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É

com enorme satisfação que
divulgamos mais um número
de nosso Boletim, comemorando o IX Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva (Recife, 31 de outubro
a 4 de novembro de 2009) e os 30 anos
de fundação da ABRASCO.
Este edição destaca o IX Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva ABRASCÃO 2009, vitrine acadêmica de
mais de 10 mil trabalhos científicos
produzidos por universidades, institutos
de pesquisa e serviços de saúde de todo
o país, mas também do exterior.
Sob a liderança do professor José da
Rocha Car valheiro, presidente da
diretoria 2006-2009, o Congresso abriu
para homenagear Josué
de Castro e Carlos Chagas,
seus ex-presidentes e
colaboradores.
Não
bastasse isso, recebemos
pela segunda vez a visita
do Presidente LULA que
garantiu ao nosso campo,
mais uma vez, a merecida
centralidade no debate
político nacional. O
ABRASCÃO também
recolocou nossa Associação no lugar
privilegiado de anfitriã de dezenas de
outras entidades científicas, políticas e
sociais, nacionais e internacionais, de
pesquisadores, gestores e trabalhadores
de saúde, da sociedade civil e do
controle social. Todas elas constituem
uma valiosa parceria na luta em defesa
da saúde coletiva e do SUS.
O ABRASCÃO 2009 foi ainda
cenário da eleição e posse da diretoria
e conselho consultivo para o período
2009-2012. Na opor tunidade foi
divulgada a carta de compromissos da
diretoria, que destaca o fortalecimento
da participação da entidade na luta em
defesa do SUS e da saúde coletiva.
Defendemos uma forte conexão entre
produção científica, educação e práticas
sociais. Nossa perspectiva é a de que a
produção do conhecimento em saúde
coletiva subsidie de modo cada vez mais
vigoroso a formação técnica e
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acadêmica e a tomada de decisão
política, profissional e científica. Em
consonância com o tema do Congresso
– Ciência, Tecnologia e Inovação na
garantia do direito à saúde –, a ABRASCO
seguirá buscando uma efetiva
coordenação de esforços em favor do
direito do cidadão à saúde de máxima
qualidade, considerando e estimulando
a avaliação de produtos, processos,
estruturas e políticas dirigidas à
população e à sua situação de saúde.
A ABRASCO chega aos seus 30 anos
mostrando grande pujança científica e
marcante capacidade de congregação
social e articulação política no âmbito
da saúde coletiva.

Nossa participação no movimento
da reforma sanitária foi altamente
significativo para as conquistas da
sociedade brasileira na garantia de um
sistema de saúde público e universal nos
últimos 20 anos. Mas, ao tempo em que
comemoramos esses avanços, vivemos
ameaças crescentes de desmantelamento do SUS. O sub-financiamento
crônico se acompanha de desperdícios
e ineficiências que reduzem o potencial
de impacto do SUS sobre situação de
saúde e qualidade de vida da
população. Precisamos mais. Não seria
exagero contar com um orçamento
público para o SUS, duas vezes maior
do que o atual. O controle social e a
gestão planejada e transparente dos
gastos são e seguirão sendo parte
integrante de nossa movimentação por
mais recursos. O financiamento do SUS
deve priorizar a atenção primária à
saúde, a prevenção de agravos e a

promoção da saúde. É inaceitável que
o valor do piso per capita da atenção
básica (PAB) seja hoje dez vezes menor
que aquele da atenção de média e alta
complexidade.
No triênio 2009-2012, a ABRASCO,
juntamente com o CEBES e a Rede
Unida, estará novamente representando
a comunidade científica no pleno do
Conselho Nacional de Saúde. Sua
presença na mais alta instância do
controle social em saúde no país
contribui criticamente e qualifica o
debate e a deliberação de políticas de
saúde no Brasil.
Neste período seguiremos com o
desafio de realizar nossos grandes
congressos, fóruns, simpósios e encontros de
comissões e grupos de
trabalho. O esforço de
coordenação nacional,
regional e local, em uma
entidade que tem a
dimensão continental de
nosso país, se complementa com a ampliação e
aprofundamento de nossas relações internacionais
em especial com a América Latina e o
Mercosul, a África de língua portuguesa
entre outros.
As eleições de 2010 exigem a
participação da ABRASCO, em parceria com
outras entidades da comunidade científica
e da sociedade civil na apresentação de
um plano de governo que garanta o
compromisso dos candidatos à presidente,
governador e deputado com o fortalecimento e qualificação do SUS e da
saúde coletiva brasileira.
Os desafios são muitos e seu enfrentamento requer o apoio e a participação
ativa dos sócios da A BRASCO , institucionais e individuais. Na expectativa
de que os leitores do Boletim e os
associados da ABRASCO confraternizem
com seus amigos e familiares nas festas
de fim-de-ano, desejamos um Feliz Natal
e um Ano Novo cheio de paz, saúde e
realizações!!
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Sua participação singular garantiu a pluralidade
em nosso Congresso.
Todos aqui sabem que a Abrasco veio fortalecendo o seu papel ao longo da década de 90,
quando a maior preocupação na area da saúde era garantir as conquistas obtidas com a nova
Constituição e assegurar a implementação do modelo de gestão em saúde definido pelo SUS.
(Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República,
durante o IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Olinda/PE, 03 de novembro de 2009)

M

ais uma vez, os números desse Abrascão surpreendem e
renovam a energia da comunidade de Saúde Coletiva brasileira e
a capacidade de convocação da Associação Brasileira de Pós Graduação em
Saúde Coletiva – ABRASCO.
Foram 10.731 resumos inscritos!
Deste total a Comissão Cientifica
selecionou 8.139 trabalhos e
experiências para serem apresentados
(600 em for mato oral e 4392 na
modalidade de pôster) e publicados
(3.147) nos anais do Congresso —
suplemento da Revista Ciência e
Saúde Coletiva. Mais de seis mil
participantes estiveram presentes, entre
congressistas, convidados e expositores
de todas as regiões do país!!
Sua presença junto ao conjunto de
profissionais de saúde; professores e
pesquisadores do campo; de gestores
de todos os níveis do SUS, incluindo
o Ministro de Estado de Saúde, José
Gomes Temporão; lideranças civis e a
participação ativa do Presidente da

Republica, Luiz Inácio Lula da Silva,
garantiram ao Abrascão 2009 as
interlocuções necessárias entre as
políticas de Estado, a academia, os
serviços e movimentos sociais.
O foco na Saúde Coletiva/Pública
e no atual contexto nacional e
internacional de crises e desafios,
transformaram os auditórios do Centro
de Convenções de Pernambuco no
maior cenário de debates de idéias e
proposições em defesa da saúde e
qualidade de vida dos brasileiros. A
Carta de Olinda – também produto
deste nosso Congresso - expressa de
for ma contundente nossa atual
conjuntura, propondo a reversão do
atual sistema de produção, acumulação e distribuição de riquezas por
“um novo modelo que promova a
saúde e a qualidade de vida, em um
padrão sustentável de desenvolvimento que permita a superação das
iniqüidades sociais.”
O tema central – “Compromisso da
Ciência, Tecnologia e Inovação com o
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Direito a Saúde”, os 102 pôsteres selecionados com Menção Honrosa, as
nove discussões temáticas e 106
comunicações coordenadas, se
somaram as contribuições de múltiplos
atores e instituições parceiras e
serviram de substrato para a Comissão Cientifica na definição de uma
programação que contemplou
também quatro conferencias, doze
grandes debates, 4 palestras, 4 fóruns
e 61 painéis.
Se as crises e novos desafios são
evidentes, são igualmente claras as
opor tunidades e necessidades de
avanço àqueles comprometidos com a
qualidade de vida e saúde para todos.
Estamos seguros de que o IX Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva –
compromisso da ciência, tecnologia e
inovação com direito a saúde – foi e será
um espaço para a construção de um
novo pacto social por uma sociedade
mais equitativa, ética e solidária.
Viva a comunidade de Saúde
Coletiva Brasileira!!
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Luiz Augusto Facchini - Presidente da Abrasco

2009-2012: articulação, debate e
propostas em defesa da Saúde Coletiva e do SUS

E

leito presidente da ABRASCO para o triênio 2009-2012,
Luiz Augusto Facchini é graduado em Medicina pela
Universidade Federal de Santa Maria (1979), com mestrado
em Medicina Social, na Universidad Autónoma Metropolitana
de Xochimilco, (México) e doutorado em Ciências Médicas pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui pós-doutoramento em Saúde Internacional na Harvard School of Public
Health (Estados Unidos). Atualmente, é professor associado do
Departamento de Medicina Social e do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Membro do conselho diretor da UFPel, representando o
Ministério da Educação e é chefe do Departamento de Medicina
Social da UFPel. Representando a ABRASCO, é membro titular
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e coordenador da
Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia em Saúde do
CNS. Também foi secretário municipal de Saúde de Pelotas
entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2003.
Como professor e pesquisador da área de Saúde Coletiva,
suas atividades têm ênfase na Epidemiologia, com atuação
predominante em temas sobre saúde do trabalhador, trabalho
materno e de menores, doenças relacionadas com o trabalho
e avaliação de serviços de saúde, especialmente da atenção
básica à saúde.
Na presente entrevista nosso novo presidente fala sobre sua
visão para a atuação da ABRASCO nos próximos anos, tocando
em temas como o enfrentamento dos determinantes de
iniquidades sociais, políticas de fomento à pesquisa e ao ensino
na área da saúde e a luta em defesa do SUS.
Abrasco: A necessidade de enfrentamento dos grandes
determinantes de iniquidades sociais que continuam a manter o
país entre os que detêm – no âmbito global - os piores índices de
distribuição de renda é condição fundamental para a redução dos
impactos deletérios sobre a saúde e a qualidade de vida dos
brasileiros. Como percebe a atuação da ABRASCO neste contexto?
Facchini: A ABRASCO congrega um qualificado leque de
associados institucionais e individuais, com relevantes
contribuições na identificação das mazelas e iniquidades sociais
como causa preponderante dos problemas de saúde da
população. Na luta em favor do direito à saúde a ABRASCO
reúne milhares de pesquisadores, docentes, profissionais de
saúde, gestores e estudantes, cuja contribuição alcança a
identificação de políticas e ações de saúde com melhor
desempenho e maior efetividade na redução das iniquidades
sociais e de seus efeitos em saúde. A ABRASCO mostra vigor e
maturidade para incrementar de modo qualificado sua
contribuição na defesa da saúde coletiva e do SUS.
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Abrasco: Qual a agenda prioritária da ABRASCO no que se refere
a políticas de fomento à pesquisa e ao ensino em Saúde no país?
Facchini: A pluralidade teórica e política que caracteriza o
campo da Saúde Pública, abrigando concepções, abordagens e
posicionamentos científicos e ideológicos contraditórios, se
expressa plenamente na ABRASCO. As Comissões e os Grupos de
Trabalho da ABRASCO reúnem múltiplas agendas prioritárias na
pesquisa e no ensino em Saúde Coletiva. Apesar disso, a ABRASCO
construiu um compromisso social histórico com o fim das
iniquidades em saúde e com o elevado padrão de qualidade das
pesquisas e da docência em saúde no país. No que se refere a
políticas de fomento, é prioritário garantir a continuidade e a
ampliação dos recursos aportados à pesquisa e ao ensino em
saúde, nos últimos anos. A iniciativa da ABRASCO de formular e
apresentar agendas estratégicas e atualizadas é fundamental para
o debate sobre o financiamento do ensino e da pesquisa em
saúde coletiva. Igualmente é prioritário fortalecer a infraestrutura
de institutos de pesquisa, universidades e serviços de saúde no
país, com vistas a um salto de qualidade nos processos e produtos
do ensino e da pesquisa em saúde. Outra prioridade que unifica
as múltiplas agendas da saúde coletiva brasileira é o desafio de
estabelecer novas redes de pesquisa, articulando instituições
nacionais e internacionais, de regiões centrais e remotas. Logo, o
fortalecimento e a continuidade dos programas e ações de ensino
e pesquisa consolidados é prioridade, mas também é urgente o
apoio técnico e financeiro prioritário dos órgãos governamentais
aos novos grupos de ensino e pesquisa no país.
Abrasco: Na sociedade brasileira há um consenso crescente
de que os grandes desafios a serem enfrentados, tanto no campo
dos direitos civis quanto na arena de políticas sociais equitativas e
saudáveis, implicam na construção de uma agenda nacional
integrada com compromissos regionais e internacionais. Como a
ABRASCO percebe e se organiza nesse processo?
Facchini: A Saúde Coletiva brasileira internacionalizouse. Isto é perceptível não apenas na relevante produção
intelectual publicada em periódicos internacionais, como
também pela presença de diversos pesquisadores brasileiros
nos comitês editoriais de revistas relevantes para a área, e pela
liderança de brasileiros nas principais organizações
internacionais da Saúde Coletiva, a exemplo de Paulo Buss,
presidente da Federação Mundial de Associações de Saúde
Pública (WFPHA) e Cesar Victora, presidente eleito da
Associação Internacional de Epidemiologia (IEA).
No âmbito internacional, a dinâmica geopolítica global se
desloca de modo a cada vez mais ressaltar a impor-tância das
relações Sul-Sul, e projetando o Brasil no cenário internacional.
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Um marco extremamente significativo foi a inclusão nas regras da
Organização Mundial do Comércio limitando os di-reitos de
propriedade intelectual em situações de relevância para a saúde
pública, luta que teve no Brasil importante protagonista, e que
nos permitiu recentemente fazer o licenciamento compulsório do
efavirenz, plenamente de acordo com a legislação internacional.
Na esteira destes movimentos, vemos estreitarem-se os laços
com nossos companheiros latino-americanos e da África lusófona;
inúmeros programas de cooperação entre centros brasileiros e
destes países têm sido implementados ao longo dos últimos anos.
É importante que a A BRASCO acompanhe este movimento,
aumentando sua participação no contexto internacional, como
já ocorreu no último Congresso Mundial de Saúde Coletiva, na
Turquia, onde o Brasil compareceu com a segunda maior delegação no evento, superada apenas pela do próprio país-sede.
Entretanto, a dimensão continental do Brasil e o crescimento
acelerado do campo da Saúde Coletiva demandam uma grande
capacidade de articulação e coordenação regional da ABRASCO.
O surgimento e a rápida expansão dos cursos de graduação
em saúde coletiva completam a formação de pós-graduação
em suas diferentes nuances, desde a especialização até o pósdoutoramento, passando por mestrados profissionais e
residências multiprofissionais. Assim, os desafios da ABRASCO
para os próximos anos incluem a integração dialética das
agendas local, nacional e internacional.
Abrasco: No contexto global de crise financeira e energética,
assistimos a certo ufanismo nacional que defende que o pior já
passou. Em que medida este cenário é real? Considerando o período
de eleições presidencial e no âmbito dos estados brasileiros, como a
ABRASCO deve lidar com este discurso ao longo do próximo ano?
Facchini: A recente crise econômica interpelou os
fundamentos da conjugação da financeirização, pauperização
e destruição da natureza. No entanto, mesmo que tenham sido
abaladas as convicções a respeito das benesses da desregulamentação da atividade econômica, não há sinais de
reversão, em curto prazo, do atual padrão de produção,
acumulação e distribuição de riquezas. Mas, na esteira do
arrefecimento dos ferozes ataques às políticas sociais, os direitos
de cidadania, readquiriram estatuto de resposta efetiva às
oscilações dos ciclos econômicos. Em diversos países as
demandas por mais intervenção estatal fertilizaram o solo para
o crescimento de políticas sociais, entre as quais, as de garantia
de proteção aos riscos e atenção à saúde.
O Brasil, ainda antes da crise, em meio a intensas
divergências sobre a natureza e objetivo das políticas sociais,
logrou avanços consideráveis no que se refere ao aumento das

coberturas previdenciárias e programas de transferência de
renda. Mais recentemente, a ampliação de recursos para a
melhoria da qualidade do ensino fundamental e expansão de
vagas no ensino superior sinalizaram a perspectiva de ingresso
da educação como prioridade da agenda governamental.
Políticas de inclusão social, em um contexto de crescimento
econômico do país, contribuem para o fim da miséria e da fome,
resgatando a cidadania de milhões de brasileiros e aumentando
a relevância do mercado interno no equacionamento da crise
financeira nacional. Entretanto, o crescimento econômico
aumenta o risco de crise energética e de impacto ambiental
nocivo, demandando uma sintonia fina com as políticas sociais
voltadas à promoção da saúde e segurança de trabalhadores
e populações em geral, à preservação de mananciais, fauna e
flora, ao desenvolvimento sustentável e à qualidade de vida
no meio urbano e rural, no campo e na floresta.
Abrasco: Considerando ainda a agenda da ABRASCO para o
próximo ano e tendo em vista as eleições para escolha do próximo
presidente da república, de dirigentes federais e dos governos
estaduais, quais seriam os temas prioritários que não poderiam
deixar de ser contemplados?
Facchini: A saúde caminhou para frente nos últimos 20
anos. Construímos o arcabouço juridico-legal de um sistema
nacional de saúde e demonstramos, na prática, que as diretrizes
e atividades do SUS efetivamente impactam as condições de
saúde. Contudo, determinados impasses do sistema de saúde
brasileiro se cristalizaram. Os sucessivos governos federais,
mesmo que oriundos de distintas orientações políticopartidárias, ou adotaram medidas que tentaram reduzir o SUS
a um mero conjunto de serviços de saúde subfinanciado ou
não reuniram meios para efetivá-lo.
Hoje os milhares de brasileiras e brasileiros que lutam pela
efetivação do SUS vivenciam as contradições entre as acertadas
e sistêmicas políticas de reinserção da saúde como elemento
do desenvolvimento econômico e social e a marcha acelerada
de iniciativas pontuais apresentadas como solução definitiva
para os problemas de acesso e qualidade da atenção à saúde.
Enfatizar alterações exclusivas na gestão em detrimento do
trabalho, ou preconizar o aumento do volume do
financiamento em oposição à melhoria da efetividade dos
gastos bem como priorizar o investimento em unidades
assistenciais de pronto atendimento, desconectadas do restante
da rede, e, ampliar as duplas portas de entrada de serviços
públicos é no mínimo pouco eficiente e até mesmo deletério.
A projeção dessas contradições no contexto de obstáculos
estruturais para viabilizar o SUS, somada ao processo de disputa
para a presidência da República, indica para a A BRASCO as
seguintes prioridades:
A organização de debates sistemáticos e produção de
conhecimentos aprofundados sobre modelos de atenção, gestão
e financiamento para atualizar a defesa do SUS e da Reforma
Sanitária;
A participação no debate eleitoral nacional por meio da
organização de debates com candidatos e elaboração de
documentos analíticos e propositivos;
A defesa da universalidade, integralidade e participação
social contra a segmentação, o reducionismo assistencial e o
pseudo-pragmatismo tecnocrático que desnaturam o SUS.
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José da Rocha Carvalheiro - Ex-presidente da ABRASCO

2006-2009: Internacionalização,
descentralização e interação

F

toda a associação e não apenas pelo corpo dirigente. Neste
ormado na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, o epidemiologista José da Rocha Carvalheiro,
período elegemos o atual Presidente da Federação Mundial
ex-presidente da ABRASCO, foi professor da Faculdade de
da Associações de Saúde Pública, Paulo Buss, e o próximo
Medicina de Ribeirão Preto da USP desde 1963 onde obteve
Presidente da Associação Internacional de Epidemiologia,
o título de Doutor em Parasitologia e posteriormente, sempre
César Victora. São demonstrações claras do prestígio
no Departamento de Medicina Social, foi Livre Docente,
crescente da ABRASCO e sua visibilidade internacional. No
Professor Adjunto e Professor Titular.
âmbito interno o início do processo de descentralização,
impulsionado pela autonomia maior de Comissões e Grupos
Durante a sua trajetória exerceu variados cargos
Temáticos. Em termos administrativos, tivemos a instalação
administrativos em instituições de ensino e pesquisa e órgãos
da ABRASCO em uma nova sede, no prédio que receberá o
públicos. Atualmente aposentado, foi Coordenador do
nome de Frederico Simões
Campus da USP de Ribeirão Preto,
Barbosa, 1º presidente da ABRASCO.
nos anos 80. Na Secretaria de
“Na área da saúde inovação
Estado da Saúde de São Paulo (SES/
Abrasco - O que se conseguiu
SP) foi Diretor do Instituto de Saúde
e
deve ser mantido e/ou
deve ser o mesmo que acesso,
e Coordenador dos Institutos de
aprimorado em sua gestão está
Pesquisa. No Ministério da Saúde foi sem o que a busca da equidade contemplado na plataforma de ação
Assessor do Ministro Almeida
da gestão 2009-2012? E o que não
é uma ficção”
Machado, na década de 70. Na
se conseguiu alcançar e precisa ser
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
perseguido?
exerceu a Direção do Instituto Nacional de Controle de
A descentralização deve ser continuada, estabelecendoQualidade em Saúde (INCQS), na década de 80, e
se claramente seu ritmo e seus limites. A relação com outras
recentemente foi Vice-presidente de Pesquisa e
instâncias da área da saúde deve ser consolidada.
Desenvolvimento Tecnológico (2007 a 2009), coordenando
Abrasco - O compromisso da ciência, tecnologia e
o Projeto Inovação em Saúde (2003 a 2009). Atualmente
inovação com o direito a saúde, foi o tema central do ultimo
participa do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em
ABRASCÃO. Que barreiras e oportunidades podem ser
Saúde (CDTS) e é Assessor do Presidente da Fiocruz. Além
apontadas para uma avaliação crítica de que os
de ser membro da Associação Brasileira de Pós Graduação
compromissos e as ações caminham nesta direção?
em Saúde Coletiva (ABRASCO) foi Editor Científico da Revista
O título expressa duas idéias chave para uma sociedade
Brasileira de Epidemiologia até março de 2007 e integra
que se desenvolve e garante bem estar para seus
também o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes).
componentes. Afirmar o compromisso entre ambas indica
Seu principal interesse está na área de Saúde Coletiva, com
um esforço em busca de um mundo equitativo. A ética da
ênfase em Epidemiologia, tendo atuado principalmente em
equidade está, no entanto, ausente do mundo real em que
pesquisas envolvendo os temas: epidemiologia; AIDS;
a estrutura produtiva está baseada no retorno financeiro e
Ciência, Tecnologia & Inovação em Saúde; políticas de
não no bem estar de todos. Inovações não são o mesmo
desenvolvimento de vacinas e imunobiológicos.
que invenções, mas o resultado de sua difusão. Na área da
Na presente entrevista nosso ex-presidente fala sobre as
saúde inovação deve ser o mesmo que acesso, sem o que a
conquistas obtidas durante a sua gestão como presidente
busca da equidade é uma ficção.
da ABRASCO, a importância da ciência, tecnologia e inovação
Abrasco - A produção e divulgação do conhecimento
na área da saúde e os efeitos da introdução de critérios
científico em Saúde, desde a fundação da ABRASCO, são
quantitativos na avaliação da qualidade da sua produção
pontos fundamentais da agenda da Associação.
científica.
Considerando as dificuldades históricas que a ABRASCO - à
Abrasco - Quais foram os principais avanços que a
semelhança de outras sociedades científicas brasileiras –
ABRASCO alcançou em sua gestão (2006-2009)?
enfrenta na sustentação de seus dois periódicos científicos
No âmbito exterior, a internacionalização, construída por
(Revista Ciência & Saúde Coletiva e Revista Brasileira de
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Epidemiologia), comente sobre as possíveis medidas que a
serem consideradas para a manutenção e aprimoramento
de nossa missão nesta perspectiva?
As revistas científicas brasileiras, especialmente as que
se encontram em fase de consolidação em suas respectivas
áreas, sofreram um duro golpe com a introdução de critérios
estritamente quantitativos para julgar sua qualidade e
per tinência. Em par ticular, a Revista Brasileira de
Epidemiologia quase foi interrompida no nascedouro,
engrossando o número das que não completam dois anos
de existência. Há um evidente equívoco na maneira
uniforme de julgar periódicos de áreas distintas. Os
matemáticos, por exemplo, tem uma linguagem simbólica
que substitui a lingua franca da ciência moderna. Mais que
isso, existem nessa área conjecturas em cuja elucidação
matemáticos de todo o universo se debruçam durante

séculos, em muitos casos. Não é, evidentemente, o caso
das ciências experimentais e menos ainda o das ciências
humanas e sociais na área da saúde. A busca por universais
passa por milhares de evidencias empíricas que, geralmente,
produzem saberes de abrangência limitada e interesse de
contextos específicos. Nem por isso a produção desses
saberes é inútil e deve ser desprezada. As agências brasileiras
de fomento criaram um círculo perverso que precisa ser
transformado de vicioso em virtuoso. Financiam, com
recursos muito limitados, é verdade, os periódicos científicos
nacionais. Mas, na hora de valorizar a produção dos cursos
de pós graduação, desqualificam a produção que é divulgada
nos periódicos que eles mesmo financiam.
Abrasco - Em sua opinião existe na sociedade brasileira
um consenso crescente de que os grandes desafios a serem
enfrentados - tanto no campo dos direitos civis quanto na
arena de políticas sociais equitativas e saudáveis - implicam
na construção de uma agenda nacional integrada com
compromissos regionais e internacional?
Não me parece que este seja um “consenso crescente”.
Para mencionar apenas um problema que nos é próprio, a
invenção de novos produtos destinados a combater
problemas de saúde dos povos. Medicamentos, por exemplo.
Ou, num outro campo, a questão climática da emissão de
gases do efeito estufa e o redondo fracasso da reunião da
COP 15. É preciso não esquecer que países vizinhos nossos,
Venezuela por exemplo, não votaram a proposta costurada
em Copenhague pela delegação brasileira.

I Conferência Nacional de Saúde Ambiental
“Saúde e Ambiente: vamos cuidar da gente!”

E

ncerrou em Brasília, no dia 12
passado, a I Conferência Nacional
de Saúde Ambiental. Foi uma iniciativa
dos Conselhos Nacionais de Saúde,
Cidades e Meio Ambiente atendendo às
deliberações das Conferencias Nacional de
Saúde (13ª), Cidades (3ª) e de Meio
Ambiente (3ª). Instituída por meio de
Decreto Presidencial, teve como lema:
“Saúde e Ambiente: vamos cuidar da
gente!” e como tema “A saúde ambiental
na cidade, no campo e na floresta:
construindo cidadania, qualidade de vida
e territórios sustentáveis”.
A temática geral foi estruturada por
meio de três eixos. O primeiro, classificado
como “Desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental no campo, na
cidade e na floresta”, com o objetivo de
desenhar a realidade desses territórios.
O segundo “Trabalho, ambiente e saúde:
desafios dos processos de produção e
consumo nos territórios” para avaliar o
impacto dos processos produtivos o meio

ambiente e a saúde humana. E o último,
denominado “Democracia, educação,
saúde e ambiente: políticas para a construção de territórios sustentáveis”, para
induzir a formulação de propostas para
o enfrentamento desses
problemas.
Com participação de
1500 pessoas, compostas de
delegados de todos os Estados
brasileiros, observadores e
convidados, nacionais e
estrangeiros, a Conferência
coroou um processo de discussão que durante
todo o ano de 2009 envolveu mais de 60.000
pessoas diretamente. Foram realizadas 285
conferências municipais, 151 regionais ou
microrregionais, 26 estaduais e uma distrital,
envolvendo representantes do movimento
social e do poder público, cujas reflexões e
propostas levaram à deliberação de 24
diretrizes e 48 ações orientadoras de políticas
públicas no campo da Saúde Ambiental.
Os temas debatidos na plenária nacional
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incluíram a necessidade de processos produtivos e consumo sustentáveis; melhoria
de infra-estrutura, como o saneamento;
articulação interinstitucional, ações
integradas e controle social; territórios
sustentáveis, planejamento e
gestão integrados; educação,
informação, comunicação e
produção de conhecimento
e marco regulatório e fiscalização.
Todo este processo se
insere na consolidação da
democracia brasileira, criando consciência
e cidadania, assim como gera condições
para que as políticas públicas estejam cada
vez mais voltadas para os legítimos
interesses da população. Passado este
momento, o grande desafio é manter a
participação social vigorosa, para que os
governos assumam, de fato, a aplicação
do que foi deliberado, cujo conteúdo está
no site http://189.28.128.179:8080/cnsa/
documentos-1/documentos-finais.
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Participação do Presidente Lula
no IX Congreso Brasileiro de Saúde Coletiva
Lula discursa para mais de 2 mil pessoas no Congresso da Abrasco

O

presidente Luiz
Inácio Lula da
Silva participou
das homenagens aos
centenários de nascimento
de Josué de Castro e da
descoberta da doença de
Chagas, no quarto dia (3/11)
do IX Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva da
Abrasco, em Recife. Lula
recebeu das mãos do
presidente da Comissão
Científica do Congresso,
Eduardo Freese, e do
presidente da FIOCRUZ, Paulo
Gadelha, uma escultura e
uma placa especial para
marcar o momento. O
presidente discursou para o público que
lotou os dois andares do Teatro
Guararapes.
Estavam presentes à sessão solene
o presidente da Comissão Científica do
Congresso, Eduardo Freese, a parteira
Josefa Maria da Silva Santos, o
representante da Opas, José Luis di
Fábio, o presidente da FIOCRUZ, Paulo
Gadelha, o presidente da ABRASCO, José
da Rocha Carvalheiro, o prefeito de
Olinda, Remildo Calheiros, o prefeito de
Recife, José da Costa Bezerra Filho, o
presidente da Assembleia Legislativa de
Pernambuco, deputado Guilherme
Uchoa, o vice-gover nador de
Pernambuco, João Lira Neto, o
governador de Pernambuco, Eduardo
Campos, o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, a ministra chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff, e o
presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva.
A primeira homenagem foi pelo
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centenário de nascimento de Josué de
Castro, um dos grandes pesquisadores
brasileiros que lutou contra a fome no
país. Nos anos 40, ele afirmava que
parte da população brasileira não
dormia porque tinha fome, e a outra não
dormia também porque tinha medo de
quem tinha fome. “Ele foi responsável
por denunciar injustiças e falar da
miséria humana deter minada por
interesses e preconceitos de ordem
moral, política e econômica”, afirmou
o presidente Lula.
Josué de Castro ganhou projeção
internacional antes mesmo de ser
reconhecido no Brasil. Escreveu mais de
30 livros, que foram traduzidos em 25
idiomas. Sua mais célebre obra foi
‘Geografia da Fome’, escrito em 1946,
na qual afirmava “que a fome não é um
fenômeno natural, resultado da ação
cruel da natureza, ao contrário, deve-se
à ação do próprio homem”. Em seguida,
Eduardo Freese entregou ao presidente

Lula uma estatueta de barro
modelada pelo artesão Elias
Vitalino, neto do mestre
Vitalino. A peça foi extraída da
obra literária de Josué de
Castro e retrata a figura do
homem que, por viver na lama,
se parece com caranguejo.
Em seguida, foi a vez do
presidente da FIOCRUZ, Paulo
Gadelha, lembrar dos 100 anos
da descoberta da doença de
Chagas pelo médico sanitarista
Carlos Chagas. Formado em
medicina, Carlos Chagas foi
convidado por Oswaldo Cruz
para visitar localidades de
importância econômica que
estavam prejudicadas por causa da
malária. Ao longo de suas pesquisas,
Carlos Chagas foi conhecendo o Brasil
e encontrando manifestações de uma
doença desconhecida. O cientista
identificou a doença, seu vetor e os
hospedeiros intermediários. “Isso é um
feito único na história da ciência
biomédica mundial. Por isso, foi
indicado duas vezes ao prêmio Nobel”,
destacou Gadelha.
Carlos Chagas foi decisivo para a
criação do Instituto Oswaldo Cruz, atual
FIOCRUZ, instituição que vem respondendo à sua missão de ser uma unidade
estratégica do estado brasileiro para a
saúde e o desenvolvimento nacional.
Gadelha deu de presente ao presidente
Lula uma placa de acrílico, contendo o
vetor da doença de Chagas, em
comemoração ao centenário da
descoberta da doença.
Fonte: ENSP/FIOCRUZ
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Moções Aprovadas
MOÇÃO DE GT SAÚDE E AMBIENTE E GT
SAÚDE DO TRABALHADOR DA ABRASCO
Conforme recomendação a moção foi encaminhada ao
Ministério Público Estadual/Ceará e Federal, ao Reitor da
Universidade Federal do Ceará, Ministério do Trabalho,
Ministério da Saúde, Rede Brasileira de Justiça Ambiental,
Conselho Nacional de Saúde.
Apoio às pesquisadoras Raquel Maria Rigotto e Islene
Ferreira Rosa do Núcleo Tramas/Departamento de Saúde
Comunitária da Faculdade de medicina da Universidade
Federal do Ceará e de repúdio a interpelação extrajudicial
movida pela Empresa AGRIPEC/NUFARM.
Objetivo: Apoiar a livre expressão de pesquisadores da
Universidade no exercício das suas atividades de pesquisa,
ensino e extensão.

Justificativa: As pesquisadoras Raquel Rigotto e Islene
Rosa foram interpeladas extrajudicialmente pela Empresa
AGRIPEC/NURFAM, produtora de agrotóxicos no Ceará,
Nordeste do Brasil, por terem realizado estudo a pedido do
Ministério Público a Universidade federal do Ceará para a
“aferição que indique, ou não, qualquer nível de poluição
emitido pela Empresa[...] em razão à delicada situação que
atravessa considerável parcela da comunidade residente nas
proximidades da Empresa [...], acometida por doenças
provavelmente ocasionadas pelos produtos químicos
utilizados...”, registradas em depoimentos no processo 001540/
2004. Trata-se de uma tentativa de intimidar as pesquisadoras
e de restringir a liberdade e autonomia da Universidade Pública
quanto à divulgação do conhecimento científico que deve estrar
a serviço do poder público e da sociedade.
Assinaturas: 52
Recife, 04 de novembro de 2009

Carta de apoio da Abrasco às pesquisadoras
Raquel Maria Rigotto e Islene Ferreira Rosa da Universidade Federal do Ceará/UFC
A Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva
-ABRASCO - vem a público manifestar seu apoio às pesquisadoras
Raquel Maria Rigotto e Islene Ferreira Rosa, da Universidade
Federal do Ceará – UFC -, assim como seu repúdio à empresa
NUFARM (antiga AGRITEC), em função do ocorrido decorrente
de solicitação do Ministério Público Estadual/Procuradoria Geral
de Justiça do Ceará, formalizado através do Ofício nº 861/2006,
para “aferição que indique, ou não, qualquer nível de poluição
emitido pela empresa NUFARM em razão da delicada situação
que atravessa considerável parcela da comunidade residente nas
proximidades da empresa , acometida por doenças provavelmente
ocasionadas pelos produtos químicos utilizados...”, registradas em
depoimentos no Processo 001540/2004.
Para atender a solicitação referida acima o Reitor da
Universidade Federal do Ceará instituiu a Comissão
Multidisciplinar de Estudo, através do Ofício nº 711/2006-GR, e
designou para compô-la, entre outros, a Professora Raquel Maria
Rigotto, do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade
de Medicina, que contou com a colaboração da então Mestranda
em Saúde Pública Islene Ferreira Rosa.
Concluídos os estudos, ficou evidenciada a responsabilidade
da empresa na emissão dos odores, observados pela comunidade
vizinha, devido a contaminantes na matéria prima Metamidofós,
que contém cerca de 30% de outros ingredientes ou impurezas.
Entre essas impurezas estão o dimetil dissulfeto e o dimetil sulfato,
em concentrações relevantes para considerá-los potencialmente
perigosos, isto é, superior a 1%. Durante todo o processo de
formulação e uso do produto contendo metamidofós há emissão
destes vapores e, conseqüentemente, exposição por inalação, tanto

pelos trabalhadores como pela população no entorno da fábrica.
As evidências da contaminação ganham relevância devido
aos riscos decorrentes dessas exposições. De acordo com o
Programa Internacional de Segurança Química (IPCS, 2008), o
dimetil sulfato em exposição de curta duração, causa a corrosão
ou irritação do trato respiratório, da pele e dos olhos. E também
pode causar câncer: ele foi classificado pela IARC – Agência
Internacional de Pesquisa sobre Câncer/OMS – como sendo um
agente provavelmente carcinogênico.
O relatório foi entregue em abril de 2009 ao Reitor da UFC, o
qual foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, e segui-se
uma série de esclarecimentos, não só às comunidades afetadas,
mas também à comunidade científica, marcando compromisso
da equipe técnica com a transparência científica, o que reafirma
importante postura ética diante da sociedade.
No entanto a referida empresa, em 21 de setembro p.p.,
notifica e interpela a Profa. Raquel Maria Rigotto e a Enfermeira
Islene Ferreira Rosa, fazendo ameaças com medidas judiciais,
numa clara tentativa de coibir a divulgação dos dados científicos
que evidenciam a responsabilidade da empresa.
Diante desses fatos, típicos do comportamento obscurantista
e opressor e que atentam contra a liberdade de informação,
fundamental em qualquer sociedade democrática, queremos
manifestar nosso repúdio ao comportamento da empresa e
reafirmar nossa solidariedade à equipe técnica envolvida, por
ampliar e difundir o conhecimento científico, não só ao Ministério
Público, mas ao conjunto da sociedade, principalmente em
situações de risco à saúde pública, que não podem ser omitidas
das autoridades responsáveis nem dos cidadãos expostos.
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MOÇÃO DE APOIO À REFORMA AGRÁRIA
À POLÍTICA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
DO CAMPO E DA FLORESTA E CONTRA
A CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS
Conforme recomendação a moção foi encaminhada ao
Presidente da República, ao Ministro da Saúde, Presidente
do C ONASS, CONASEMS e Conselho Nacional de Saúde.
Objetivo / Justificativa:
Nós abaixo assinados, reunidos no IX Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva, manifestamos nosso total
apoio à implantação imediata da política Nacional de Saúde
das populações do campo e da floresta e das águas e dos
movimentos sociais que lutam pela reforma agrária no país
que vem sendo criminalizadas na luta contra o modelo do
agronegócio e de desenvolvimento excludente.
Assinaturas: 108
Recife, 04 de novembro de 2009

MOÇÃO DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR
DA ABRASCO PELA IMEDIATA PACTUAÇÃO
DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE
INTEGRAL DAS POPULAÇÕES DO CAMPO E
DA FLORESTA - PNSITN
Conforme recomendação a moção foi encaminhada ao
ao Ministro da Saúde, ao Presidente do CONASS e C ONASEMS.
Objetivo: Buscar a abordagem equitativa, integral,
transversal que abrangem as necessidades e demandas
dessas populações.
Justificativa: Necessidade de implantação de uma
política pública que garanta o acesso e direito universal à
Saúde com aplicação dos princípios doutrinários do SUS.
Assinaturas: 78
Recife, 04 de novembro de 2009

MOÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO
DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE MENTAL
Os participantes do IX Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva, realizado em Recife, de 31 de Outubro a 04 de
Novembro de 2009, vêm manifestar seu apoio à realização
da IV Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) até a
data de 30 de Junho de 2010.
A realização da IV Conferência Nacional de Saúde
Mental vem sendo reivindicada em vários eventos e
documentos:
A III e última Conferência Nacional de Saúde Mental
foi realizada em 2001 e desde então vem sendo reivindicada
a realização da IV CNSM;
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No VIII Congresso de Saúde Coletiva, realizado no
Rio de Janeiro em 2006, foi aprovada moção reivindicando
a realização do IV CNSM;
Em 2008 a XIII Conferência Nacional de Saúde
aprovou indicação de realização da IV CNSM;
A Declaração de São José dos Campos, elaborada
durante o XI Congresso paulista de Saúde pública, realizado
em agosto de 2009, conclama que o Ministério da Saúde e
o Conselho Nacional de Saúde procedam à convocatória
da IV CNSM;
Em 30 de Setembro de 2009 foi realizada a Marcha
dos usuários pela reforma psiquiátrica anti-manicomial, em
2500 usuários de serviços de saúde mental reivindicaram a
realização da IV CNSM e foram atendidos pelo chefe da
casa civil e pela ministra interina da saúde, tendo recebido
o comprometimento com a realização da IV CNSM;
Em 21 e 22 de outubro de 2009 aconteceu a reunião
ampliada da comissão inter-setorial de saúde mental do
conselho nacional de saúde em que estavam representados
os estados brasileiros por seus conselheiros estaduais e nela
foi reafirmada a necessidade da realização da IV CNSM e
nesta mesma reunião o ministro Paulo Vanucchi afirmou a
parceria da Secretaria Especial de Direitos Humanos na
realização da IV CNSM.
Portanto, a sociedade brasileira reivindica a realização
da IV Conferência Nacional de Saúde Mental já!
Assinaturas: 444
Recife, 04 de novembro de 2009

MOÇÃO DE APOIO AOS PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS
EM SAÚDE, DE MEDICINA PREVENTIVA
E SOCIAL E APRIMORAMENTO
EM SAÚDE COLETIVA
Tendo em vista a importância de fomentar e consolidar
estratégias para qualificar a formação em ser viço de
trabalhadores compromissados com o SUS e considerando
as dificuldades vivenciadas pelos PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE, DE
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL E APRIMORAMENTO
EM SAÚDE COLETIVA, solicitamos apoio à Carta Manifesto
do Fórum Nacional de Residentes em Saúde e a Carta da
Oficina do GT de Trabalho e Educação em Saúde do IX
Congresso da A BRASCO.
Pela continuidade do financiamento dos programas
de residência em saúde.
Retomada dos trabalhos da Comissão Nacional de
Residências Multiprofissional em Saúde.
Pelo reconhecimento dos Fóruns de Residentes, de
Tutores e Preceptores e de Coordenadores como
interlocutores legítimos na condução da política das
residências.
Assinaturas: 221
Recife, 04 de novembro de 2009
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Carta da Oficina do GT Trabalho e Educação em Saúde
“Desafios e Perspectivas das Residências em Saúde Coletiva: Residências em
Medicina Preventiva e Social e Residências Multiprofissonais em Saúde Coletiva”
Aos participantes do IX Congresso Brasileiro Saúde Coletiva
e aos membros da Abrasco

N

ós, representantes dos Fóruns de
Residentes, Preceptores e Coordenadores de Programas de Residência em
Saúde, em conjunto com integrantes de
Programas de Residência de Medicina
Preventiva e Social e de Programas de
Aprimoramento em Saúde Coletiva,
reunidos durante a oficina do GT de
Trabalho e Educação em Saúde sobre
“Desafios e Perspectivas das Residências
em Saúde Coletiva: Residências em
Medicina Preventiva e Social (RMPS) e
Residências Multiprofissonais em Saúde
Coletiva”, realizada no dia 31 de outubro
de 2009, no pré-congresso do IX Congresso da ABRASCO, viemos por meio deste
documento tornar público e pedir atenção
e consideração aos encaminhamentos
propostos nessa atividade.
Após análise da situação das
residências em saúde e, em particular, das
residências em Saúde Coletiva, reafirmamos a importância dessas residências
enquanto modalidade estratégica para
formação de profissionais tecnicamente
qualificados e politicamente compro-

missados com a construção do Sistema
Único de Saúde. Ao mesmo tempo,
manifestamos nossa preocupação quanto
à descontinuidade do financiamento
desses programas, à interrupção dos
trabalhos da Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde
(CNRMS), bem como ao processo de
extinção pelo qual passam as Residências
de Medicina Preventiva e Social.
Diante disso, propusemos que:
a Residência torne-se agenda
política da ABRASCO, visando à defesa,
aprimoramento e ampliação dessa
modalidade de formação em serviço;
apoio à retomada dos trabalhos da
CNRMS;
apoio à manutenção do financiamento dos programas atualmente
existentes e ampliação conforme necessidades do sistema de saúde;
apoio à instituição de mecanismos
de avaliação dos programas de residência
atualmente existentes;
criação de grupo de trabalho para
construção de diretrizes, habilidades e

competências para formação em Saúde
Coletiva através das residências e,
conseqüentemente, revisão dos requisitos
necessários das Residências de Medicina
Preventiva e Social, junto à Comissão
Nacional de Residência Médica;
abertura de espaços na programação oficial dos congressos da ABRASCO
para discutir o aprofundamento de
conteúdos e práticas do campo da
Saúde Coletiva nos cursos de saúde,
bem como nos Programas de
Residência;
incentivo à publicação de
periódicos com o tema da Residência e
da formação em Saúde Coletiva.
reconhecimento dos Fóruns de
Coordenadores, de Preceptores e
Tutores e de Residentes Multiprofissionais em Saúde - criados no bojo
do movimento social pela expansão e
implantação das Residências em Saúde
– como interlocutores necessários na
valorização da política de condução das
Residências em Saúde.
Recife, 31 de outubro de 2009

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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Carta Manifesto do Fórum Nacional
de Residentes em Saúde

O

ro de 2007, encerrou-se no dia 19 de
Fórum Nacional de Residentes
sobre a estruturação e sistematização
julho, o que não foi sequer menem Saúde (FNRS) vem por
de instrumentos para posterior
cionado na última Reunião Plenária da
meio deste documento tornar
avaliação das Residências MultiCNRMS.
pública a sua indignação diante da
profissionais, cujo encontro estaria
pre c a r i z a ç ã o n a f o r mação e no
programado para os dias 10 e 11 de
O posicionamento do MEC refere
trabalho de boa parte dos programas
agosto em Brasília. No dia 6 de agosto
ainda que esta suspensão continuará
de Residências Multiprofissionais e
recebemos um e-mail de um
até que seja publicada nova Portaria
em área Profissional de Saúde
representante do MEC, afirmando que
Interministerial nomeando os membros
existentes em nosso país,
que recomporão a Comissão
bem como pela interrupção
para o próximo exercício e
dos trabalhos da Comissão
não apresenta quaisquer
(...) a falta de continuidade dos
Nacional de Residências
previsão para que isto ocorra.
trabalhos da CNRMS só vem ratificar
Multiprofissionais em Saúde
Diante da relevância da
(CNRMS).
formação de trabalhadores
a não priorização desta política
Entendemos que as
para o SUS a par tir das
por parte dos Ministério, bem como
razões para as indefinições
Residências Multiprofiso descompromisso com os
acerca da continuidade dos
sionais e em Área Profissional
Programas, bem como suas
em Saúde, das ir reguinvestimentos na formação de
ir regularidades e inconlaridades e precarização de
trabalhadores para o SUS (...)”
sistências se devem as
alguns dos respectivos
relações entre as instituiProgramas, da responsabições formadoras, secretarias
lidade compartilhada entre
municipais e estaduais de saúde e
por motivos administrativos estaria
MS e MEC com esta política, bem
Ministérios da Saúde (MS) e da
cancelada a reunião do GT.
como dos problemas que serão
Educação (MEC). Entretanto, a
Esperamos um bom tempo e não
d e c o r re n t e s d a i n t e r r u p ç ã o d o s
fragilização, a descontinuidade e o
tivemos qualquer posicionamento
trabalhos da CNRMS, o FNRS além
aparente descaso com a instância
esclarecendo os motivos do
d e ex p l i c i t a r à s i n s t â n c i a s M i máxima de organização e regulação
cancelamento.
nisteriais, às do Controle Social em
dos Programas de Residências
Saúde e à sociedade civil estas
Mais recentemente, recebemos
Multiprofissionais em saúde brasileiros,
questões, propõe que a Secretaria
outro aviso de cancelamento da
a CNRMS, tem deter minado a
Executiva do MEC encaminhe a
Reunião Plenária da CNRMS que
manutenção das condições de
mudança dos representantes sem
ocorreria dias 2 e 3 de setembro. No
precariedade dos Programas.
suspender os trabalhos da Comissão.
email que falava sobre o canA referida Comissão está sediada
celamento não foram prestados
Para nós a falta de continuidade
em Brasília-DF, atualmente vem sendo
maiores esclarecimentos acerca do
dos trabalhos da CNRMS só vem
secretariada pelo Ministério da
motivo ou dos motivos para esta
ratificar a não priorização desta
Educação (MEC) e se reunia sob
definição. Após seguidos emails
política por parte dos Ministérios,
periodicidade bimestral. Nossos dois
repudiando tal conduta, recebemos
bem como o descompromissos com
representantes oficiais do FNRS
email do MEC onde se falava que as
os investimentos na for mação de
par ticipam historicamente desta
reuniões plenárias da CNRMS foram
trabalhadores para o SUS a partir
comissão desde sua criação em 2007
suspensas já que a vigência da Portada modalidade das Residências
e estiveram na última Reunião Plenária
ria Interministerial nº 698, de 19 de
Multiprofissionais e em Área Profisda CNRMS nos dias 1 e 2 de julho e,
julho de 2007, de acordo com o
sional.
depois desse encontro iríamos
parágrafo 1º do artigo 3º da Portaria
participar do grupo de trabalho (GT)
Interministerial nº 45, de 12 de janeiBrasil, setembro de 2009
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Carta de Olinda

O

impõem uma postura vigorosa e
s participantes do 9º Congresso
misso da inovação com o direito à saúde
inegociável nesses processos, com
Brasileiro de Saúde Coletiva da
figurou com intensidade no debate,
exigências de transparência, clareza e
A BRASCO ,reunidos no Centro
predominando a generosa idéia de que,
coerência entre os discursos e as práticas
de Convenções de Pernambuco exem saúde, inovação é acesso. Não se pode
observadas.
pressam as considerações que se seguem
conceber ciência, tecnologia e inovação
a respeito da saúde no Brasil:
apenas em relação a bens materiais.
É nesse sentido que recomendamos:
Inovações nas políticas de saúde, na
a provocação, participação e/ou
A atual crise mundial produziu grave
organização e na produção de serviços são
organização de debates em cada um dos
impacto na economia, conjugando a
igualmente relevantes. Com efeito, podeestados;
pauperização; a destruição da natureza
se considerar que a Atenção Primária à
a rejeição das candidaturas que
e danos sem precedentes na qualidade
Saúde é a mais importante inovação na
reduzam esse debate:
de vida e saúde de todos. Urge a
nossa área das últimas décadas. Para isso
a propostas de simples ampliação
construção de uma alternativa para a
será fundamental solucionar as
de alguns serviços mais visíveis;
reversão do atual modelo de produção,
debilidades da rede de serviços e avançar
que não compreendam e não
acumulação e distribuição de riquezas.
em sua estruturação e coordenação.
fortaleçam o SUS enquanto patrimônio
Um modelo que promova a saúde e a
e conquista do povo brasileiro;
qualidade de vida, em um padrão
A crescente violência no campo e na
que não incorporem e valorizem a
sustentável de desenvolvimento que
cidade, fruto da urbanização desorper mita a superação das
denada, do tráfico de drogas e
iniqüidades sociais.
armas, das carências de
transporte, saúde, educação,
O Brasil, ainda que tenha
“A luta pela saúde (...) deve retomar
moradia e trabalho dignos,
logrado avanços importantes
enfim da escassa presença
a perspectiva da luta pela
com o aumento das coberturas
do Estado e de seus equipaprevidenciárias, com os
democratização radical da sociedade,
mentos sociais em áreas poprogramas de transferência de
bres e isoladas, ameaça cotino sentido de assegurar a qualidade
renda e com a expansão da
dianamente a população.
atenção primária através do
de vida para todos (...)”
Investimentos urgentes prePrograma de Saúde da
cisam ser direcionados a este
Família, entre outras conquistas do SUS, está longe de
problema, que por sua comparticipação social via conselhos de
ter saldado a dívida social para com a
plexidade requer um enfrentamento
maioria do povo.
saúde na gestão do sistema e tampouco
intersetorial coordenado, de modo a
maximizar os efeitos da resposta social.
mantenham esse tema como uma
A luta pela saúde, portanto, deve
prioridade pós-eleitoral;
Novos atores se incorporaram ao
retomar a perspectiva da luta pela
que não se comprometam com o
campo da formação em saúde coletiva
democratização radical da sociedade, no
financiamento do setor saúde nos
e a Graduação na área mostrou sua face
sentido de assegurar a qualidade de vida
termos adotados pelo Conselho Nanacional, definindo desdobramentos
para todos, e não se confinar às
cional de Saúde;
fundamentais ao interior da própria
estratégias, ainda que relevantes, de
Abrasco. As Residências Multiproreformas institucionais para a prestação
Neste sentido, destaca-se a demanda
fissionais e/ou em Saúde Coletiva, assim
de serviços de saúde.
da sociedade brasileira por recursos
como os Mestrados Profissionais, pedem
financeiros suficientes para suprir as
A proximidade das eleições já situa
uma atenção especial na rediscussão de
carências históricas do SUS e qualificáesse processo no topo das agendas
toda a formação em saúde coletiva.
lo para o enfrentamento das
nacional e estaduais, além de
É importante reafirmar o comprocondicionar fortemente também as
necessidades de saúde da população. A
misso social dos trabalhadores da
eleições nos municípios em 2012. Não
resposta esperada neste âmbito é a
saúde para com a população brasileira
há como negar a marcante presença da
regulamentação da Emenda Conse a luta pela desprecarização do
saúde nas agendas das últimas eleições,
titucional 29, com a garantia de que os
trabalho e pelo desenvolvimento de
ao mesmo tempo em que observamos
estados destinem no mínimo 12% de
estratégias de estabilização de longo
a redução de seu papel nas diretrizes de
seus orçamentos para o SUS e que a
prazo para a prática nos serviços e
parte significativa dos governos, assim
União acrescente mais 25 bilhões de
para a produção e difusão do
que empossados.
reais ao SUS, de modo a viabilizar a
conhecimento científico.
recomposição do orçamento federal.
Os antagonismos vislumbrados entre
as pautas eleitorais e pós-eleitorais
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abrasco participa

ecos do congresso

Pôsteres que receberam Menção Honrosa
TEMA SAÚDE E AMBIENTE

TEMA CONTROLE SOCIAL E DIREITO À SAÚDE

ANÁLISE DA INTERRELAÇÃO SAÚDE, TRABALHO E
AMBIENTE NO ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DA REFINARIA DO NORDESTE
José Marcos da Silva

IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO LOCAL DE SAÚDE (CLS)
EM UMA ÁREA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE – BA : UM
CAMINHO PARA A CIDADANIA

CONGRESSO NACIONAL BRASILEIRO E ALIMENTOS
TRANSGÊNICOS NO PERÍODO DE 2006 A 2008: VERSO E
ANVERSO
Maria Clara Coelho Camara

TEMA DESIGUALDADES EM SAÚDE

ACESSO À CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA EM
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
SEXUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Regina Maria Mac Dowell de Figueiredo

TEMA AVALIAÇÃO E QUALIDADE EM SAÚDE
O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE SOB A
PERSPECTIVA DO USUÁRIO EM CONDIÇÃO CRÔNICA DE
ADOECIMENTO DE UMA COMUNIDADE RURAL DO RS
Deise Lisboa Riquinho
REPRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL NO
COTIDIANO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A
ÓTICA DA AMQ
Wanêssa Lacerda Poton
ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS EM
HOSPITAIS BRASILEIROS: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
DOS PRONTUÁRIOS
Daniel de Andrade Romero Barbosa

TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
EXPRESSÃO DA PROTEÍNA L1 DE HPV 16, 18 E 33 EM
CÉLULAS DA LEVEDURA PICHIA PASTORIS: BASE PARA O
DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA PROFILÁTICA
NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO
Eliane Campos Coimbra

TEMA COMUNICAÇÃO E SAÚDE
OBSERVATÓRIO SAÚDE NA MÍDIA
Inesita Soares de Araújo
CRIAÇÃO, TRADUÇÃO E AUTONOMIA NA BUSCA DE UMA
PROMOÇÃO DA SAÚDE EMANCIPATÓRIA: EXPERIÊNCIAS
NO USO DE LINGUAGENS AUDIOVISUAIS E ARTÍSTICAS
Marcelo Firpo de Souza Porto
AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE COMO LUGAR DE FALA E
PRODUÇÃO DOS SENTIDOS
Wilma Madeira
MALETA FUTURA – SAÚDE
Ana Paula Brandão
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Fernanda de Brito Ribeiro
ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA
Flavia Conceicao dos Santos Henrique
SAÚDE, SEXUALIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS NO
UNIVERSO RURAL DO PANTANAL MATO-GROSSENSE
Sueli Pereira Castro
DESIGUALDADES DE MORTALIDADE INFANTIL EM
GRUPOS DE MUNICÍPIOS ESTRATIFICADOS POR PORTE
POPULACIONAL, PERNAMBUCO, 2007
Mirella Bezerra Rodrigues Vilela

TEMA EDUCAÇÃO E ENSINO NA SAÚDE
O INEDUCÁVEL COMO ARTICULADOR DA EDUCAÇÃO EM
SAÚDE PARA EQUIPES MULTIDISCIPLINARES:
EXPERIENCIA DE SUPERVISÃO DE UM ESTAGIO
MULTIDISCIPLINAR EM UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.
Bernardo Salles Malamut
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM
ODONTOLOGIA QUANTO ÀS DISCIPLINAS DE
GERONTOLOGIA E ODONTOGERIATRIA
Lucélia Silva Nico
A HUMANIZAÇÃO NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM:
ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA
Ana Clementina Vieira de Almeida
PSICOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA: (IM) POSSIBILIDADES DE
DIÁLOGO NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE PSICOLOGIA
DA UFPE.
Edna Mirtes dos Santos Granja
INOVAÇÃO NA FORMAÇÃO MÉDICA: REFLEXOS NA
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.
Beatriz Jansen Ferreira
A FORMAÇÃO DE RH NA GRADUAÇÃO EM SAÚDE
COMPATIBILIZANDO OS DISTINTOS TEMPOS ENTRE
SABERES E PRÁTICAS: UM DESAFIO EMERGENTE DO SUS
Alexandre Gamba Menezes
A INICIATIVA ESTUDANTIL ASSOCIADA A RECURSOS
INTERATIVOS DE TELE-EDUCAÇÃO COMO FORMA DE
PROMOVER A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
Fernanda Santucci
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A INTEGRALIDADE E SEUS SENTIDOS: ANÁLISE
DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS
BRASILEIROS
Juliana Freitas Marques
GESTÃO EM SAÚDE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CURSO OFERTADO NO
SISTEMA UAB/SEEC/MEC SOBRE O TRABALHO DA EQUIPE
DE APOIO AOS TUTORES E ORIENTADORES DE
APRENDIZAGEM
Marisa Teixeira Silva
CAFÉ PARA ATIVAR ENGAJAMENTO E INTELIGÊNCIA
COLETIVA
Anaclaudia Gastal Fassa
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA
NA PERSPECTIVA DA HUMANIZAÇÃO DA PRÁTICA
CLÍNICA NUTRICIONAL
Franklin Demétrio Silva Santos
VIVÊNCIA, DIÁLOGO E PRÁTICA SOLIDÁRIA NA
FORMAÇÃO EM SAÚDE
Geovânia da Silva Toscano
TEMAS RELEVANTES PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS
ESCOLAS: PERCEPÇÃO DOS DIRETORES E
COORDENADORES PEDAGÓGICOS.
Jennyesle Lima Castro de Santiago
TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA: A
CONSTRUÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO NA BAHIA
Adriana Miranda Pimentel
SAÚDE ATRAVÉS DA INCLUSÃO SÓCIO-TECNOLÓGICA DE
PACIENTES COM FEBRE REUMÁTICA
Danielle Santos de Resende
PET-SAÚDE/UEFS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA
Eneli Rios Beserra

TEMA EPIDEMIOLOGIA
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO –
COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DE CRESCIMENTO
DO NCHS (2000) E OMS (2006)
Cristina Garcia Lopes
MORTALIDADE POR DOENÇA DE CHAGAS NO SÉCULO
XXI, UMA ANÁLISE NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Romero Henrique Teixeira Vasconcelos
USO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA COMPARAÇÃO
DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS COM OS MERCADOS
DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO.
Marcos Vinicius de Barros Pinheiro
TENDÊNCIAS NA DESIGUALDADE DA MORTALIDADE
POR DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS E SUA
ASSOCIAÇÃO COM INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS
NO BRASIL – 2000 A 2005
Davi da Silveira Barroso Alves
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES VITIMAS DE
INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR CARBAMATO,ATENDIDOS

NO HOSPITAL DE REFERENCIA DE EMERGÊNCIA EM
PERNAMBUCO, NO ANO DE 2007.
Tania Maria Rocha Guimaraes

TEMA ETNIA E SAÚDE (SAÚDE INDÍGENA,
POPULAÇÃO NEGRA)
TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS NA POPULAÇÃO
INDÍGENA DE PERNAMBUCO
Jacqueline Vasconcelos Farias
A CRIMINALIZAÇÃO DO POVO INDÍGENA XUKURU DE
ORORUBÁ (PESQUEIRA E POÇÃO/PE) COMO PROBLEMA
DE SAÚDE PÚBLICA
Paulette Cavalcanti de Albuquerque

TEMA GÊNERO E SAÚDE
DE AGRESSOR A DEPENDENTE: A PRODUÇÃO DE
SENTIDOS SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM CENTROS
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS.
Edélvio Leonardo Leandro
ENTRE O CUIDADO E A FÉ: RELAÇÃO ENTRE RELIGIÃO,
GÊNERO E PRÁTICA PROFISSIONAL NO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER (PAISM)
Patrícia Silveira de Farias

TEMA INFORMAÇÃO EM SAÚDE
QUALIDADE DA NFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA
ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA: UMA ANÁLISE POLÍTICA
A PARTIR DO ESTUDO DE CASO NA ETNIA XUKURU DO
ORORUBÁ (PESQUEIRA-PERNAMBUCO)
Tatiane Fernandes Portal de Lima
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE NA REGIÃO
NORTE
Clarissa Lima de Melo Portela
ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA
DA MORTALIDADE HOSPITALAR DAS UNIDADES DE
GESTÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.
Raquel Maria Cardoso Torres
ESTUDO DO GRAU DE INFORMAÇÃO SOBRE O
TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DE PACIENTES
ATENDIDOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
Alyne da Silva Portela
UTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE
ODONTOLOGIA NO MONITORAMENTO DAS PRÁTICAS
DE SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Eduardo Dickie de Castilhos
INDICADORES DO SIAB SELECIONADOS POR
INSTITUIÇÕES COMO CRITÉRIO PARA ALCANCE DE
METAS, CEARÁ 2007
Socorro Maria Pinho Penteado

TEMA MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROMOÇÃO DA SAÚDE, PRÁTICAS INTEGRATIVAS E O
AUTO-CUIDADO A PARTIR DO VÍNCULO TERAPÊUTICO
Maria Cristina Aparecida Dias da Trindade
ARTICULAÇÃO DA INTEGRALIDADE VERSUS
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INTERDISCIPLINARIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE:
UM DESAFIO PARA O TRABALHO EM EQUIPE?
Larissa Serafim Araújo Carneiro

O TEATRO DE BONECOS, A PROMOÇÃO DA SAÚDE E A
CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DE FELICIDADE
Maria Verônica Araújo de Santa Cruz Oliveira

TEMA MOVIMENTOS SOCIAIS, REDES SOCIAIS E SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA
CONSTRUÇÃO CIVIL: AÇÕES EDUCATIVAS E FORMAÇÃO
DE MULTIPLICADORES
Luis Eduardo Cobra Lacorte

CIRANDANDO NA ESCOLA ADROALDO TEIXEIRA
CASTELO: O TEATRO E A PROBLEMATIZAÇÃO DO
COTIDIANO
Denise Zakabi

TEMA NUTRIÇÃO E SAÚDE
PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA: QUALIDADE DA DIETA DE
POPULAÇÃO INSCRITA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR.
Flávia Emília Leite de Lima
ANÁLISE DAS PROPAGANDAS DE ALIMENTOS VOLTADAS
PARA O PÚBLICO INFANTIL VEICULADAS NA MÍDIA
TELEVISIVA
Patrícia Henriques
INFLUÊNCIA DE UMA DIETA VEGETARIANA NO
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS
ADVENTISTAS
Thaisa Santos Navolar

TEMA PLANEJAMENTO E GESTÃO
UM COLEGIADO ENTRE MATERNIDADES: A
POTENCIALIDADE DE UM ESPAÇO DE GESTÃO EM REDE
NO SUS DA BAHIA.
Manoel Henrique de Miranda Pereira
A COORDENAÇÃO CLÍNICA DA EQUIPE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (ESF) COMO ATIVADOR E ARTICULADOR DO
APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL
Edmilson Rocha Marques
ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA EM APOIO MATRICIAL NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Aline Gerlach
AVALIAÇÃO DO ELENCO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE
CONTROLE DA TUBERCULOSE, 2007.
Elisângela Mascarenhas da Silva

TEMA SABERES E PRÁTICAS DA SAÚDE
AVALIAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE UNIVERSALIZAÇÃO
DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL NA USF JARDIM
PLANATO I, EM JOÃO PESSOA – PB
Renata de Oliveira Cartaxo
CRENÇAS E COMPORTAMENTOS DE PESSOAS COM
DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA ATENDIDAS EM UM
HOSPITAL PÚBLICO DE SALVADOR
Glicia Gleide Gonçalves Gama
NOVAS FORMAS DE ACOLHER: IMPASSES DO COTIDIANO
DE UMA ESF.
Fernanda Santos de Oliveira

TEMA SAÚDE BUCAL
ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM JOÃO
PESSOA/PB: ANÁLISE POR DISTRITO SANITÁRIO
Ana Maria Gondim Valença
AVALIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
BUCAL
Gabriela da Silveira Gaspar
INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE
PACIENTES HIV POSITIVOS: PESQUISA, PRODUÇÃO DO
CUIDADO E CIDADANIA.
Flávia Maia Silveira

TEMA POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

A POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL NO ÂMBITO
MUNICIPAL
Catharina Leite Matos Soares

ANÁLISE DE SOBREVIDA DAS MULHERES COM CANCER
DE COLO DE UTERO NO ESTADO DE MATO GROSSO
Janete Tamami Tomiyoshi Nakagawa

CONDIÇÕES SOCIAIS E A CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉESCOLARES
Márcia Maria Dantas Cabral de Melo

ESTUDO SOBRE O PERFIL DA ATENÇAO BASICA EM FEIRA
DE SANTANA - BAHIA 2007.
Joildo Guimarães Santos

ESTUDO DOS FATORES DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE
DE VIDA EM SAUDE BUCAL EM INDIVÍDUOS ADULTOS E
IDOSOS
Claudia Cerqueira Graça

REGULAÇÃO ASSISTENCIAL COMO ESTRATÉGIA DE
GESTÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DO SUS
Ana Raquel Bonder Gawryszewski
A EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA: PERSPECTIVA DE GESTORES E
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO DA
PARAÍBA
Bianca Marques Santiago
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INTERSETORIALIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS: DESAFIOS
E POSSIBILIDADES À EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DA
SAÚDE.
Denise da Silva Erbas

INDICADORES DE RISCO PARA CÁRIE DE
ESTABELECIMENTO PRECOCE EM UMA POPULAÇÃO COM
PRÁTICA ATUAL DE ALEITAMENTO MATERNO APÓS 18
MESES DE IDADE
Ana Margarida Melo Nunes

TEMA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TEMA PROMOÇÃO DA SAÚDE

FATORES PREDISPONENTES EM OBESIDADE INFANTIL
Alana Andrade Neiva Santos

MÉTODOS LÚDICOS NO COMBATE À DENGUE
Norma Aguiar Câmara

EFEITOS DO USO DO COPINHO E DA MAMADEIRA NOS
PARÂMETROS TEMPORAIS DE SUCÇÃO AO SEIO
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MATERNO EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO
Sabrina Lopes de Lucena
FATORES INDIVIDUAIS E DE GRUPO ASSOCIADOS AO
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS COM
MENOS DE SEIS MESES
Cristiano Siqueira Boccolini
DOENÇA MENINGOCÓCICA: CONHECIMENTO, ATITUDE E
PRÁTICA ENTRE MÉDICOS DE EMERGÊNCIAS
PEDIÁTRICAS PÚBLICAS NO RECIFE
Zelma de Fátima Chaves P0essoa
PERFIL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA USUÁRIA
DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PELO SUS - BAHIA
Perla Mendoza Villaverde
COEFICIENTES, INDICADORES E SUB-REGISTRO DA
MORTALIDADE NEONATAL NO MARANHÃO EM 2005
Carolina Santos Bosaipo

TEMA SAÚDE DA MULHER
MULHERES PRESIDIÁRIAS E OS DETERMINANTES DO
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA MENTAL SOB SITUAÇÃO DE
CÁRCERE
Gigliola Marcos Bernardo Pinon
SAÚDE DA MULHER E INTEGRALIDADE: DESAFIOS DA
GESTÃO EM PROCESSOS EDUCATIVOS PARA AS EQUIPES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Sheila Virgínia de Almeida Bahia

TEMA SAÚDE DO HOMEM
“É PRECISO VER DE OUVIR”: AS VOZES DOS USUÁRIOS E
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE
MASCULINIDADES E SAÚDE
Rosana Machin
DIFICULDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS
ADULTOS JOVENS DO SEXO MASCULINO CADASTRADOS
NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Cândida de Lourdes de Melo Jucà

TEMA SAÚDE MENTAL
INTERVENÇÃO BRASILEIRA PARA PREVENÇÃO DO HIV EM
ADULTOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL
GRAVE (PTMG): AVALIANDO A VIABILIDADE DE UM
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO (ECR)
Carlos Linhares Veloso Filho

TRABALHO EM SAÚDE MENTAL: ENTRE A FALTA, O VAZIO
E O EXCESSO DE NORMAS
Tatiana Ramminger
DESMORONAMENTO DE GALPÃO INDUSTRIAL DE
METALÚRGICA: A PARTICIPAÇÃO DE FALHAS LATENTES E
DO GERENCIAMENTO NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela
O TRABALHO NO MANGUE E O EMPREGO NA
CARCINICULTURA: SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS PELOS
CATADORES DE CARANGUEJO DO CUMBE-ARACATI-CE
Ana Cláudia de Araújo Teixeira
PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO BENZENO NO BRASIL
Danilo Fernandes Costa
ASSOCIAÇÃO ENTRE MINI-AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
Elyssia Karine Nunes Mendonça Ramires
TRANSFORMAÇÕES NO REGIME SOCIAL DO TRABALHO E
ADOECIMENTO: MULHERES COM FIBROMIALGIA
Rafael da Silva Mattos
TRABALHO E SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DE
MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Suerda Fortaleza de Souza

TEMA VIGILÂNCIA E SAÚDE
ACIDENTES COM MORCEGOS HEMATÓFAGOS EM ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM CIDADE TIRADENTES – SP
Ricardo Dias Erguelles
O USO DO AMIANTO E FIBRAS ALTERNATIVAS:
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE TESTES DE
GENOTOXICIDADE E CARCINOGENICIDADE QUÍMICA,
COMO INSTRUMENTO TECNOLÓGICO PARA VIGILÂNCIA
EM SAÚDE NA LÓGICA DO SUS.
Marco Antônio Carneiro Menezes
AUTO-PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE UMA
POPULAÇÃO ADULTA DO SUL DO BRASIL
Jefferson Luiz Traebert
ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS PARA
O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE
Cândida Maria Nogueira Ribeiro Walter

TEMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

SAÚDE MENTAL NO AMAZONAS: AVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS EM MUNICÍPIOS DO ALTO RIO SOLIMÕES
Hildes do Amparo Delduque Farina

ESPACIONALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA HANSENÍASE EM
CANINDÉ-CE: ESTRATÉGIA PARA DETECÇÃO DE NOVOS
CASOS.
Jocélia Maria de Oliveira

TEMA TRABALHO E SAÚDE

TEMA VIOLÊNCIA E SAÚDE

ANÁLISE DE ACIDENTES COMO ESTRATÉGIA DE
INTERVENÇÃO INOVADORA EM POLÍTICA PÚBLICA:
DESENVOLVIMENTO E TESTE DE ROTEIRO DE ANÁLISE
DE ACIDENTES
Helder do Prado Sousa

A TRAJETÓRIA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO PERPETRADA
POR PARCEIRO ÍNTIMO E AS REPERCUSSÕES NA SAÚDE
DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO
Ludmila Fontenele Cavalcanti

PROVA TUBERCULÍNICA – AVALIAÇÃO EM PROFISSIONAIS
DE SAÚDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Jaqueline Rodrigues de Oliveira

ASSALTOS, FURTOS, AGRESSÕES: O COTIDIANO
CONTURBADO DE TRABALHADORES MOTOBOYS DE
SALVADOR
Maria Angélica Riccio Oliveira
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O Profissionalismo, Regulação e Regulamentação
das Profissões de Saúde

O

processo s aúde-doençafissionalismo não tem nada a ver com
por diferenças nos status de saúde. Ou
cuidado é, inerentemente,
o corporativismo, pois beneficia ao
seja, essas informações sinalizam que
complexo e incerto. Defini-lo
conjunto da sociedade e não apenas a
nem a eficácia da prática médica é
conceitualmente tem sido um desafio
uma corporação.
garantida, nem os médicos agem expermanente. A impossibilidade de uma
clusivamente guiados pelo interesse de
Em meados do século XX, a idéia
definição cabal desse processo, contudo,
melhorar a saúde de seus pacientes.
de que a medicina tem uma solução
não impediu que as sociedades,
Em consequência, a auto-regulação
para todos os problemas de saúde se
historicamente, adotassem modos
profissional passa a ser questionada e,
dissemina socialmente. Aliada à
específicos de intervenção sobre a
na prática, sofre limitações por parte
concepção de que o Estado nacional
saúde, buscando preservá-la ou
da regulação tecnocrática exercida pelos
tem o dever de proteger a vida de sua
recuperá-la.
órgãos financiadores.
população, essa idéia justifica a
A partir do século XIX, por fatores
implantação de seguros sociais e
Quase simultaneamente, as mupróprios à sua evolução, mas também
serviços nacionais de saúde em vários
danças no processo da divisão no trabapor fatores relativos à consolidação do
países. À sociedade, cabe prover os
lho e na base tecnológica setorial cursam
poder da burguesia, a medicina passa a
recursos para que os sistemas de saúcom o surgimento e a multiplicação
assumir o papel principal na definição
de ofereçam os ser viços que os
de novas ocupações na área da saúdo que fazer em relação à saúde e
profissionais médicos julgam necesde, que, por sua vez, lutam pelo seu
à doença. Baseando-se no
reconhecimento como prométodo científico para a
fissão. Estabelece-se, de fato,
produção do saber que lhe
um sistema de profissões,
“(...) É cada vez mais reconhecida
serve de base, esta torna-se
em que as áreas privatia necessidade de uma renovação
uma profissão, ou seja, uma
vas de jurisdição são perocupação auto-regulada, cujo
manentemente disputadas.
do profissionalismo ou, mais
exercício só é permitido àqueles
Apesar dessas demarcações
especificamente, da responsabilidade de fronteiras, não desestaque receberam uma formação
específica, chancelada pelos
bilizarem a hegemonia da
dos profissionais de saúde pela
próprios profissionais.
medicina, na medida da
saúde dos cidadãos e usuários
emergência de novos conheNão há dúvida de que o
cimentos e práticas no campo
profissionalismo, na medicina,
dos seus serviços”
da saúde, a exclusividade de
contribuiu para aumentar a
sua autoridade passa a ser
eficácia das ações diagnósticas
sários para tratar dos pacientes e
constestada. É provável que a sociedade
e terapêuticas. O treinamento profisassegurar a boa saúde das populações.
como um todo tenha se beneficiado com
sional e o controle pela corporação da
isso. Para dar apenas um exemplo, os
prática dos seus membros elevaram
A expansão dos serviços médicos,
cirurgiões-dentistas têm cuidado dos
a qualidade do cuidado à saúde.
contudo, em duas ou três décadas,
dentes mais eficazmente do que os
Os avanços científicos e tecnológicos encontra seus limites. O aumento dos
médicos, a ponto de medicina dentária
a patologia e a microbiologia, o
custos das ações de saúde no contexto
ser uma especialidade inexistente em
estetoscópio, o raio X, a anestesia e,
pós anos dourados dos Estados de
alguns países, como o Brasil.
posteriormente, os antibióticos -, ao
Bem-Estar Social traz ao proscênio o
serem socializados e normatizados
questionamento sobre a efetividade
Este exemplo permite que se revele
através da formação especializada e
da prática médica. As informações dos
o essencial: antes como agora, a
dos códigos de conduta, contribuíram
sistemas nacionais de saúde evidenciam
discussão sobre a regulação profissional
para melhorar os resultados da prádisparidades consideráveis na utilização
deve ter como norte orientador o
tica médica. Nesse sentido, o prode serviços, as quais não se explicam
interesse geral da sociedade. A questão

18

Abrasco Dezembro 2009

Boletim Especial do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva

é como defini-lo em seu conteúdo.
fissionalismo e da interdisciplinaridade
por procedimento (ato) do que ao
(Quanto à forma, a discussão nos
como estratégias centrais para assegurar
exercício da medicina como cuidado
fóruns democráticos constituídos tem
a efetividade das ações de cuidado à
à saúde que envolve raciocínio clínico,
sido aceita sem controvérsias). Um
empatia e respeito ao outro e que
saúde. Basta lembrar que as doenças e
debate com base na lógica da ação
não se pode medir por atos ou
os agravos crônico-degenerativos, parte
comunicativa, com interesses expliprocedimentos.
significativa dos atuais problemas de
citados e argumentos racionais, pode
saúde, não podem ser adequadamente
Há inconsistência, ademais, na
ajudar a construir o interesse coletivo.
enfrentados sem a colaboração de
definição do que seriam os atos
membros de distintas profissões que
Do ponto de vista geral, continua
médicos e de como estes atos se
atuam nos distintos níveis do sistema de
inquestionável a impor tância do
distinguiriam daqueles próprios de
saúde.
profissionalismo na saúde: ninguém tem
outras profissões. A primeira versão do
sugerido, ao menos no debate
projeto de lei, que estabepúblico, que a sociedade deve
lecia genericamente como
permitir a indivíduos sem a
atribuição exclusiva dos
“(...) não é razoável discutir uma lei
formação específica e sem o
médicos o diagnóstico e a
regulamentadora do exercício da
controle dos pares o exercício
prescrição terapêutica, inde qualquer profissão da área
viabilizava o exercício de
medicina sem discutir conjuntamente
da saúde. Ao contrário do que
qualquer outra profissão
as leis regulamentadoras de todas as
acontece, por exemplo, com
de saúde. Por conta disso,
o jornalismo.
foi modificado e a versão
profissões de saúde”
aprovada pela Câmara de
Todavia, é cada vez mais
Deputados, em novembro de
reconhecida a necessidade de
2009, se compõe de listas de proNo que se refere às iniciativas e às
uma renovação do profissionalismo ou,
cedimentos, alguns definidos como
normas legislativas de regulamentação
mais especificamente, da responde competência privativa dos médidas profissões de saúde, é preciso
sabilidade dos profissionais de saúde
cos e outros como de competência
admitir, em princípio, a legitimidade
pela saúde dos cidadãos e usuários dos
compartilhada.
das diferentes categorias, inclusive a
seus serviços. As pessoas percebem que
categoria médica, de pleiteá-las e
a conduta profissional, que deveria ser
Diante disso, não há dúvida da
defendê-las. Cabe, portanto, discutiguiada fundamentalmente pelo
necessidade de um debate mais
las, mas sempre à luz do interesse
interesse de promoção ou de
qualificado sobre o tema. E mais: não
geral. O projeto de lei n° 7.703/06,
recuperação da saúde dos pacientes,
é razoável discutir uma lei regudenominado “Ato Médico”, tem
tem sido indevidamente influenciada
lamentadora do exercício da medicina
presentemente polarizado o debate,
por interesses outros. Em particular, a
sem discutir conjuntamente as leis
em posições a favor e contra. O IX
força do complexo econômico da saúde
regulamentadoras de todas as profissões
Congresso da Abrasco, realizado no
– a grande indústria farmacêutica, o setor
de saúde. Talvez seja esse o caminho. O
início de novembro, foi palco de uma
produtor de equipamentos e insumos
Congresso Nacional, ao reconhecer que
forte manifestação contra o projeto de
médicos, as grandes empresas prestadoras
o exercício profissional constitui a pedra
lei, durante solenidade que contava
de serviços de saúde – é vista como uma
angular de todo e qualquer sistema de
com a presença do Presidente da
fonte de desvio de conduta, pelos
serviços de saúde, poderia liderar um
República e do Ministro da Saúde,
incentivos financeiros que oferece aos
processo de debate sobre a reguladentre outras autoridades.
profissionais de diversas áreas.
mentação das profissões de saúde,
envolvendo não apenas as repreO projeto apresenta, claramente,
A renovação de profissionalismo
sentações das 14 profissões de saúde,
uma série de inconsistências, a
implica, portanto, o compromisso com
mas também do Conselho Nacional de
começar pela própria denominação de
a operacionalização do conceito
Saúde, do Poder Executivo, do Poder
“lei
do
ato
médico”,
que
faz
referência
ampliado de saúde e consequenteJudiciário e da sociedade civil.
antes
aos
mecanismos
de
pagamento
mente o reconhecimento do multipro-
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As Relações entre o Público e o Privado
na Pauta do IX Abrascão

A

monialista do Estado brasileiro
ntes pouco priorizado, o debate
mudanças e decantação das polêfundamenta ambas as diretrizes de
sobre as relações entre o público
micas, identificam-se nos entrechoques
Reforma do Estado, destarte suas
e o privado galgou, pela porta
de concepções, à primeira vista irradicais diferenças. Considerando ainda
da gestão, espaços bem mais nobres na
reconciliáveis, perspectivas senão novas
que os questionamentos acerca dos reais
agenda nacional e na pauta de trabalho
pelo menos inéditas. Os primeiros
obstáculos antepostos à governabilidade
da ABRASCO. No IX “Abrascão” entre as
marcos da renovação da dinâmica sobre
tais como as afinidades entre projetos
atividades que se debruçaram sobre o
a reflexão entre as relações entre o
políticos e estilos de gestão não podem
tema, destacou-se no painel sobre as
público e o privado no Abrascão
ser descartados, o Abrascão endereçou
relações entre o público e o privado na
consistiram, sem dúvida, nas iniciativas
aos pesquisadores, estudantes, técnicos
gestão do sistema e serviços de saúde o
e disposição para romper com os
e dirigentes os desafios de seguir
amadurecimento das reflexões da área.
contéudos e os tons normativos do
produzindo conhecimentos sobre o
Ali se reuniram e foram enunciados
equacionamento linear do tema. Os
tema. Para tanto, os vetores da
com clareza três ordens de posireconfiguração da geometria
cionamentos: os favoraveis às
público e privada no sistema de
iniciativas de contratualização da
saúde, tais como a ampliação da
gestão, a qual subjaz (seja apenas “Antes pouco priorizado, o debate
presença do Estado como
como pressuposto ou realidade)
sobre as relações entre o público
“provedor” de planos privados de
um ente privado que “gere” uma
e o privado galgou, pela porta da saúde para servidores públicos e
pluralidade de ser viços (ou
a direcionalidade de políticas
estabelecimentos) públicos;
gestão, espaços bem mais nobres
regulatórias, que questionam e
os contrários às aceleradas e prona agenda nacional (...)”
explicitam a ambiguidade das
fundas mudanças no sistema
supostas coalizões contrárias a
administrativo de sistemas
privatização foram apontados
estaduais e municipais de saúde;
como elementos essenciais à comos não portadores de proposições
painéis, grandes debates e conferênpreensão da conjuntura.
definidas. Até aí nada de inusitado.
cias ao examinarem, direta ou indiretamente, as relações entre o público
A partir do delineamento de um
Um olhar pouco atento para os
e o privado detectaram, não apenas
fóruns do Abrascão, captaria apenas
contexto complexo e contraditório e do
relevantes matizes no interior das
uma mera reiteração de declarações
detalhamento dos posicionamentos
polêmicas sobre as reformas gerenciais,
pretéritas. De fato, as disputas entre
sobre as delimitações e imbricamentos
como também descortinaram um amplo
interesses pontuais de corporações de
entre o público e o privado as tensões,
painel de dispositivos recém ativados,
profissionais de saúde, se encaradas
confinadas a grades plebiscitárias,
que estendem o financiamento público
somente como elementos estáticos, que
deslocaram-se para espaços mais
para estabelecimentos e empresas
resultaram no baixo controle público
favoráveis ao aprofundamento do
privadas de saúde. O que antes parecia
da burocracia antepostas a defesa da
conhecimento sobre as estruturas e
uma dicotomia cristalina passou a
flexibilização da gestão e aumento
dinâmicas da apropriação privada dos
apresentar traços mais complexos.
da responsabilização pública, subsbens e serviços de saúde. Esse patamar
creveriam o veredicto: travaram-se
de conhecimentos e saberes mais
No que se refere a reforma do
“mais das mesmas” batalhas (para uns)
elevado - cujo material de construção
Estado, as duas vertentes que disputam
ou escaramuças (para outros). Ou, um
provém da produção coletiva dos
a primazia da reforma do Estado - a
outro round para preservar ou construir
gerencialista e a societal - foram
trabalhos de pesquisa, da gestão
espaços políticos no terreno – dos
enunciadas, mesmo que ainda com
cotidiana do SUS, da trocas de
conflitos entre o supostamente velho e
traços pouco nítidos. Esse redeexperiências, da sistematização de
ultrapassado Estado burocrático e as
senho explicitou campos de disindagações e inclusive perplexidades –
proposições da denominada Reforma
puta distintos daqueles apresentados
fundamentou as proposições e sugestões
Gerencial.
anteriormente, na medida em que
de realização de eventos e estudos
o pressuposto sobre a natureza patriDe outro ângulo, mais sensível às
especificos sobre o tema.
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difusas, ou pelo menos carentes de
destinados a estender a clivagem do
No âmbito das correntes que comarticulação factual como regulação,
sistema brasileiro de saúde sejam
partem críticas ao patrimonialismo,
público, estatal e privado. As indaaquelas que admitem as possibilidades
autoritarismo e o desequilibrio entre
gações sobre os limites e alcances do
da implantação de projetos mais ou
os poderes republicanos, baseadas na
controle público sobre o privado
menos ar ticulados em tor no de
vigência do predominio e discricionaestimularam a convocação de um
reformas que objetivem a obtenção
riedade do executivo no que se refere a
de “menos” Estado e não
atividades concernentes aos
exatamente “menor” Estado.
orçamentos e nomeação de
dirigentes de órgãos públi“Temos pela frente as tarefas de dar
Saímos do Abrascão com
cos, discerniu-se aquelas que
uma agenda extremamente
continuidade aos debates sob uma
acentuam o caráter de
instigante sobre as relações
adaptação do Estado aos
entre o público e o privado.
atmosfera internacional e nacional
requerimentos de um paTemos pela frente as tarebastante favorável à passagem das
drão capitalista flexível
fas de dar continuidade aos
orientado para a obtenção
debates sob uma atmosteses que fundamentam os sistemas
de controle, eficiência e
fera internacional e nacional
universais de saúde”
competitividade máximos,
bastante favorável à pasdaquelas ancoradas no
sagem das teses que funfortalecimento do papel da
damentam os sistemas uniseminário nacional sobre regulação.
sociedade civil na condução das
versais de saúde. Tanto as lides da
políticas públicas.
Portanto, esses desafios, agora
reforma universalista do sistema
enfocados sob lentes mais realistas,
de saúde americano quanto as eleições
Em outro registro, a constatação a
problematizaram as noções sobre a
no Brasil, para Presidente da República
respeito das origens, natureza, relecontinuidade da incidência das políe para a ocupação de cargos no
vância e atualidade de políticas públicas
ticas de mera redução do Estado.
Congresso Nacional que se avizinham,
de suporte ao setor privado não deixou
Talvez as perguntas mais pertinentes à
fornecem solo fértil para o reforço
dúvidas sobre a premência de estimular
interrogação das práticas conteme aprimoramento das reflexões amainvestigações e organizar fóruns para
porâneas de reformas na gestão e
durecidas e da transfor mação do
problematizar conceitos e práticas que
ampliação dos recursos públicos
conhecimento em ação.
gravitam em torno de nocões ainda
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MANIFESTO DA SAÚDE
Aos delegados da 1ª Conferência Nacional de Comunicação

A

o saudar os participantes da 1ª
Conferência Nacional de
Comunicação, a Associação
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva (A BRASCO ) e o Instituto de
Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (ICICT/FIOCRUZ)
trazem sua contribuição e seu entendimento do papel estruturante
da Comunicação na organização,
mobilização e criação da consciência
necessária às mudanças que garantirão
a construção de uma sociedade mais
justa e menos desigual no país.
A importância da Comunicação para
o campo da saúde fica explícita na própria
definição ampliada do que seja saúde: Ao
“estado de mais completo bem-estar físico,
mental e social” proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde
deve ser entendida também como uma
resultante das condições de vida, incluindo
trabalho, renda, habitação, transporte,
terra, meio ambiente protegido, segurança
pública, acesso à educação, à cultura, ao
lazer, aos serviços de saúde e à informação.
A Comunicação é um tema
estratégico e essencial para o projeto de
aprofundamento e consolidação da
democracia brasileira.
A conquista do direito a uma
comunicação democrática está
historicamente associada à conquista
do direito à saúde no Brasil. A
associação estratégica da comunicação
com a saúde foi estabelecida desde a
8ª Conferência Nacional de Saúde
realizada em 1986, que definiu os
princípios e diretrizes para uma nova
política de saúde que, em 1988,
originou o Sistema Único de Saúde.
Entendemos Comunicação como
exercício universal, democrático e
cotidiano de participação social que
exige, neste momento histórico, a
reestruturação dos espaços públicos
disponíveis para a disputa de sentidos e
significados que caracterizam o campo
da comunicação. É necessário reagir à
interdição do debate promovida pelas
estruturas midiatizadas, que impondo
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verdades, valores e sentidos a uma
sociedade cada vez mais reificada,
contribuem para a banalização da vida
e a exacerbação do individualismo a
qualquer custo.
Os espaços públicos de participação
social e construção de subjetividade
estão cada vez mais midiatizados. Estes
devem ter como eixo ético a promoção dos valores de solidariedade que
subjazem aos sistemas de proteção social
e políticas públicas que constituem as
bases para a convivência coletiva e o
desenvolvimento social sustentável.
A Confecom deve questionar o
individualismo exacerbado e o consumismo irresponsável induzido pela
mídia, que colocam em risco a própria
vida em escala planetária.
Entendemos que o direito à saúde
inclui a construção de políticas públicas
que contribuam para a ampliação da
consciência cidadã, que hoje se encontra
sob risco pela mercantilização, de forma
descontrolada e pouco responsável,
dos espaços midiáticos, dominados por
interesses econômicos freqüentemente
dissociados do interesse público.
A superação dessa realidade impõe
a necessidade de criação de mecanismos institucionalizados que
promovam uma maior participação
e controle social da mídia, principalmente no que se refere a
propagandas, como as de medicamentos, tabaco, álcool, alimentos,
e também as que envolvem erotização precoce, que ameaçam o desenvolvimento de uma infância
saudável.
O Sistema Único de Saúde é um bom
exemplo de espaço público criado e
desenvolvido por meio da concertação
das três esferas de governo, com ampla
participação popular.
Propomos a formulação de um sistema nacional e público de comunicação
que, sem excluir o setor privado, fortaleça
o caráter público desse campo.
Este novo sistema nacional de
comunicação deve ter como principal

diretriz o reconhecimento do direito à
comunicação como direito humano
fundamental. Deve se pautar por ações
estruturantes como o fortalecimento das
mídias públicas, a reformulação da política
de concessões e a retomada da participação direta do Estado na política de
telecomunicações. Deve apoiar a garantia
do caráter público dos serviços de banda
larga e sua universalização em todo o país.
Deve reformular a política de concessões
e os critérios de ocupação do espectro
de rádio e televisão, fortalecendo a
pluralidade e a produção cultural local,
ampliando a participação das mídias
públicas no conjunto do setor.
Por fim, devemos fortalecer a criação
de meios de comunicação dialógicos
que contribuam com a construção de
direitos e de cidadania. Entendemos que
a Comunicação determina e molda a
noção de direitos e interesses sociais,
rege relações, visões de mundo e
processos democráticos, pois se situa,
mas também institui os espaços públicos
que permitem o compartilhamento de
valores que configuram o patrimônio
cultural de uma nação.
A ABRASCO e o ICICT/FIOCRUZ reafirmam
as contribuições da comunicação em
saúde à concretização do direito à saúde
e os princípios da universalidade,
integralidade e equidade em construção
no âmbito do SUS.
A constituição de um espaço republicano em que a comunicação se
oriente pelo interesse social mais amplo,
objetivando a construção da cidadania,
e a exigência de que este campo seja
permeável às demandas sociais dirigidas para a melhoria da qualidade de
vida, são as perspectivas que o setor
saúde coloca aos participantes da 1ª
CONFECOM. Bons trabalhos!
Brasília, 14 de dezembro de 2009
Associação Brasileira de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (ABRASCO)
Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde
(ICICT/FIOCRUZ)
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DESTAQUES
LUIZ AUGUSTO FACCHINI É
ELEITO PRESIDENTE DA
ABRASCO
Com o compromisso de
defender uma ampla revisão no
Sistema Único de Saúde
(SUS) trabalhando pela sua
universalidade e gratuidade,
o pesquisador Luiz Augusto
Facchini foi eleito, em Assembléia Geral realizada no dia 3 de novembro de 2009 no
Centro de Convenções, presidente da Associação Brasileira
de Pós Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO).
Graduado em Medicina pela Universidade Federal de
Santa Maria (RS), com mestrado em Medicina Social, na
Universidad Autonoma Metropolitana de Xochimilco,
México e doutorado em Medicina: Ciências
Médicas pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Facchini possui pósdoutoramento em Saúde Inter nacional na
Harvard School of Public Health, nos Estados
Unidos.
Atualmente é professor associado do
Depar tamento de Medicina Social e do
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foi
secretário municipal de saúde de Pelotas entre
janeiro de 2001 e fevereiro de 2003. Também é
membro do conselho diretor da UFPel,
representando o Ministério da Educação e chefe
do Depto. de Medicina Social da UFPel.
Antes da eleição atuava como membro titular
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e
coordenador da Comissão Intersetorial de Ciência e
Tecnologia em Saúde do CNS da ABRASCO . Tem experiência
na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia,
com atuação predominante em temas sobre saúde do
trabalhador, trabalho materno e de menores, doenças
relacionadas com o trabalho e avaliação de serviços de
saúde, especialmente da atenção básica à saúde
Segundo Facchini, além das profundas mudanças de
ordem social, demográfica, econômica e epidemiológica que
ocorreram no país desde a implantação do Sistema e que
tornam imperiosas as mudanças, há a constatação de que
o financiamento da rede pública de atendimento em saúde
está muito aquém da demanda real para seu bom
funcionamento.
E para projetar os próximos 20 anos do SUS a ABRASCO
está disposta a fazer uma articulação com a sociedade civil
a fim de reaglutinar forças e ampliar a base de pressão junto

ao Governo Federal pelo aumento de pelo menos 30% dos
recursos repassados ao SUS.
Outra ‘bandeira’ encampada pela nova diretoria da
A BRASCO e que foi tema do Congresso que terminou no dia
4 de novembro , no Centro de Convenções de Pernambuco,
é a criação de uma entidade de fomento à pesquisa na
área de saúde, o braço científico e tecnológico do SUS
Eleição com chapa única, a nova presidência da
entidade e o conselho assumem pelo período de dois anos,
2010 a 2012.
Nova Diretoria
Presidente: Luiz Augusto Facchini (DMS/UFPel)
Vicepresidentes: Chester Luiz Galvao Cesar (FSP/USP),
Ligia Bahia (IESC/UFRJ), Luis Eugênio Portela Fernandes
de Souza (ISC/UFBA), Kenneth Rochel de Camargo (IMS/
UERJ) e Elias Rassi Neto (UFG).

EX-DIRIGENTES DA ABRASCO SÃO AGRACIADOS COM
A MEDALHA DE MÉRITO OSWALDO CRUZ 2009
Entre os 75 homenageados que receberam a Medalha de
Mérito Oswaldo Cruz - categoria ouro - 2009, no último dia
18 de novembro, 17 já pertenceram à diretoria da ABRASCO.
Os ex-dirigentes que receberam a honraria do Ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, são: Arlindo Fabio Gomes de
Souza; Armando Martinho Bardou Raggio; Benedictus
Philadelpho de Siqueira; Francisco Eduardo de Campos;
Frederico Simões Barbosa (post mortem); Gastão Wagner de
Sousa Campos; Guilherme Rodrigues da Silva (post mortem);
José Carvalho de Noronha; José da Rocha Carvalheiro; José
da Silva Guedes; Madel Therezinha Luz; Maria Cecília de Souza
Minayo; Mario Roberto Dal Poz; Moisés Goldbaum; Rita de
Cássia Barradas Barata; Sebastião Antonio Loureiro de Souza
e Silva e; Sonia Maria Fleury Teixeira. A solenidade de
outorga foi realizada na abertura da 9 a Mostra Nacional
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de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia,
Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi). Criada pelo
Decreto 66.988, de 31 de julho de 1970, a medalha do
Mérito Oswaldo Cruz tem como objetivo homenagear
profissionais - nacionais e estrangeiros - que, no campo das
atividades científicas, educacionais, culturais e
administrativas relacionadas com a higiene e a saúde pública
em geral, tenham se distinguido de forma notável ou
relevante, e tenham contribuído, direta ou indiretamente,
para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira.

REVISTA CIÊNCIA &
SAÚDE COLETIVA LANÇA
NÚMERO TEMÁTICO
SOBRE PROMOÇÃO E
VIGILÂNCIA SOBRE
VIOLÊNCIA E SAÚDE
A Revista Ciência &
Saúde Coletiva acabou de
lançar um número temático
sobre Promoção e Vigilância
sobre Violência e Saúde
abordando uma variedade de
temáticas que hoje é
recober ta pela área de
estudos, pesquisas e práticas denominada violência e saúde:
acidentes, agressões, suicídios, categorias específicas de
vítimas e de autores, questões etárias e de gênero, dentre
outros. Alguns textos apresentam diagnósticos de âmbito
nacional: o artigo de debate que fala das conclusões de
uma pesquisa sobre a implantação da Política Nacional de
Redução de Acidentes e Violências, dois que tratam do Perfil
dos Atendimentos de Emergência na Rede Nacional de
Vigilância de Acidentes e Violências, um sobre a população
em geral e outro especificamente sobre crianças, um que
discute o Consumo de Álcool e Drogas entre Vítimas de
Acidentes e Violências no País, dentre muitos. Outro
conjunto de textos se refere a estudos locais que são
comparados com a situação nacional, e uma boa parte deles
trata de pesquisas sobre prevenção da violência e promoção
da vida. Organizado pelos coordenadores dessa área no
Ministério da Saúde, Otaliba Libânio de Morais Neto,
Deborah Carvalho Malta e Marta Maria Alves da Silva, este
número oferece aos leitores uma ampla gama de pesquisas
e reflexões que vão se somando ao enorme esforço dos mais
diferentes atores e instituições para incorporarem o tema
Violência no âmbito da Saúde Coletiva. O conteúdo está
disponível para os leitores impresso e online, na base Scielo.

HOMENAGEM A MARIO TESTA
Em outubro deste ano circulou convite para adesão a
um ato de “reconhecimento à Militância em Saúde”
promovido pela Universidade de Buenos Aires e consagrado
a Mário Testa.
Em termos:
“Tenemos el agrado de informarles acerca de la entrega
del Reconocimiento a la Militancia en Salud al Dr. Mario
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Testa, maestro de docentes y alumnos de esta Maestría.
El evento tendrá lugar en el marco de las Jornadas Salud
y Sociedad 2009 “Decidir en salud: ¿quién?, ¿cómo? y ¿por
qué?”, el próximo viernes 30 de octubre a las 20 hs en el
aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA: Paraguay
2155, planta baja, Ciudad de Buenos Aires.
Se pueden enviar adhesiones a este reconocimiento a
juancalvetti@gmail.com, indicando en el asunto “Adhesión
a Reconocimiento a Mario Testa”.
Más infor mación sobre las jor nadas en: http://
www.sociedadysalud.com.ar.
Saludos cordiales”
Ao tomar conhecimento dessa merecida homenagem,
considerando a importância de Mário Testa no contexto da
saúde na América Latina, a Abrasco divulgou amplamente
a notícia. Esta iniciativa motivou inúmeras adesões pessoais
à homenagem, que a Secretaria da Abrasco divulgou pelos
meios usuais. Em particular, a Presidência da Abrasco
transmitiu aos organizadores mensagem institucional:
“A quien interese:
Creo que traduzco el agradecimiento de toda comunidad
de A BRASCO al asociarme a este acto de reconocimiento a
Mario Testa, por todo que ha hecho por la salud del pueblo
en Latinoamérica.
José R. Carvalheiro
Presidente de Abrasco”.
A homenagem coincidiu com o início de nosso “Abrascão”,
em Recife, não sendo possível comparecer. Recebemos agora
um emocionante agradecimento de Mário Testa:
“Agradecimiento:
El acto de reconocimiento en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires fué muy emocionante
para mi; dije que los compañeros organizadores ¡tan
jóvenes!, con o sin intención me hicieron llorar, porque
nunca pensé que hacer lo que uno piensa que tiene que
hacer sea un motivo de reconocimiento, de manera que todo
eso lo viví, junto con Asia y muchos amigos, como un
magnífico regalo de un mítico cumpleaños (a esta altura ya
no menciono cuantos años).
No fue todo. Los organizadores me enviaron por este
medio posmoderno los mensajes recibidos, y ahí fue la
segunda caricia en el alma, al recibir esas cosas que ustedes
son capaces de decir y que para mi son ¡un inmerecido
halago que me ayuda tanto a vivir!
Siento en verdad que si ustedes creen que es cierto lo
que dicen de mi, entonces yo creo que valió la pena vivirlo
y no será difícil dejar este viejo pellejo vacío.
A todos, y especialmente a *todas*, les mando un gran
abrazo Mario”
Ao divulgarmos esta mensagem, não podemos deixar
de mencionar que a vida deste argentino que o Brasil adotou
como um dos responsáveis pela nossa Reforma Sanitária
está ela própria, impregnada pelo seu fantástico enunciado
do “Postulado de Coerencia”.
Parabéns Mario, pelo teu significado para a saúde na
América Latina.
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CARLOS COIMBRA É O NOVO
MEMBRO TITULAR DO CA-SN/CNPQ
Em reunião realizada no dia 14/12 o
Conselho Deliberativo (CD) do
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), escolheu o
Prof. Carlos Coimbra, coordenador
do GT de Saúde de Populações
Indígenas da ABRASCO e Editor
Chefe da revista Cadernos de Saúde
Pública, para compor, como
membro titular, o Comitê de
Assessoramento de Saúde Coletiva e
Nutrição (CA-SN), com um mandato
de 03 (três) anos, correspondente ao
período de 1º de novembro de 2009
a 31 d! e outubro de 2012. A
presença de Carlos Coimbra no CASN renova, qualifica e horizontaliza
a gestão do conhecimento em Saúde
no país. Parabéns Carlos!!!
REGULAMENTAÇÃO DA
PUBLICIDADE DE ALIMENTOS
Carlos Augusto Monteiro e Inês
Rugani Ribeiro de Castro,
integrantes do GT de Alimentos e
Nutrição em Saúde Coletiva da
ABRASCO, escreveram o ensaio
“Por que é necessário regulamentar
a publicidade de alimentos”, recémpublicado na revista Ciência e
Cultura da SBPC. Segundo os
próprios autores, “numa tentativa de
fazer chegar à comunidade cientifica
em geral nossa agenda de
problemas. É curioso, mas, fora da
nossa comunidade da Nutrição em
Saúde Publica (e talvez ate dentro
dela) a ideia de regulamentação de
matérias relacionadas a “comida”
nem sempre é bem compreendida e
às vezes ate criticada como
excessiva”. Leia e divulgue: http://
cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v61n4/
20.pdf!
INSTITUTO PAPAI RECEBE O
HUMAN RIGHTS AWARD
O Instituto PAPAI recebeu, no último
dia 07/12, o Human Rights Awards

Winners na Câmara dos Lordes
(River Room), em Londres (Reino
Unido). Oferecido pelo International
Service, a premiação tem como
objetivo promover o reconhecimento
do trabalho de organizações e
pessoas, ao redor do mundo, que
atuam na promoção dos direitos
humanos e da justiça social. O
Human Rights Awards Winners está
em sua sétima edição e é organizado
em cinco categorias: 1) defesa dos
Direitos Humanos das Mulheres, 2)
das Crianças, 3) de Pessoas com
Deficiência, 4) defes! a global dos
Direitos Humanos e 5) defesa dos
Direitos Humanos no campo da
Saúde Sexual e Reprodutiva. O
Instituto PAPAI, classificado nesta
última categoria, foi um dos 5
projetos premiados, que incluem
também instituições do Iran, Mali
e Palestina. Fundado em janeiro
de 1997, o Instituto PAPAI é uma
organização não-governamental,
sediada em Recife, que desenvolve
ações políticas junto a homens
jovens em situação de pobreza,
bem como estudos e pesquisas sobre
masculinidades, a partir de uma
perspectiva de gênero. Em suas
ações, o PAPAI busca contribuir para
a desconstrução do machismo
vigente na sociedade, incentivando
a participação dos homens e jovens
nos campos da saúde, sexualidade
e reprodução.
NOVO PORTAL DE PERIÓDICOS
DA CAPES
Usuários de 308 instituições de
ensino e pesquisa de todo o Brasil já
podem acessar o conteúdo do novo
Portal de Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes). O novo
sistema – que oferece, entre outras
vantagens, uma ferramenta de busca
integrada ao acervo assinado pela
Capes – está disponível para essas
instituições desde o dia 11 de
dezembro. A abertura de acesso
ocorreu um mês após o lançamento
do novo Portal de Periódicos para
todas as universidades federais. A
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partir de agora, alunos, professores,
pesquisadores e funcionários das
instituições de ensino superior que
atendem aos critérios para acesso
ao conteúdo do Portal de Periódicos
poderão utilizar o novo sistema. Na
lista estão incluídos laboratórios de
pesquisa com cursos de pósgraduação, universidades municipais
e estaduais, instituições privadas de
ensino superior e fundações de
amparo à pesquisa.
O acesso ao novo Portal é feito por
meio de um banner disponível no
site da Capes (HTTP://
www.capes.gov.br)
COMBATE À MALÁRIA
As comunidades que vivem em 47
municípios de seis estados da região
amazônica serão beneficiadas por
um investimento extra de quase R$
100 milhões para ações de
prevenção e tratamento da malária
nos próximos cinco anos. O Fundo
Global de Luta contra AIDS,
Tuberculose e Malária financiará o
Projeto para Prevenção e Controle
da Malária na Amazônia Brasileira,
aprovado em 2008 e que começará
a ser executado em 2010. O repasse
será feito em cinco parcelas e
representa um incremento de 14%
em relação aos investimentos
previstos pelo Ministério da Saúde
para o período. A Fundação de
Medicina Tropical do Amazonas
(FMTAM) e a Fundação Faculdade
de Medicina (FFM) serão
responsáveis pelo gerenciamento
administrativo e financeiro do
projeto e pela execução de todas
as ações. A meta é reduzir em 50%
os casos de malária nesses 47
municípios, que foram responsáveis
pela transmissão de quase 70% dos
casos da doença no Brasil em 2007.
Naquele ano, dos 458.624 casos
registrados em todo o país, esse
conjunto de municípios concentrou
311.279 casos de malária. O plano
estima uma diminuição gradativa
desse número, com a previsão
de que eles caiam para pouco mais
de 150 mil em 2014.
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PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE
A comissão científica do IV
Congresso Ibero-americano de
Pesquisa Qualitativa em Saúde está
recebendo resumos de trabalhos,
em sua primeira convocatória, até
o próximo dia 15 de janeiro. O
evento, promovido por um amplo
conjunto de instituições envolvidas
com o ensino e o desenvolvimento
da pesquisa qualitativa na região
Ibero-americana, será realizado
de 08 a 11 de setembro de 2010
em Fortaleza (Ceará). Com o lema
“Diversidade de Saberes, Construção
do Conhecimento e Justiça Social”,
a programação contempla distintos
olhares e vertentes sobre a saúde;
busca aprofundar questões
epistemológicas e metodológicas que
desafiam a produção científica nessa
tradição, ao tempo que reitera seu
engajamento ético-político com o
direito à saúde para todos e a
construção de sistemas de saúde
comprometidos com a justiça social.
Todas as informações estão
disponíveis em http://
www.pesquisaqualitativa2010.com.br/
index.php.
SISTEMAS UNIVERSAIS DE
SEGURIDADE SOCIAL
A I Conferência Mundial sobre o
Desenvolvimento de Sistemas
Universais de Seguridade Social será
realizado de 22 a 26 de março
de 2010 em Brasília (DF), e terá
como objetivo estruturar as agendas
políticas pela universalidade do
direito à seguridade social nos
âmbitos nacionais e internacionais,
por meio de uma convocatória
aos governos e organismos
intergovernamentais, por convite
a ser apresentado pelo Governo
Brasileiro, e à sociedade civil
internacional, por intermédio do
Fórum Social Mundial da Saúde.
O momento de crise internacional
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e nacional exige um aprofundamento
estratégico da perspectiva
universalista e o lançamento de uma
agenda internacional que crie uma
alternativa de garantia dos direitos
humanos em seguridade social no
marco de um desenvolvimento
humano integral: a Conferência
buscará construir uma resposta neste
campo. O evento terá três Blocos
Temáticos: as razões e oportunidades
para a construção dos Sistemas
Universais em seus imperativos
democráticos e éticos; os desafios
para alcançar a universalização
da Seguridade Social e; os
caminhos políticos para a
construção dos Sistemas
Universais: a definição
da agenda política e as estratégias
de mobilização”.
Mais detalhes na página http://
conselho.saude.gov.br/
confmundial.html ou com a
Secretaria Executiva do evento
pelo email
confmundial@saude.gov.br.
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE
NUTRIÇÃO
A Associação Brasileira de Nutrição
(ASBRAN) promove, de 26 a 29
de maio de 2010, o XXI Congresso
Brasileiro de Nutrição e I Congresso
Ibero-americano de Nutrição Alimentação e Nutrição”, em
Joinville (Santa Catarina). Com
o tema “Parcerias para um
Desenvolvimento Sustentável”
o evento abordará temas como:
novos consensos em nutrição clínica;
sistema nacional de segurança
alimentar e nutricional; direito
humano à alimentação adequada;
o nutricionista na atenção básica;
recentes avanços em nutrição
esportiva; novas áreas de atuação
profissional; gestão e garantia de
qualidade; desafios da formação
profissional, entre outros.
Mais detalhes no site http://
www.tecnoevento.com.br/
paginaevento.php?cod=17&pag=18,
pelo telefone (11) 3257-0277 ou
pelo email secretaria@asbran.org.br.

PÓS EM VISA - INCQS
O Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ)
informa a abertura das inscrições para
a seleção pública de candidatos ao
Programa de Pós-Graduação em
Vigilância Sanitária, na modalidade
mestrado profissional. O edital está
disponível no link
http://www.incqs.fiocruz.br/index.php?
option=com_content&view=article
&id=126:pos-graduacao-mestradoprofissional&catid=70&Itemid=105
PROFESSOR-PESQUISADOR UNISINOS
O Programa de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva da UNISINOS, nível
mestrado acadêmico, seleciona
pesquisador e professor para o seu
corpo docente permanente, com
disponibilidade para 40 horas
semanais de dedicação.
Veja o edital em
http:www.abrasco.org.br/
UserFiles/File/ABRASCODIVULGA/
2009/SelecaoProfessorUnisinos.pdf.
ODONTOLOGIA DO TRABALHO
A Faculdade de Odontologia de Bauru
(FOB/USP) está com inscrições
abertas, até 12 de março, para
o Curso Gratuito de Especialização
em Odontologia do Trabalho.
Acesse o edital em http://
www.abrasco.org.br/UserFiles/File/
ABRASCODIVULGA/2009/
EDITAL_CURSO_DE_ESPECIALIZACAO_
FOBUSP_20101.pdf
PROFESSOR TITULAR - UNICAMP
O Departamento de Medicina
Preventiva e Social da Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) abriu
concurso para contratação
de um professor titular de três
disciplinas da área de Epidemiologia.
As inscrições vão até o dia 3 de
fevereiro de 2010. O candidato
selecionado será responsável pelas
disciplinas de Epidemiologia e Saúde –

Boletim Especial do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva

do curso de Fonoaudiologia – e
Epidemiologia e Saúde 1 e 2, do
curso de Medicina. O profissional
atuará no Regime de Tempo Parcial,
com possibilidade de extensão para o
Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa. Veja o edital
acessando http://www.sg.unicamp.br/
procsel/pdf/02P224682009.pdf.
COLÉGIO DOUTORAL FRANCOBRASILEIRO
O Colégio Doutoral Franco-Brasileiro
está com inscrições abertas até 15 de
janeiro de 2010, para selecionar 30
doutorandos brasileiros para
programa de intercâmbio científico na
França. O programa oferece bolsas
mensais de 1,3 mil euros, passagens
aéreas, auxílio instalação e seguro
saúde. Parceria com o Conselho de
Presidentes de Universidades
Francesas (CPU) e a de Presidentes de
Universidades Francesas (CPU) e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), o
Colégio Doutoral Franco Brasileiro
pretende formar, em regime de cotutela ou co-orientação, recursos
humanos de alto nível nos dois países.
Para concorrer, os candidatos
brasileiros precisam ser alunos dos
cursos avaliados com nota igual ou
maior que 5, pela Capes. Cursos
avaliados com nota 4 também
poderão ser considerados, de acordo
com a justificativa apresentada por
sua coordenação. Para os franceses, a
exigência é de que sejam alunos de
uma das universidades consorciadas
com a CPU. Os resultados devem ser
divulgados em março de 2010, e o
início das atividades está previsto para
abril de 2010. Mais informações:
www.capes.gov.br.
PÓS EM MEDICINA TROPICAL – IOC/
FIOCRUZ
As inscrições para os cursos de
mestrado acadêmico e doutorado do
Programa de Pós-graduação em
Medicina Tropical do IOC estão
abertas até 22/01/2010. Divididas
entre as duas áreas do programa Medicina Tropical/Doenças Infecciosas
e Parasitárias e Diagnóstico,
Epidemiologia e Controle, são

oferecidas 10 vagas para o mestrado e
cinco para o doutorado. O objetivo do
programa é formar docentes de nível
superior e pesquisadores em nível de
mestrado ou doutorado, qualificandoos para o desenvolvimento de
pesquisas básicas e aplicadas na área
das Doenças Infecciosas e Parasitárias
e Medicina Tropical, proporcionando a
identificação e manejo de questões
associadas a aspectos clínicos,
epidemiológicos e laboratoriais.
Também visa integrar as tecnologias
estabelecidas e as inovadoras para
pesquisa na área biomédica ao
reconhecimento dos determinantes
socioeconômicos e ambientais de
doenças de alta prevalência e
morbidade para a população
brasileira. As informações sobre o
processo seletivo estão disponíveis no
site do programa: http://
www.fiocruz.br/iocensino/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?sid=33.
BOLSAS DAAD
As universidades alemãs anteciparam a
divulgação de seus cursos de férias de
2010, a maior parte oferecida durante o
verão europeu (junho a setembro). A
oferta de cursos (inclusive para o
inverno europeu que se aproxima) está
disponível na internet, em página do
Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico (DAAD). Pelo site os
interessados podem selecionar os cursos
e verificar as condições para se
inscrever. Dúvidas e pedidos de
inscrição devem ser encaminhados
diretamente para as universidades. As
instituições de ensino superior oferecem
tanto cursos do idioma alemão (de
iniciante a especializado) como cursos
temáticos específicos ou
interdisciplinares em praticamente todas
as áreas de conhecimento. Há cursos
para graduandos, pós-graduandos,
doutorandos e doutores. O valor do
investimento varia conforme duração,
área de conhecimento, cidade,
universidade e o que está incluído no
programa. Para brasileiros, o DAAD
oferece bolsas para o Curso de Inverno
de Língua e Cultura Alemãs
(Winterkurs), mas a seleção para 2010
está encerrada. Para 2011, o edital
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deverá ser publicado em maio de
2010. Mais informações:
www.summerschools-in-germany.de.
BIOÉTICA, ÉTICA APLICADA E SAÚDE
COLETIVA
Estão abertas as inscrições para a
primeira turma de doutorado (2010)
do Programa de Pós-Graduação em
Bioética, Ética Aplicada e Saúde
Coletiva (PPGBIOS), desenvolvido em
parceria pela Escola Nacional de
Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), UFRJ,
UFF e Uerj. As inscrições poderão ser
feitas até 18 de dezembro de 2009 e
de 4 a 22 de janeiro de 2010, de
segunda a sexta-feira, das 10h às 13h
e das 14h às 16h, na secretaria do
Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva da UFRJ. A Coordenação
Geral do Programa é da professora
Marisa Palacios, do IESC/UFRJ. Na
ENSP, o curso é coordenado pelo
pesquisador Sérgio Rego. Leia o edital
no link http://cedoc.ensp.fiocruz.br/
informe/arquivos/edital_bioetica.pdf.
PÓS-DOUTORADO NO HC-FMUSP
O Projeto Temático “Autoimunidade na
Criança: Investigação das bases celulares
e moleculares da autoimunidade de
início precoce”, apoiado pela FAPESP,
tem uma posição de pós-doutorado
para participação em projeto sobre a
investigação funcional do timo humano.
O candidato deve ter formação em
biologia celular e tecidual e em
imunologia. A oportunidade é por 24
meses, prorrogáveis por até 12 meses. A
data-limite para inscrições é 28 de
fevereiro. O projeto será desenvolvido
no Instituto da Criança em colaboração
com o Instituto do Coração (InCor) –
ambos do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo – e com o Hospital do
Coração. Interessados devem entrar em
contato com a coordenadora do projeto,
professora Magda Carneiro-Sampaio
magda.carneiro@icr.usp.br. A vaga está
aberta a brasileiros e estrangeiros.
OMS
Confira as oportunidades oferecidas
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) acessando http://www.who.int/
employment/vacancies/en/.
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PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA SOBRE
VIOLÊNCIA E SAÚDE
A Revista Ciência & Saúde Coletiva
lançou um número temático sobre
Promoção e Vigilância sobre Violência
e Saúde abordando uma variedade de
temáticas que hoje é recoberta pela
área de estudos, pesquisas e práticas
denominada violência e saúde:
acidentes, agressões, suicídios,
categorias específicas de vítimas e de
autores, questões etárias e de gênero,
dentre outros. Alguns textos
apresentam diagnósticos de âmbito
nacional: o artigo de debate que fala
das conclusões de uma pesquisa sobre
a implantação da Política Nacional de
Redução de Acidentes e Violências,
dois que tratam do Perfil dos
Atendimentos de Emergência na Rede
Nacional de Vigilância de Acidentes e
Violências, um sobre a população em
geral e outro especificamente sobre
crianças, um que discute o Consumo
de Álcool e Drogas entre Vítimas de
Acidentes e Violências no País, dentre
muitos. Outro conjunto de textos se
refere a estudos locais que são
comparados com a situação nacional,
e uma boa parte deles trata de
pesquisas sobre prevenção da violência
e promoção da vida. Organizado pelos
coordenadores dessa área no
Ministério da Saúde, Otaliba Libânio
de Morais Neto, Deborah Carvalho
Malta e Marta Maria Alves da Silva,

este número oferece aos leitores uma
ampla gama de pesquisas e reflexões
que vão se somando ao enorme
esforço dos mais diferentes atores e
instituições para incorporarem o tema
Violência no âmbito da Saúde
Coletiva. O conteúdo está disponível
para os leitores impresso e online, na
base Scielo.
REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE
OCUPACIONAL RECEBE ARTIGOS
A Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional (RBSO) informa que o
prazo de submissão de artigos para o
dossiê temático “O mundo
contemporâneo do trabalho e a saúde
mental do trabalhador” foi estendido
até 25 de janeiro de 2010.
Informações no endereço eletrônico
www.fundacentro.gov.br/rbso ou na
secretaria da RBSO pelo telefone (11)
3066-6099 ou pelo email
rbso@fundacentro.gov.br.
ANVISA LANÇA BOLETIM
ELETRÔNICO DO VIGIPÓS
A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) lançou o primeiro
número do Boletim Eletrônico do
Vigipós. A publicação, trimestral e de
caráter transversal e interdisciplinar,
tem como objetivo divulgar as
experiências de investigações no
campo da Vigilância Sanitária. O
Boletim possui três seções: relato da
investigação, editorial elaborado por
especialista externo à ANVISA ,que
fará reflexão sobre o tema do relato e
uma coluna referente às medidas
empreendidas pelo Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS). http://
portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/
50f5de004094fa73a48afe80c70887e7/

Boletim_vigipos.pdf?MOD=AJPERES&
useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE
A Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, lançou o terceiro
número do volume 7 do periódico
Trabalho, Educação e Saúde. Nos
artigos, ensaio e relato publicados, a
relação entre a formação e o trabalho
em saúde alcança visibilidade com
base em estudos que focalizam
diferentes profissões e segmentos de
trabalhadores. Os espaços de formação
em pauta também nos levam a
distintos cenários, ora nos
aproximando do contexto dos serviços
de saúde, ora nos trazendo as questões
que emergem de experiências de
instituições formais de ensino. Neste
número, num diálogo entre cinco
autores, a seção Debate retoma a
discussão sobre fatores que se
combinam para configurar a situação
de precariedade do trabalho, sob a
ordem do capital. São questionadas as
práticas de qualidade de vida no
trabalho (QVT) como meios para
aumentar a produtividade e ocultar
problemas de ordem estrutural. Outro
destaque é a entrevista com o
professor Hugh Lacey, que traz a visão
dele sobre temas do campo da filosofia
da ciência, discutindo questões como a
interação entre valores sociais e
cognitivos e as práticas científicas; a
relação entre o desenvolvimento da
tecnociência e a democracia; e o papel
dos movimentos sociais na composição
das agendas de pesquisa. O conteúdo
do periódico está disponível para
acesso livre no site
www.revista.epsjv.fiocruz.br
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Durante a realização do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, a Abrasco Livros organizou em parcerias
com as Editoras estes lançamentos editoriais, que já estão disponíveis para compra em nossa livraria.

EDITORA FIOCRUZ
A GRIPE ESPANHOLA NA BAHIA: SAÚDE, POLÍTICA E
MEDICINA EM TEMPOS DE EPIDEMIA
Christiane Maria Cruz de Souza - Coleção História e Saúde
R$ 39,00
AS CIÊNCIAS DA VIDA: DE CANGUILHEM A FOUCAULT
Vera Portocarrero
R$ 37,00
BIOÉTICA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Sergio Rego, Marisa Palácios e Rodrigo Siqueira-Batista
Coleção Temas em Saúde
R$ 15,00
CLÁSSICOS EM DOENÇA DE CHAGAS: HISTÓRIA E
PERSPECTIVAS NO CENTENÁRIO DA DESCOBERTA
José da Rocha Carvalheiro, Nara Azevedo, Tania C. de
Araújo-Jorge, Joseli Lannes-Vieira, Maria de Nazaré
Correia Soeiro e Lisabel Klein (orgs.)
R$ 130,00
CLEMENTINO FRAGA FILHO: DEPOIMENTO
DE UM MÉDICO HUMANISTA
Flavio Coelho Edler (org.)
R$ 20,00
COMO E POR QUE AS DESIGUALDADES SOCIAIS
FAZEM MAL À SAÚDE
Rita Barradas Barata
Coleção Temas em Saúde
R$ 15,00
CORTE A MORTALHA: O CÁLCULO HUMANO DA MORTE
INFANTIL NO CEARÁ
Marilyn Nations - Coleção Antropologia e Saúde
R$ 27,00
DO CLIMA E DAS DOENÇAS DO BRASIL – OU ESTATÍSTICA
MÉDICA DESTE IMPÉRIO
J. F. Xavier Sigaud (edição brasileira)
Coleção História e Saúde | Clássicos e Fontes
R$ 70,00
DOENÇA DE CHAGAS, DOENÇA DO BRASIL: CIÊNCIA,
SAÚDE E NAÇÃO (1909-1962)
Simone Petraglia Kropf
Coleção História e Saúde
R$ 65,00
INFORMAÇÃO, SAÚDE E REDES SOCIAIS: DIÁLOGOS DE
CONHECIMENTOS NAS COMUNIDADES DA MARÉ
Regina Marteleto e Eduardo Navarro Stotz (orgs.)
R$ 28,00
O QUE É O SUS
Jairnilson Paim
Coleção Temas em Saúde
R$ 15,00

OS ÍNDIOS NO IMPÉRIO DO BRASIL: A ETNOGRAFIA
DO IHGB ENTRE AS DÉCADAS DE 1840 E 1860
Kaori Kodama
Coleção História e Saúde
R$ 44,00
PARTICIPAÇÃO E SAÚDE NO BRASIL
Soraya Vargas Côrtes (org.)
R$ 28,00
POR UMA FILOSOFIA EMPÍRICA DA ATENÇÃO À SAÚDE:
OLHARES SOBRE O CAMPO BIOMÉDICO
Kenneth Rochel de Camargo Jr.
e Maria Inês Nogueira (orgs.)
R$ 28,00
PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONCEITOS, REFLEXÕES,
TENDÊNCIAS
Dina Czeresnia e Carlos Machado de Freitas (Orgs.)
2ª edição revista e ampliada
R$ 32,00
PROTEÇÃO À NATUREZA E IDENTIDADE NACIONAL
NO BRASIL DOS ANOS 1920-1940
José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond
Coleção História e Saúde
R$ 35,00
UMA CIÊNCIA DA DIFERENÇA: SEXO E GÊNERO NA
MEDICINA DA MULHER
Fabiola Rohden
2ª edição revista e ampliada.
Coleção Antropologia e Saúde
R$ 22,00
VOZES DE CAMPOS DE JORDÃO: EXPERIÊNCIAS SOCIAIS
PSÍQUICAS DO TUBERCULOSO PULMONAR NO ESTADO DE
SÃO PAULO
Oracy Nogueira
2ª Edição Revisada e Ampliada
por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti
Coleção História e Saúde | Clássicos e Fontes
R$ 35,00

EPSJV
DICIONÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE
2ª Edição Revisada e Ampliada
Isabel Brasil Pereira e Júlio César França Lima (orgs.)
R$ 34,00

IPEC/FIOCRUZ
NOÇÕES BÁSICAS DE EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇÃO
DAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
2ª Edição Revisada e Ampliada
Claudia Teresa Vieira de Souza
R$ 45,00
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CEPESC/IMS/UERJ/ABRASCO
ATENÇÃO BÁSICA E INTEGRALIDADE: CONTRIBUIÇÕES PARA
ESTUDOS DE PRÁTICAS AVALIATIVAS EM SAÚDE
Roseni Pinheiro, Aluisio Gomes da Silva Júnior e Ruben
Araújo de Mattos
R$ 49,00
AVALIAÇÃO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DO USUÁRIO: UMA
ABORDAGEM MULTICÊNTRICA
Roseni Pinheiro e Paulo Henrique Martins - Co-Edição UFPE
R$ 49,00
CUIDADO: TRABALHO E INTERAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE
José Ricardo Ayres
R$ 20,00
CUIDAR DO CUIDADO: RESPONSABILIDADE COM A
INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE
Roseni Pinheiro e Ruben Araujo de Mattos (orgs.)
CEPESC/IMS/UERJ/ABRASCO
R$ 40,00

AROUCA, MEU IRMÃO – UMA TRAJETÓRIA A FAVOR DA SAÚDE
COLETIVA
Guilherme Franco Netto e Regina Abreu (coords.)
Editora Contracapa
R$ 37,00
AVALIAÇÃO E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE: APROXIMAÇÕES
METODOLÓGICAS
Serafim Barbosa Santos Filho
Editora Unijuí
R$ 24,00
COMIDAS TRADICIONAIS INDÍGENAS DO ALTO RIO NEGRO
Luiza Garnelo e Gilda Baré (orgs.)
EDUA/FIOCRUZ/ABRASCO
R$ 25,00
COMUNICAÇÃO E SAÚDE DO TRABALHADOR
Adriana Kelly Santos
Editora Juruá
R$ 29,90

DIREITO MÉDICO

EDITORA FGV
MULHERES, MÃES E MÉDICOS – DISCURSO MATERNALISTA
NO BRASIL
Marina Martha de Luna Freire
R$ 35,00
SEXUALIDADE, REPRODUÇÃO E SAÚDE
Maria Luiza Heilborn (org.)
R$ 55,00

Eduardo Dantas
Editora GZ
R$ 55,00
ENSEÑAR LA SALUD - LA INTEGRALIDAD Y EL SUS EN LOS
CURSOS DE NIVEL DE GRADO EN EL ÁREA DE LA SALUD
Roseni Pinheiro, Ricardo Burg Ceccim, Lilian Koifman
e Ruben Mattos (orgs.)
Editora Teseo
R$ 35,00
ENTRE A CIÊNCIA E A EXPERIÊNCIA: UMA CARTOGRAFIA
DO AUTOCUIDADO NO DIABETES
Antonio Pithon Cyrino
Editora Unesp
R$ 38,00

EDITORA UFPE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Lia Giraldo da Silva Augusto (org.)
R$ 20,00

GLOSSÁRIO DE GESTÃO EM SAÚDE
Cícera Borges Machado e Marcelo Gurgel Carlos da Silva
EDUCE
R$ 20,00

SAÚDE DO TRABALHADOR E A SUSTENTABILIDADE DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO LOCAL – ENSAIOS EM
PERNAMBUCO
Lia Giraldo da Silva Augusto (org.)
R$ 30,00

CEBES
PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E SAÚDE
Coleção Pensar em Saúde
Sonia Fleury e Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato (orgs.)
R$ 25,00
SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
Coleção Pensar em Saúde
Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato e Sonia Fleury (orgs.)
R$ 25,00

O CORPO E SEUS SENHORES: HOMEM, MERCADO E CIÊNCIA:
SUJEITOS EM DISPUTA PELA POSSE DOS CORPOS E MENTES
HUMANAS
Fernando Lefevre e Ana Maria Cavalcante Lefevre
Editora Vieira e Lent
R$ 25,00
PEDAGOGIA DA SOLIDARIEDADE
Coleção Dizer a Palavra – volume 3
Paulo Freire, Nita Freire e Walter Ferrreira de Oliveira
Editora Villa das Letras
R$ 24,00

DIVERSAS EDITORAS

RISCO, RADIODIAGNÓSTICO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Marcus Vinícius Teixeira Navarro
Editora Edufba
R$ 35,00

A NOVA TOUPEIRA – OS CAMINHOS DA ESQUERDA LATINOAMERICANA
Emir Sader - Boitempo Editorial
R$ 39,00

SAÚDE MENTAL: FORMAÇÃO E CRÍTICA
Paulo Amarante e Leandra Brasil Da Cruz
LAPS
R$ 15,00

Abrasco Livros - Tel. 21 2590-2073 / 2598-2526
abrlivro@ensp.fiocruz.br
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NOVIDADES PARA ESTA EDIÇÃO
Mantenha-se atualizado com as mais recentes publicações em Saúde Pública
com desconto de 20% e postagem gratuita*.
Construindo o Estado
Republicano – democracia e
reforma da gestão pública
Luiz Carlos Bresser-Pereira
Editora FGV
R$ 50,00

Clínica em Movimento Coleção Fronteiras
Alcindo A. Ferla
Editora Educs
R$ 40,00

Gestão de Sistemas Locais
de Saúde – Coleção
Fronteiras
Susete M. Claus
Editora Educs
R$ 40,00

SPSS Aplicado à Pesquisa
Acadêmica
Adriano Leal Bruni
Editora Atlas
R$ 54,00

Reviravolta na Saúde –
origem e articulação do
movimento sanitário
Sarah Escorel
Editora Fiocruz
R$ 26,00

Formação de Sanitaristas ––
Coleção Fronteiras
Teresa Borgert Armani
Editora Educs
R$ 40,00

A Ralé Brasileira – quem é
e como vive
Coleção Humanitas
Jessé Souza
Editora UFMG
R$ 59,00

Coleção Pesquisa Qualitativa
(06 volumes)
Uwe Flick (coord.)
Editora Artmed
R$ 234,00

Pedidos por e-mail (abrlivro@ensp.fiocruz.br) ou fax (21) 2590-2073.
Acesse www.abrasco.org.br e consulte o catálogo completo de publicações.
* Promoção válida para as publicações anunciadas nas páginas 29, 30 e 31até a próxima edição deste boletim
aos sócios da Abrasco com anuidade em dia..
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