popular de apoio ao SUS como
Patrimônio da Humanidade será
enviada à Unesco, responsável pela
concessão do título de Patrimônio.
Acesse e assine o Livro de Assinatura –
Sou a favor da Regulamentação – EC
29 (http://www.conselho.saude.gov.br/
webec29/index.html) e o Livro
de Assinatura – Sou a favor: SUS
Patrimônio da Humanidade (http://
www.conselho.saude.gov.br/websus/
index.html).
RELATÓRIO DO PNUD APONTA QUE
MULHERES SÃO MAIORIA ENTRE
LÍDERES APENAS EM SEIS PAÍSES
As mulheres são maioria à frente de
cargos importantes em apenas seis
países do mundo, de acordo com dados
do Relatório de Desenvolvimento
Humano (RDH) 2009, do Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Nos outros
114 – de um total de 120, para os quais
existem dados disponíveis – os homens
são mais de 50% dos legisladores,
gerentes e funcionários públicos de alto
escalão. Os seis países em que elas são
maioria nos cargos mais altos não são
as maiores economias mundiais e nem
as nações mais desenvolvidas. São eles:
Jamaica, Filipinas, Dominica, Santa
Lúcia, Lesoto e Fiji. Na Jamaica, as
mulheres são 59% dos líderes; nas
Filipinas, 58%; em Dominica, 57%; em
Santa Lúcia e em Lesoto, 52%; e, em

Fiji, 51%. No índice jamaicano, porém,
o dado foi somado ao número de
mulheres em profissões técnicas, o que
distorce um pouco o índice. Dentre os
países ricos, apenas nos Estados Unidos
há uma maior igualdade de gênero na
distribuição dos cargos de poder: 42%
deles estão com as mulheres. Na
Islândia, país de maior IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), apenas
29% dos líderes são mulheres. Mais
detalhes na página do PNUD Brasil
(http://www.pnud.org.br/cidadania/
reportagens/
index.php?id01=3165&lay=cid).
CLAVES: UM ANO MONITORANDO
CENTROS DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO
À VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS
O Observatório Nacional do Idoso,
criado em parceria entre a Secretaria
Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República e o Centro
Latino-Americano de Estudos de
Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/
ENSP), acaba de divulgar a terceira
edição do seu Boletim (http://
cedoc.ensp.fiocruz.br/informe/arquivos/
BOLETIM_3_ok.pdf). A publicação
encerra um ano de monitoramento dos
Centros Integrados de Atenção e
Prevenção à Violência contra a Pessoa
Idosa e faz um balanço das atividades
dos 19 centros implantados no país entre
setembro e dezembro de 2008.
As três edições do Boletim podem ser
acessadas no portal do Observatório
Nacional do Idoso (http://
www.direitoshumanos.gov.br/
observatorioidoso).
REDE MALÁRIA
Com a participação de algumas das
principais instituições científicas do país
e dispondo de R$ 15 milhões para o
financiamento de pesquisas, foi lançada
oficialmente na segunda-feira, 6 de abril,
a Rede Malária. Durante a solenidade,
realizada na reitoria da Universidade
do Estado do Amazonas (UEA), houve
também o lançamento do edital do
Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência (Pronex), que contará com
um montante de R$ 6 milhões, e a
assinatura de convênio com CNPq,
oficializando a aprovação dos seis
Institutos Nacionais de Ciência e
Tecnologia (INCTs) daquele estado.
Resultado de iniciativa da Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas (Fapeam) e reunindo em
parceria o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), o Ministério da
Saúde e as Fundações de Amparo à
Pesquisa de sete estados diferentes
(Amazonas, Maranhão, Pará, Mato
Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e
São Paulo), a Rede Malária se destina a
facilitar o controle e o tratamento da
doença, que atinge 40% da população
mundial e mais de 306 mil brasileiros.
Para tanto, financiará pesquisas a serem
desenvolvidos em um período de três
anos, com possibilidade de extensão por
mais três anos e com maior aporte de
recursos para aqueles grupos de
pesquisadores cujos projetos virem
apresentando um bom desempenho,
dentro dos objetivos do edital. Mais
informações em http://www.faperj.br/
boletim_interna.phtml?obj_id=5351.
LOUCOS PELA DIVERSIDADE
Premiar iniciativas artísticas culturais
inovadoras, com foco em fortalecer e
dar visibilidade ao trabalho que vem
sendo realizado por pessoas, grupos,
organizações ou instituições envolvidas
com aqueles que têm algum sofrimento
psíquico, é o objetivo do primeiro
Prêmio ‘Louco pela Diversidade edição Austregésilo Carano’. O edital,
que contemplará 55 trabalhos, é uma
iniciativa da Secretaria de Identidade e
da Diversidade Cultural, do Ministério
da Cultura, e do Laboratório de Estudos
e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção
Psicossocial (Laps/ENSP/FIOCRUZ),
coordenado pelo pesquisador Paulo
Amarante. As inscrições vão até o dia 6
de julho. O edital, lançado no dia 12 de
maio pelo Ministério da Cultura durante
o Encontro Internacional Reformas
Psiquiátricas e Transformação Cultural
no Brasil e no Mundo: 30 anos da Lei
Franco Basaglia homenageia nesta
primeira edição Austregésilo Carrano, um
escritor brasileiro, integrante do Movimento
da Luta Antimanicomial e autor do livro
‘Canto dos Malditos’ em que narra sua
experiência nos hospitais psiquiátricos e
denuncia os absurdos cometidos
diariamente nessas instituições. A obra deu
origem ao filme ‘Bicho de Sete Cabeças’.
Mais detalhes em http://
www4.ensp.fiocruz.br/informe/anexos/
Edital_Loucos_Diversidade.pdf.
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CARTA DE BRASÍLIA
O XXV Congresso Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde e
VI Congresso Brasileiro de Saúde,
Cultura de Paz e Não-Violência,
reuniu representantes das secretarias
municipais de saúde de todo o
Brasil, no período de 11 a 14 de
maio de 2009, para discutir o
Sistema Único de Saúde. No
encerramento do encontro foi
aprovada a Carta de Brasília,
documento que reafirma o
compromisso com o SUS e seus
princípios constitucionais,
apresentando uma série de propostas
e diretrizes para a agenda política
dos gestores municipais de saúde.
Leia o documento na íntegra
acessando http://
www.conasems.org.br/cgi-bin/
pagesvr.dll/Get?id_doc=1413.
PRÊMIO DE INCENTIVO EM CIÊNCIA
E TECNOLOGIA PARA O SUS 2009
O Prêmio de Incentivo em Ciência e
Tecnologia para o SUS - 2009 visa
reconhecer e premiar os
pesquisadores que desenvolvem
projetos voltados para o Sistema
Único de Saúde e para as
necessidades de saúde da
população, além de estimular que
as inovações produzidas pelo
conhecimento científico sejam
incorporadas ao Sistema e serviços
de saúde. O concurso é dividido em
cinco categorias: Tese de Doutorado;
Dissertação de Mestrado; Trabalho
Científico Publicado; Monografia de
Especialização/Residência; e
Incorporação de Conhecimentos
Científicos ao Sistema Único de
Saúde. O prazo de inscrição termina
no próximo dia 10 de julho de
2009. Para se inscrever o usuário
deve se cadastrar no SISCT, clicando
em inscrições. Para saber mais leia o
Edital da categoria desejada ou
acesse o endereço abaixo. Será
vetada a inscrição de mais de um
trabalho por candidato como autor
principal em qualquer categoria.
Mais informações em http://
www.saude.gov.br/premio.
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XI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD
COLECTIVA
Com o tema central “A Saúde
na agenda política e social
da América Latina”, será realizado
na cidade de Bogotá/Colômbia,
no período de 17 a 21 de novembro
de 2009, o XI Congresso Latinoamericano de Medicina Social e Saúde
Coletiva da ALAMES.
Para mais informações acesse:
www.alames.org
II CONGRESSO INTERNACIONAL
DE GEOGRAFIA DA SAÚDE E IV
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA DA SAÚDE - GEOSAÚDE
O II Congresso Internacional de
Geografia da Saúde e IV Simpósio
Brasileiro de Geografia da Saúde
(GEOSAÚDE) serão realizados em
Uberlândia (MG), de 07 a 11 de
setembro. O prazo de envio de
trabalhos está aberto até o próximo dia
30 de junho. Mais informações
no site http://www.geosaude.com.br/.
I FEIRA MUNDIAL DE MUNICÍPIOS
E SAÚDE
Argentina será sede da I Feira Mundial
de Municípios e Saúde: Direito,
Cidadania e Gestão Local Integrada
para o Desenvolvimento, que será
realizada de 18 a 21
de agosto no Centro Costa Salgueiro,
na Cidade Autônoma de Buenos Aires.
Autoridades e especialistas de vários
países estarão participando do
encontro organizado pelo Ministério
da Saúde da Argentina, com o apoio
da Organização Pan-Americana da
Saúde e da organização Mundial da
Saúde (OPAS/OMS). A atividade tem
por objetivo apresentar estratégias de
governos, agências internacionais,
organizações da sociedade civil, do
setor privado e instituições acadêmicas
para a gestão de políticas públicas
locais que garantam o pleno exercício
do direito à saúde. Mais informações
sobre o evento através do email
feriamos@msal.gov.ar
ou no site http://www.msal.gov.ar/feriamundial/index.html.

BOLSAS DO DAAD
O Programa de Pós-graduação com
Relevância para Países em
Desenvolvimento, com bolsas do Daad
(Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico) e do Ministério Alemão da
Cooperação Econômica (BMZ), está
com inscrições abertas. O programa
oferece 38 opções de pós-graduação
Master e três de PhD, nas áreas de
economia, gestão, desenvolvimento,
engenharia, matemática, planejamento
regional, agricultura, silvicultura,
ciências ambientais, geociências, saúde
pública, sociologia e educação. Os
cursos masters terão duração de 18 a
24 meses e os de doutorado, 36. Podem
candidatar-se jovens profissionais, com
no mínimo dois anos de experiência na
área do curso (após a graduação).
Exigem-se conhecimentos básicos de
alemão para candidatos às pósgraduações ministradas em alemão e
proficiência em inglês para aquelas
oferecidas neste idioma. Os bolsistas
deverão receber curso de alemão
intensivo de dois a quatro meses antes
do início do master. Alguns cursos
requerem idade máxima de 32 ou 36
anos. O candidato deverá informar se
necessita de bolsa parcial ou integral do
Daad. O prazo para envio da
documentação ao Escritório Regional
do Daad no Rio de Janeiro encerra-se
em 28 de agosto. Mais informações no
site http://rio.daad.de/shared/
pos_graduacao.htm.
PRODUTIVIDADE EM PESQUISA
Estão abertas, até o dia 18 de agosto, as
inscrições para a Bolsa de
Produtividade em Pesquisa, cujo
objetivo é distinguir o pesquisador,
valorizando sua produção científica
segundo critérios normativos,
estabelecidos pelo CNPq, e específicos,
pelos Comitês de Assessoramento (CAs)
do Conselho. Para fazer seu pedido
acesse http://carloschagas.cnpq.br/.
OMS
Confira as oportunidades oferecidas
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) acessando http://www.who.int/
employment/vacancies/en/.

publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/
SexualidadSaludySociedad.
RBE RECEBE ARTIGOS
A Revista Brasileira de Epidemiologia
(RBE) está recebendo artigos para
publicação (em português, espanhol ou
inglês) e a partir de agora é possível
fazer a submissão on-line através da
plataforma SciELO, o que aumenta a
agilidade do processo de tramitação
dos manuscritos. A RBE, classificada
como B1 no Qualis (Capes), está
indexada nas bases bibliográficas
LILACS, Scielo, EBSCO, Scopus e
Latindex. Segundo o SciELO, os
artigos publicados na revista em 2007 e
2008 apresentaram fator de impacto de
0.2525. Os autores interessados podem
obter mais informações sobre as
normas acessando http://
www.scielosp.org/revistas/rbepid/
pinstruc.htm.
SEXUALIDADE, SAÚDE E SOCIEDADE
O Centro Latino-Americano de
Sexualidade e Direitos Humanos
(CLAM/UERJ) lançou a primeira
edição da revista eletrônica
Sexualidade, Saúde e Sociedade. A
publicação, de acesso público e
gratuito, busca promover o
intercâmbio da produção acadêmica
latino-americana e sua divulgação
junto a pesquisadores, ativistas e
formuladores de políticas públicas.
Com este objetivo, a Revista publica
artigos inéditos que, com foco no
contexto dos países da região,
explorem as dimensões culturais e
políticas das sexualidades. Confira o
conteúdo da primeira edição
acessando http://www.e-

DIA MUNDIAL DA MALÁRIA 2009
A representação da Organização
Mundial da Saúde em Angola divulgou
um boletim especial dedicado ao Dia
Mundial de combate à Malária
2009. A publicação está disponível no
endereço http://www.abrasco.org.br/
UserFiles/File/ABRASCODIVULGA/
2009/
Boletim_Dia_Mundial_Malaria_2009_Angola.pdf.
SUS 20 ANOS
Afinal, o que se pode esperar do SUS
para os próximos 20 anos? Com base
nessa necessidade de visão de futuro é
que o CONASS elaborou o livro ‘SUS
20 anos’. A publicação contem em
seus capítulos uma coletânea de temas
que têm sido permanentemente
debatidos pelo CONASS e cuja
importância se faz refletir em ações da
entidade nos últimos anos. Nos
primeiros capítulos, abordam-se as
questões estruturais e estratégicas para
o SUS como a gestão e gerência, o
financiamento, o planejamento, os
recursos humanos, a participação da
comunidade e o desafio da
incorporação tecnológica. Na
seqüência, temas ligados ao processo
de implementação do SUS, como a
construção do Pacto pela Saúde e a
organização da atenção primária e das
redes de atenção à saúde, são
apresentados de forma que se faça
uma reflexão sobre o processo vivido
na área da saúde nos últimos anos,
além de trazer propostas concretas para
superar os desafios que se impõem
para a organização do sistema de
saúde brasileiro. Nos últimos dois

capítulos foram incluídos temas que
pela sua importância dentro da
agenda recente dos gestores do SUS
precisam ser debatidos à luz de uma
nova abordagem, que envolva ações
intersetoriais efetivas com forte
participação da sociedade brasileira:
o enfrentamento da violência e da
dengue. Mais que contar a história
desses 20 anos, o livro pretende
motivar a reflexão e o debate e
propor ações que farão a diferença
no futuro do SUS. Para fazer o
download do livro acesse http://
www.conass.org.br/arquivos/file/
sus20anosfinal.pdf.
GT ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA
ABRASCO
O GT Alimentação e Nutrição da
ABRASCO recomenda a leitura de um
artigo publicado em Maio de 2009
pela revista Public Health Nutrition
que aborda a polêmica relação entre
indústria de alimentos e saúde. O
artigo (“Nutrition and health. The
issue is not food, nor nutrients, so
much as processing.”), de autoria de
um dos membros do GT (Carlos
Monteiro), expõe argumentos que
defendem a tese de que um
determinado grupo de alimentos
processados é intrinsecamente nocivo
à saúde, o que justificaria a aplicação
de políticas públicas e ações
regulatórias semelhantes às adotadas
com relação ao tabaco e ao álcool.
A versão on-line do artigo (Public
Health Nutrition: 12(5), 729–731
doi:10.1017/S1368980009005291)
pode ser obtida no link:
http://journals.cambridge.org/
repo_A54jU0Rn
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Dentro das atividades realizadas no IV Simbravisa, ocorreram duas tardes de lançamentos
editoriais promovidas pela Comissão Organizadora, Abrasco Livros e Editora Fiocruz.
Confira a lista completa.
EDITORA FIOCRUZ
DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE E SAÚDE: IMPLICAÇÕES DA (DES)LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL
Raquel Maria Rigotto
MEDICAMENTOS NO BRASIL: INOVAÇÃO E ACESSO
Paulo Marchiori Buss, José da Rocha Carvalheiro e Carmen Phang Romero (orgs.)
RUMO AO INTERIOR: MÉDICOS, SAÚDE DA FAMÍLIA E MERCADO DE TRABALHO
Romulo Maciel Filho e Maria Alice Fernandes Branco

EDITORA ATHENEU
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL – UMA NOVA ÁREA DA ECOLOGIA
Solange Papini

EDITORA ALGO A DIZER
LABMOST: UM INSTRUMENTO PARTICIPATIVO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE
Andre Gemal, Sergio Luiz da Silva e Joel Keravec

ANVISA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS
Ligia Muradian
FÁRMACOS NA ATUALIDADE, OS – ANTIGOS E NOVOS DESAFIOS
José Augusto C. Barros
GLOBALIZAÇÃO E REGULAÇÃO SANITÁRIA - RUMOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO BRASIL
Geraldo Lucchesi

DIREB / FIOCRUZ
GIBIS DO PROGRAMA DE DIREITO SANITÁRIO (PRODISA)
Maria Célia Delduque e Sandra Mara

REIMPRESSÃO
EDITORA FIOCRUZ
GESTÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA: MODOS ATUAIS DO PENSAR E FAZER
Marismary Horsth de Seta, Vera Lúcia Edais Pepe e Gisele O’Dwyer de Oliveira (orgs.)

Abrasco Livros - Tel. 21 2590-2073 / 2598-2526
abrlivro@ensp.fiocruz.br
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NOVIDADES EDITORIAS PARA ESTA EDIÇÃO
Mantenha-se atualizado com as mais recentes publicações em Saúde Pública com postagem gratuita*,
promoção exclusiva para os sócios com anuidade em dia.
Reforma Sanitária Brasileira –
contribuição para a
compreensão e crítica
Jairnilson Silva Paim
Editora Fiocruz / Edufba
R$ 45,00

Desempenho Hospitalar no
Brasil – em busca da
excelência
Gerar M. La Forgia e
Bernard F. Couttolec (orgs.)
Editora Singular
R$ 80,00

Health Promotion Evaluation
Practices in the Américas –
values and research
Louise Potvin & David
MCqueen (orgs.)
Editora Springer
R$ 185,00

Saúde Mental,
Formação e Crítica
Paulo Amarante e Leandra
Brasil da Cruz (orgs.)
LAPS
R$ 15,00

Epidemiologia & Saúde
Maria Zélia Rouquaryol e
Naomar de Almeida Filho
(orgs.)
Editora Medsi / Koogan
R$ 137,00

Manual de Práticas de
Atenção Básica – saúde
ampliada e compartilhada
Gastão Wagner de Souza
Campos e André Vinicius
Pires Guerreiro (orgs.)
Editora Hucitec
R$ 48,00

Antropologia Brasiliana –
ciência e educação na
obra de Edgard RoquettePinto
Coleção Humanitas
Nísia Trindade Lima e
Dominichi Miranda de Sá
(orgs.)
Editora Fiocruz / UFMG
R$ 55,00
Pesquisa Avaliativaitativa em
Saúde Mental – desenho
participativo e efeitos da
narratividade
Rosana Onocko Campos,
Juarez Pereira Furtado,
Eduardo Passos e Regina
Benevides (orgs.)
Editora Hucitec
R$ 45,00

Pedidos através de formulário em anexo e envie por e-mail (abrlivro@ensp.fiocruz.br) ou fax (21) 2590-2073.
Acesse www.abrasco.org.br e conheça outras novidades editoriais
e a relação dos 10 mais vendidos do mês.
* Promoção válida para as publicações anunciadas nas páginas 30 e 31até a próxima edição deste boletim.
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