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editorial

É com enorme satisfação que
divulgamos o número 105 de
nosso Boletim, o último do ano,

com destaque para as marcantes
realizações da ABRASCO, em uma con-
juntura particularmente importante para
a Saúde Coletiva e o SUS. As eleições
de outubro de 2010 colocaram a saúde
no primeiro plano do debate nacional.

A ABRASCO preparou sua intervenção
para esse debate, de modo criterioso e
sistemático, principalmente nas reuniões
e eventos do segundo semestre. A Carta
de Salvador, elaborada em agosto no
I Congresso Brasileiro de Política,
Planejamento e Gestão em Saúde resu-
miu boa parte de nossas reflexões. Após
o primeiro turno das eleições, em
reunião da ABRASCO com os colegas do
Depto. de Medicina Social e do
Programa de Pós-Graduação em
Epidemiologia da UFPel, em Pelotas, o
debate sobre os desafios e perspectivas
da Saúde Coletiva e do SUS foi
atualizado. As reuniões em São Paulo
das Comissões Organizadoras dos
Congressos de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde e de Epide-
miologia, que ocorrerão na capital
paulista em 2011, também
produziram acúmulos para nossas
propostas ao futuro governo. A reunião
do Fórum de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva, realizada em São Luis,
capital do Maranhão, discutiu a
avaliação trienal dos programas e
oportunizou a elaboração de um
documento que destaca a necessidade
de ampliar a interlocução com o CNPq,
incluindo o aumento da oferta de bolsas,
editais, recursos financeiros e incentivos
aos Programas frente a excelente
resposta da Saúde Coletiva aos desa-
fios da ciência e do desenvolvimento
científico-tecnológico do país. A inau-
guração das atividades do Fórum de
Graduação em Saúde Coletiva, em
reunião realizada em Brasília, na UNB
foi outro momento de destaque da
ABRASCO reunindo contribuições de
docentes e alunos sobre a formação e
da pesquisa em Saúde Coletiva.

No âmbito da difusão de nossas
propostas para a Saúde Coletiva no país

também cabe destacar a iniciativa
inovadora da ABRASCO e da FIOCRUZ, ao
inaugurar um ponto de vendas da
ABRASCO LIVROS em Recife, no Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães, durante
as comemorações de seus 60 anos. Neste
âmbito, tornam-se relavantes as mu-
danças em curso em nossa Revista
Ciência e Saúde Coletiva, que em 2011
terá periodicidade mensal, redução da
tiragem em papel, fortalecimento do
acesso eletrônico e contará com um
qualificado corpo de editores assisten-
tes, buscando agilizar o tempo entre a
submissão e a publicação das con-
tribuições dos associados e colegas da
Saúde Coletiva.

A inauguração das atividades da
Rede de Pesquisas em Atenção Primária
à Saúde, em reunião de seu Comitê
Coordenador realizada em setembro em
Brasília também diversificou nossas
propostas e estratégias de comunicação

em saúde. A Rede encerrará o ano com
um seminário de mais de 100
participantes de serviços e universidades
brasileiras, além de convidados
internacionais, em 13 e 14 de dezembro
de 2010, também na capital federal.

A Escola Nacional de Saúde da
FIOCRUZ foi anfitriã de uma reunião da
ABRASCO com representantes do GTISP,
do Ministério da Saúde e do CONASEMS,
dentre tantos, sobre os desafios e
perspectivas da implantação do Cartão
Nacional de Saúde no Brasil.

No segundo semestre também
inauguramos a presença de nossos
eventos na Região Norte, que
produziram qualificadas contribuições à
nossa agenda para a Saúde Coletiva. A
realização do V Simbravisa e do I
Simpósio de Saúde Ambiental em Belém
fortaleceu nossos laços afetivos e
científicos com instituições, profissionais
de saúde e pesquisadores do Pará e da
Região Norte.

Todo esse esforço culminou na
elaboração de uma Agenda Estratégica
para a Saúde no Brasil, entregue em
mãos à presidente Dilma e ao governo
de transição. Esse documento, aprovado
em reunião coordenada pela ABRASCO

com entidades do Movimento da
Reforma Sanitária – CEBES, CONASEMS,
Rede Unida, Associação Paulista de
Saúde Pública e Associação Brasileira de
Medicina de Família e Comunidade -,
possibilitou um canal de comunicação
com a presidente e com o futuro governo
da União. Nesse processo, a ABRASCO não
se propôs a indicar nomes ou a
barganhar cargos para quaisquer níveis
do Ministério da Saúde e do SUS. Seu
esforço está direcionado a estimular o
futuro governo da Presidente Dilma na
implementação das propostas do
Movimento da Reforma Sanitária para
o SUS. A Agenda traça um diagnóstico
resumido dos principais desafios e

perspectivas do SUS para os
próximos anos, mas principalmente
estabelece propostas que poderão
efetivar e qualificar os princípios da
universalidade, integralidade e
equidade de nosso sistema de
saúde, não apenas em termos da

atenção individual de saúde, mas
particularmente das ações coletivas de
saúde.

O encerramento do ano ocorrerá
com uma reunião da diretoria e
conselho com a equipe da secretaria
executiva da ABRASCO, no Rio, em 16 e
17 de dezembro de 2010,
opor tunizando um balanço de
atividades deste ano e o planejamento
para 2011. Além de uma con-
fraternização, a reunião encaminhará
mudanças capazes de melhorar o
desempenho de nossa equipe de
administração e aproximar a entidade
de seus associados e da sociedade.

Aproveito a oportunidade para
desejar a nossos associados e leitores
um Feliz Natal e um 2011 pleno de
saúde, paz e realizações. Um brinde à
vida todos os dias do Ano Novo!

Luiz Augusto Facchini
Presidente da ABRASCO

“As eleições de outubro de 2010
colocaram a saúde no primeiro

plano do debate nacional”
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Diretoria da ABRASCO encerra ciclo de reuniões
itinerantes de 2010 na UFPel

C
umprindo com o compromisso

assumido em seu plano de

 gestão de “organizar a

par t ic ipação dos associados,

individuais e inst i tucionais,  por

macrorregiões do país, reforçando e

qual i f icando o debate sobre o

desenvolvimento do SUS e da Saúde

Coletiva no contexto regional”, a

diretoria da ABRASCO comemora a boa

receptividade que tiveram as reuniões

itinerantes realizadas em 2010. A

proposta desta nova dinâmica é abrir

um canal de comunicação permanente

e cada vez mais próximo com os

coletivos da ABRASCO (Fóruns,

Comissões e Grupos Temáticos) e dos

associados (institucionais e individuais),

e levou os encontros às seguintes

instituições: Universidade de São Paulo

(fevereiro), Escola Nacional de Saúde

Pública Sergio Arouca (abril), a

Universidade Federal da Bahia (junho),

a Universidade Federal do Rio de

Janeiro (agosto) e finalmente,

encerrando este primeiro ciclo, à

Universidade Federal de Pelotas

(outubro).

A aber tura da 5ª Reunião da

diretoria e do Conselho da ABRASCO

aconteceu no dia 7 de outubro, nas

dependências do Centro de Pesquisas

Epidemiológicas (CEP/UFPel) e foi

prest igiada pelo vice-rei tor da

Universidade, Manoel Luiz Brenner.

Com o tema geral “A Saúde Coletiva

e o SUS no próximo governo”, o

encontro teve como proposta pensar
uma agenda estratégica no campo da
Saúde Coletiva frente aos desafios
das políticas de saúde e do SUS. Com
este objet ivo buscou agregar
contr ibuições das áreas de
epidemiologia, ciências sociais e
humanas e política, planejamento e
gestão em Saúde, tendo como
referência a Carta de Salvador.

A manhã do primeiro dia da
reunião contou com a participação
dos alunos e professores do Centro
de Pesquisas, além da diretoria e dos
representantes dos GT´s da ABRASCO,
reunidos no “Café do Doutorado”

para debater “Qual é o papel da
Saúde Coletiva frente aos desafios
do SUS?” .  A  d inâmica  des ta
atividade reproduz a do “Café da
Equidade” do ABRASCÃO 2009 e é
a essência da proposta das reuniões
itinerantes da diretoria: criar várias
rodas de conversa nas quais  os
interlocutores trocam de lugar a cada
cer to tempo fazendo c i rcular  as
ide ias ,  va lor i zando desta forma
contribuição de todos, facilitando a
obser vação de  padrões  e  a
iden t i f i cação  de  ques tões  ma i s
profundas.

Ao sistematizar os resultados das
mesas foram encontrados muitos
pontos de convergência, entre eles:
existe uma grande preocupação com
a formação e as condições de trabalho
dos profissionais da área da saúde

(especialmente na Atenção Primária à
Saúde); o acesso à educação de
qualidade é essencial para o desen-
volvimento do país, inclusive na área
de saúde; o problema central do SUS
não é o financiamento, mas o fato de
ser tratado como um “sistema pobre
para pobres”; é preciso valorizar a
universalidade, a integralidade e a
equidade para ter sistemas públicos de
qualidade; a avaliação de serviços no
âmbito do SUS não subst i tui  a
pesquisa acadêmica e; popularizar a
ciência e a produção de conhecimento
nos serviços requer o reforço às
instituições de pesquisa e não sua
fragilização.

A parte da tarde foi dedicada à
aval iação dos resultados do 1º
Congresso Brasi leiro de Polí t ica,
Planejamento e Gestão. Poste-
r iormente foram discut idos os
preparat ivos para o V Simpósio
Brasileiro de Vigilância Sanitária, o I
Simpósio Brasi le iro de Saúde
Ambiental e o Mini-Congresso de GT/
Comissões/Fóruns que será realizado
em abril/2011.

No segundo dia da reunião a pauta
foi concentrada nos informes sobre o
andamento da organização dos
Congressos de Ciências Sociais e
Humanas e de Epidemiologia (2011),
no próximo ABRASCÃO (2012) e nas
agendas das representações, Fóruns
(Graduação e Pós-Graduação), GT´s
e Comissões.

No “Café do doutorado” os participantes são
divididos em grupos de quatro a cinco pessoas por mesa.
Todo o registro da conversa deve ser feito na toalha de
papel que cobre a mesa e todos os participantes são
responsáveis por fazer anotações, sumarizar ideias, fazer
desenhos que reflitam os pensamentos e insights que

surgirem. São realizadas três rodadas de 20 minutos e a
cada rodada três pessoas trocam de mesa. Cada mesa
tem um “anfitrião” que ficará na mesa de origem,
enquanto os outros integrantes do grupo são
“embaixadores”, cuja função é levar as ideias da rodada
anterior para a próxima mesa.

 abrasco participa
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Presidente da ABRASCO entrega documento elaborado
pelas entidades do Movimento da Reforma Sanitária

à presidente eleita Dilma Rousseff

A reunião semestral do Fórum de
 Coordenadores dos Cursos de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva foi
realizado nos dias 16 e 17 de novembro
em São Luis (MA). No primeiro dia do
encontro foram discutidas a Avaliação
Trienal 2007-2009 da Capes (com a
participação da representante da área,
Rita Barradas Barata) e os proce-
dimentos de Avaliação de Livros em
Saúde Coletiva na Capes (com par-
ticipação do Representante Suplente
na Capes, Ricardo Ventura Santos) e
uma síntese da reunião sobre Mestra-
dos Profisionais e relato sobre a
avaliação dos cursos (exposição da
Profa. Maria Amélia Veras).

Reunião do Fórum de Coordenadores dos Cursos
de Pós-Graduação em São Luís

No segundo dia a pauta incluiu a
exposição e dabate sobre a  Graduação
em Saúde Coletiva e a ABRASCO ,
Informes e prospecção da Pós-
Graduação em Saúde Colet iva:
Informe e propostas da Comissão de
Polí t ica, planejamento e gestão
(Oficina do plano diretor da área no
Congresso da ABRASCO) e a atualização
sobre o Qualis Eventos.

No final da reunião foram feitos
alguns encaminhamentos como: a
criação de quatro grupos de trabalho
sobre os temas mestrado profissional,
avaliação da produção técnica e
eventos, subsídios para o CA CNPq e
revisão do Qual is  Periódicos e

Propostas; a elaboração de uma nota
do coletivo para o CNPq reivindicando
o aumento do número de bolsas de
produtividade em pesquisa para a área
de Saúde Coletiva (encaminhada no
últ imo dia 24 de novembro); a
elaboração da lista tríplice para a
escolha do novo representante da área
na Capes composta por Rita Barradas,
Jorge Ir iar te e Rosana Onocko
Campos e; a definição dos encontros
semestrais de 2011 (maio em
Campinas e outubro em Fortaleza).

O documento encaminhado ao
CNPq está disponível na página
do  Fórum:  www. forumsaude
coletiva.org.br.

O  presidente da ABRASCO, Luiz
Facchini, entregou em mãos à

presidente eleita, Dilma Rousseff, o
documento “Uma Agenda Estratégica
para a Saúde do Brasil”, elaborado pelas
entidades do Movimento da Reforma
Sanitária, no último dia 01 de dezembro.
O encontro aconteceu durante a reunião
da presidente com representantes de diver-
sas entidades e instituições do setor saúde,
realizada no Salão Azul, do Centro Cul-
tural Banco do Brasil - sede do governo
de transição -, em Brasília. Na oportu-
nidade Dilma foi convidada a participar
dos eventos da ABRASCO já em 2011.
Entre outros pontos, o documento
enfatiza que “O principal obstáculo a ser
superado é político. Os sinais sobre a via
de integração e proteção social ainda
não são suficientemente claros. Ora ace-
na-se em direção aos modelos univer-
salizantes, ora no sentido da adoção de
políticas de saúde focalizadas, para quem
não tem cobertura de planos e seguros
privados de saúde. Hoje, as ambigui-
dades subjacentes às relações entre

desenvolvimento eco-
nômico e social e a
política de saúde im-
põem desafios renova-
dos ao Brasil. O país
vive uma nova con-
juntura que fixa a
perspectiva de mobi-
lidade social conjugada
à melhor distribuição da
riqueza: taxas de
crescimento econômico
sustentadas,  incremen-
to dos empregos formais
e uma elevada pro-
porção da população economicamente
ativa. Neste contexto, é imprescindível
remover obstáculos estruturais à
efetivação do SUS e da Reforma
Sanitária Brasileira.”

O documento contou com a adesão
da Associação Paulista de Saúde Pú-
blica (APSP), Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes), Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems), Rede Unida e

Sociedade Brasileira de
Medicina de Família e
Comunidade (SBMFC). A
Agenda Estratégica é fruto
da reunião organizada pela
ABRASCO com parceiros que
integram o Movimento
da Reforma Sanitária reali-
zada na terça-feira, dia 23
de novembro, na FIOCRUZ
Brasília. O encontro, co-
ordenado pelo presidente
da ABRASCO, Luiz Facchini,
discutiu propostas do
Movimento da Reforma

Sanitária para o Sistema Único de Saúde
e a Saúde Coletiva. O documento teve
como base a Carta de Salvador -
aprovada durante o I Congresso
Brasileiro de Política, Planejamento
e Gestão em Saúde-, que subsidiou o
debate e a elaboração de recomen-
dações (veja o documento na página
24).

O documento está disponível no site
da ABRASCO: www.abrasco.org.br.
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A Revista Brasileira de Epidemio-
 logia passou a ser indexada na

base de dados internacional MedLine*
no mês de setembro, uma das mais
prestigiadas para publicações da área da
Saúde. O processo de admissão da
Revista levou aproximadamente um ano
e meio, durante o qual foi feita uma
avaliação da qualidade e da
representatividade dos ar tigos
divulgados, assim como da
periodicidade da publicação. Para o
editor científico do periódico, Moisés
Goldbaum, da Faculdade de Medicina
da (USP), “este é mais um evento,
capitaneado pela ABRASCO , que
demonstra a consolidação e solidez da
epidemiologia brasileira”. No momento,
todos os números da Revista editados
em 2010 já estão disponíveis na
MedLine e em breve será feita a inserção
da coleção completa. Classificada como
B1 pelo Qualis (Capes), a revista
também está nas bases bibliográficas
LILACS, Scielo, EBSCO, Scopus e

Revista Brasileira de Epidemiologia
é indexada pela MedLine

Latindex. Para Goldbaum, a entrada na
Medline marca uma nova etapa na
história da revista. “Ganhamos
visibilidade e a partir deste momento
esperamos ter um aumento da nossa
demanda. Temos a expectativa, em
particular, de poder divulgar mais
material de países africanos e ibero-
americanos”, afirmou.

Publicada trimestralmente, a Revista
tem por finalidade publicar trabalhos
originais e inéditos, inclusive de revisão
crítica sobre um tema específico, que
contribuam para o conhecimento e
desenvolvimento da Epidemiologia e
ciências afins. Os artigos são distribuídos
nas seguintes seções: “Debate”,
destinada a discutir diferentes visões
sobre um mesmo tema que poderá ser
apresentado sob a forma de consenso/
dissenso, artigo original seguido do
comentário de outros autores,
reprodução de mesas redondas e outras
formas assemelhadas; Notas e
Informações - notas prévias de trabalhos

de investigação, bem como relatos
breves de aspectos novos da
epidemiologia além de notícias relativas
a eventos da área, lançamentos de livros
e outros; Cartas ao Editor - comentários
de leitores sobre trabalhos publicados na
Revista Brasileira de Epidemiologia. Os
textos podem ser encaminhados em
português, espanhol e inglês.

A 1ª Reunião do Fórum de Coor-
 denadores dos Cursos de

Graduação em Saúde Coletiva e V
Reunião Nacional dos Cursos de
Graduação em Saúde Coletiva foi
realizada na FIOCRUZ Brasília, nos dias
18 e 19 de novembro. O encontrou foi
coordenado pelos integrantes da comissão
pró-tempore do Fórum, Eduardo Mota
(UFBA), Roberto Medronho (UFRJ),
Ricardo Ceccim (UFRGS) e Bianca Borges
(UFRJ) e contou com a participação do
Secretário Executivo da ABRASCO, Carlos
Silva, representando a Diretoria da
Associação, além de ter reunido 75
estudantes e 35 docentes de 14 Cursos de
Graduação em Saúde Coletiva. Na
oportunidade foram colocadas em pauta
questões estratégicas neste momento de
consolidação do novo coletivo, como: a
criação de espaços para a discussão dos

1ª Reunião do Fórum dos Coordenadores
de Cursos de Graduação em Saúde Coletiva

conteúdos e compe-
tências do ensino nos
cursos de graduação em
Saúde Coletiva nos
eventos temáticos da
ABRASCO; o reforço do
papel da Associação
como mediadora no
processo de estruturação
dos cursos junto a Ins-
tituições como MEC, MS,
CONASS e CONASEMS; o
reforço do diálogo com o CNS e CNE
sobre a legitimação da profissão e pro-
fissionalização da Saúde Coletiva; a par-
ticipação do novo fórum na discussão e
debates sobre a revisão estatutária da
ABRASCO; entre outras. Na oportunida-
de, os graduandos entregaram uma
moção de solidariedade lembrando “os
estudantes de IES que não tiveram a

oportunidade e/ou suporte institucional de
participar da militância estudantil”. A
moção apresentada pelos estudantes
e outras imagens do encontro
estão disponíveis no nosso site:
www.abrasco.org.br.

Saiba mais sobre a criação deste novo
coletivo da ABRASCO lendo a matéria da
página 21.

* A MedLine, base de dados da lite-
ratura internacional da área médica e
biomédica, produzida pela National
Library of Medicine (NLM, USA),
contém referências bibliográficas e
resumos de mais de cinco mil títulos
de revistas publicadas nos Estados
Unidos e em outros 70 países. Atua-
lizada mensalmente, a base contém
referências de artigos publicados desde
1966 até o momento, que cobrem as
áreas de: medicina, biomedicina,
enfermagem, odontologia, veterinária
e ciências afins.
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Ouvir os pronunciamentos de
 Dilma Roussef e dos
governadores eleitos reiterando

compromissos com a saúde e que suas
intenções serão traduzidas em priorida-
des reais nas agendas e nos orçamentos
públicos foi muito alentador. Contudo, a
impressão de que só faltaria coadunar as
convicções com decisões executivas durou
pouco. A aquiescência sobre a relevância
das políticas de saúde nos conduziu a um
patamar mais elevado de sociabilidade,
mas não deu para o gasto.

A intensidade das polêmicas sobre a
Contribuição Social para a Saúde
aconselha a parar de empurrar com
barrigas, certamente mais repletas, o
debate sobre o rumo e o prumo do sistema
de saúde. O adiamento da resposta que
será dada à assistência à saúde do novo
contingente de brasileiros dos estratos C e
D estimula uma imensa confusão.

A afirmação “seremos um país de
classe média” admite interpretações
opostas. Incluir mais brasileiros nas
coberturas dos planos privados não é o
mesmo que implementar e manter um
sistema público universal. São
alternativas distintas.

Reflexões mais rigorosas sobre a
realidade requerem diálogos francos.
Caso se defina que a saúde pública deva
se restringir às atividades de
saneamento, vacinação, controle de
endemias e ações básicas aos poucos
que permanecerão pobres, não se
justifica convocá-la para assumir o
antipaticíssimo papel de protagonista do
aumento da carga tributaria.

O catálogo de ideias interessantes,
mas desconjuntadas, sobre as atividades
que o próximo governo pretende realizar
não auxiliou o ordenamento das
relações de causas e efeitos subjacentes
à  necessidade de obtenção de mais
recursos para a saúde. É preciso antes
de tudo enunciar qual padrão de saúde
queremos e podemos alcançar. É o

Onde Pendurar a Fatura da Saúde?

diagnóstico que orienta a terapia e não
o contrário.   Edificações, carros, equipes
profissionais e medicamentos são meios
essenciais para a finalidade de promover
melhores condições de saúde, mas
desarticulados não conformam um
sistema universal de saúde, ainda que
a ampliação da ofer ta de ações e
serviços seja muito melhor para quem
precisa ser atendido do que a falta deles.

De fato, nenhuma disputa escolástica
nem as discussões sobre a precedência do
ovo ou da galinha suprem exigências de
sobrevivência de quem precisa de serviços
de saúde.  Mas, se desejarmos ampliar os
horizontes da igualdade e emancipação,
via efetivação do direito à saúde, teremos
que entender e encarar antinomias
teóricas e conflitos políticos,
democraticamente.

No reino do pragmatismo, as regras
favoráveis à privatização vicejam.
Enredados pelas pressões das neces-
sidades materiais imediatas tende-se à
conformidade e à mistificação. Muitas
instituições privadas vendem caro a utopia
de garantir se não uma saúde perfeita para
seus clientes pelo menos o atendimento
instantâneo para todos os males. E não
entregam o que comercializam. Basta
lembrar que o doente rico para o qual não
há cura é um clichê consagrado. Apesar
de todas as evidências sobre a
superioridade dos sistemas universais em
termos de eficácia e eficiência, o
argumento de que o consumo de planos
privados é o protótipo de melhor saúde
atrai muitos brasileiros. E ganhará fôlego
se o governo seguir oferecendo soluções
divergentes.

Dar com uma mão e tirar com a outra
atrapalha o reconhecimento sobre a
inadequação do volume e da natureza das
fontes de financiamento para a saúde.
Para coibir as lides de bens sucedidos
alquimistas modernos de transmutar
recursos públicos em benefícios privados
é preciso associar o gasto ao cumprimento
de metas sanitárias. Seria um contra-
senso, por exemplo, erradicar a miséria e

negligenciar a proliferação da hanseníase.
Por isso, os posicionamentos a favor da
elevação dos gastos com saúde têm que
ser acompanhados pela exigência de
compatibilizar a origem com o destino dos
recursos. Em 2009, o total dos gastos
públicos com saúde representou cerca de
4% do PIB e 12% da arrecadação
tributária bruta. É muito pouco, sobretudo
quando se considera que as despesas
privadas com saúde, circunscritas aos
segmentos populacionais de maior renda,
superam as públicas.

Não há uma doutrina ou um saber
científico estabelecido sobre a trajetória
a ser adotada para obter melhores
condições de saúde.  Depende. Os
limites toleráveis para o pagamento de
impostos variam historicamente.
Também são móveis os limiares da
iniquidade resultante das distorções da
estrutura tributária, do ajuste
macroeconômico e do uso direto e
indireto de recursos públicos para
financiar serviços, planos e seguros
privados.  Consequentemente,
explicações usualmente mobilizadas
para descrever e analisar mercados não
se aplicam à saúde. Ser classe média
ou consumir bens mediamente, não
significa preferir uma saúde medíocre.
As expectativas com a saúde não
equivalem ao tamanho de cada bolso.
Um sistema de saúde ajustado a estratos
de renda seria, quando muito, uma obra
de ficção.

Portanto, a fatura da saúde, se
condicionada à perspectiva de reorgani-
zar um sistema público abrangente e de
qualidade, poderá ser pendurada tanto
em novas fontes, quanto na revisão dos
subsídios para o setor privado,
especialmente naquelas que paguem
mais dividendos em bem-estar.

Ligia Bahia

Vice-Presidente da ABRASCO e
professora-pesquisadora do Instituto
de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ.
Artigo publicado no Jornal O Globo,
em 15/11/2010.

reflexões
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Fiocruz Pernambuco comemora 60 anos
e inaugura o Café Saúde e Letras em parceria

com a ABRASCO

 abrasco participa

A ABRASCO participou da
agenda de atividades
 comemorativas dos 60

anos de fundação do Centro
de Pesquisas Aggeu Maga-
lhães (CPqAM), unidade da
Fun-dação Oswaldo Cruz em
Per-nambuco, inaugurando, no
dia 22 de setembro, o Café
Saúde e Letras. O espaço,
criado em parceria com o
Centro de Pesquisas, tem como
objetivo promover a con-
vivência e é ao mesmo tempo
um café e uma livraria. A
cerimônia de abertura contou
com a participação da vice-
presidente de Ensino, Infor-
mação e Comunicação da FIOCRUZ,
Maria do Carmo Leal; do Diretor do
CPqAM, Eduardo Freese, e do pre-
sidente da ABRASCO, Luiz Augusto
Facchini; além autoridades e repre-
sentantes da comunidade. Na ocasião,
Facchini lembrou que a iniciativa é fruto
de “uma parceria estabelecida pelas
duas instituições ao longo de 30 anos”.
Maria do Carmo destacou sua satisfação
em inaugurar a primeira livraria em uma
unidade da Fundação fora do Rio de
Janeiro que distribui as publicações
da Editora FIOCRUZ. “Essa é uma opor-
tunidade de ter acesso diretamente ao
nosso acervo sem pedido via postal”,
afirmou.

As comemorações continuaram com
o I Simpósio de Bioterismo da FIOCRUZ

Pernambuco (11 e 12 de novembro) e
com a exposição “FIOCRUZ Pernambuco
– 60 anos de História em Saúde Pú-
blica” (Espaço Cultural do Aeroporto
Internacional dos Guararapes, até 30 de
novembro).

60 anos a serviço da saúde

O CPqAM foi criado em 1950 por

iniciativa de pesquisadores locais que
tinham o sonho de fundar uma
inst i tuição que pesquisasse as
enfermidades endêmicas regionais
que  at ingiam grande par te da
população nordestina. Na década de
1970,  por  ações  do  Gover no
Federal, o Centro foi integrado à
FIOCRUZ. Sua sede
inicial era no bairro
do Espinheiro, mas
desde 1986 funci-
ona no campus da
Universidade Fede-
ral de Pernambuco
(UFPE), ocupando
uma área de 15,2 mil
metros quadrados.

O Centro desen-
volve um trabalho
sistemático de pes-
quisa e de ensino em diversos campos
da saúde pública, visando à prevenção
e ao controle de enfermidades endêmicas
agudas e crônico-degenerativas no
Nordeste. A instituição vem ampli-
ando suas atividades no campo do
desenvolvimento de imunobiológicos

(vacinas), no de técnicas de
diagnóstico e no desenvol-
vimento tecnológico com o
intuito de contribuir para a
saúde dos brasileiros.

A FIOCRUZ Pernambuco está
envolvida em mais de 120
projetos e atua em seis
departamentos: Entomologia,
Imunologia, Microbiologia,
Parasitologia, Saúde Co-
letiva e Virologia e Terapia
Experimental. 

Na área de formação de
recursos humanos, o centro tem
um Programa de Pós-Gradu-
ação em Saúde Pública que
oferece cursos de doutorado,

mes t rado acadêmico,  mes t rado
pro f i s s iona l ,  e spec ia l i zação  e
residência. O centro ministra, ainda,
cur sos  não regu la res  de  espe-
cialização em áreas como gestão e
po l í t i ca  de  recur sos  humanos ,
vigi lância ambiental,  informação
em saúde, entre outros temas ligados

à saúde pública. O CPqAM também
desenvolve um programa de in-
centivo à vocação científica para
alunos do 2º grau (Provoc) e alunos
da graduação por meio do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (Pibic).
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Carlos Coimbra Jr.

1º Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição
dos Povos Indígenas revela quadro crítico

entrevista

Altos índices de desnutrição crônica e anemia
convivendo com o surgimento de doenças como
hipertensão e diabetes, esse é o cenário revelado

pelo 1º Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos
Povos Indígenas. Desenvolvida pela ABRASCO, por meio
de consórcio com o Instituto de Estudos Ibero-
Americanos, da Universidade de Gotenburgo (Suécia),
para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a pesquisa
não apenas descreve a situação alimentar e nutricional
e seus fatores determinantes em crianças menores de
cinco anos e em mulheres de 14 a 49 anos das
populações indígenas brasileiras, traz também
informações sobre saneamento, acesso a serviços básicos
de saúde (como o pré-natal), cobertura vacinal e as
principais doenças que acometem esta população.

O inquérito, considerado um marco na saúde coletiva,
foi realizado no período 2008-2009 e entrevistou 6.605
mulheres e 6.583 crianças em 123 aldeias escolhidas por
amostragem representativa de todas as regiões do país.
Confira a seguir a entrevista em que o coordenador geral
do projeto e coordenador do GT Saúde Indígena da
ABRASCO, Carlos Coimbra, comenta alguns dos
principais aspectos deste trabalho pioneiro na América
Latina.

Abrasco - Como surgiu a proposta de realizar o
Inquérito?

Coimbra – A proposta para a realização do Inquérito
não foi iniciativa de uma única pessoa ou de um pequeno
grupo. A ideia surgiu em um momento muito especial
em que se amplia o interesse pela qualificação da
informação sobre esse contingente da população
brasileira, que são os indígenas. Nos próprios congressos
da ABRASCO, na virada dos anos 90 para 2000, nós
começamos a congregar cada vez mais pesquisadores
interessados em ir a campo e realizar pesquisas que
contribuíssem para o conhecimento acerca dos perfis e
determinantes de saúde dessa população. Nesse período
começaram a surgir trabalhos muito bons que revelaram
realidades completamente desconhecidas.

Abrasco – Qual era o quadro que se revelava e qual
seria o motivo deste desconhecimento?

Coimbra - Historicamente, apesar da existência de
uma legislação protecionista desde o início do século
XX, as populações indígenas no Brasil não eram
contempladas nas grandes pesquisas nacionais ou nos
sistemas de informação, seja em saúde, seja em

demografia. O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística só veio a incluir a categoria “indígena” no
quesito cor/raça no censo nacional decenal a partir de
1991, por exemplo. Apesar dessa “invisibilidade”, os
estudos de caso que vinham sendo realizados,
principalmente a partir dos anos 90 em diferentes regiões
e etnias do país revelavam um quadro assustador
marcado pela desasistência, pesada carga de doenças
infecciosas e parasitárias, e elevadas prevalências de
desnutrição, incompatível com o cenário da população
brasileira geral. Enquanto os indicadores epidemiológicos
da maioria dos brasileiros apresentava melhoras a cada
censo ou inquérito realizado, no caso dos indígenas o
quadro aproximava-se mais ao do Brasil do século XIX.

Quando estas informações começaram a aparecer é
que se revela a magnitude da invisibilidade dessa
população, da desigualdade que marca o ser e não ser
índio no Brasil. Foi nesse momento, político e acadêmico,
que a idéia de se realizar um primeiro inquérito de saúde
indígena no país começa a ser delineado junto com a
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a própria
academia, representada principalmente pela ABRASCO.

O processo foi longo por tratar-se de um projeto
dispendioso e muito complexo, mas finalmente conseguiu
ser viabilizado financeiramente devido ao apoio do Banco
Mundial e, politicamente, graças ao apoio de um grupo
de gestores sensibilizados e  comprometidos junto aos
principais órgãos envolvidos.

Abrasco - Como foi decidido que o foco da pesquisa
seria concentrado nas mulheres e crianças?

Coimbra – Por não haver financiamento para realizar
um estudo mais amplo identificamos algumas
prioridades. Criança, em primeiro lugar, por ser um grupo
particularmente vulnerável dessa população, que
sabidamente ostenta coeficientes de mortalidade infantil
altíssimos em comparação a qualquer outro indicador
macrorregional ou nacional do nosso país. A situação é
delicadíssima. Um estudo feito por Maria Luiza Garnelo
Pereira, da Fiocruz Manaus, utilizando dados da Funasa,
mostrava que esse coeficiente era da ordem de 100 a
120 para cada mil, quando a média nacional era 30.  Da
mesma forma, a questão da desnutrição e das doenças
que acometem esse subgrupo também é importante entre
a população indígena, pois a tendência à evolução para
a gravidade é muito maior. Aqui me refiro à morte por
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infecções respiratórias agudas e diarreia. Em geral, onde
era feita alguma pesquisa o padrão era mais ou menos
parecido: o escândalo da situação indígena e o quadro
nacional cada vez mais favorável. Sabemos que a
mortalidade infantil e a desnutrição em crianças vêm
caindo década após década no país como um todo, em
todas as classes sociais.

A situação da mulher indígena é importante porque
a experiência da maternidade é praticamente universal.
A taxa de natalidade é muito alta, de seis a oito filhos
por mulher, ao contrário do restante da população
brasileira que vive uma transição demográfica
importante, com a redução da taxa de fecundidade.
Sendo a relação mãe-criança indissolúvel,
consequentemente a mulher tinha que ser contemplada.
O desafio é muito grande, pois envolve lidar com
mulheres que começam a ter filhos muito jovens, que
tem muitos filhos ao longo da vida, que sofrem de
doenças parasitárias, que podem estar amamentando
dois filhos e ainda estar grávidas de um terceiro, entre
outras questões. Do ponto de vista sociológico, por
exemplo, é muito complexo.

Abrasco - Como foi estruturado o inquérito?
Coimbra – O inquérito teve duas etapas básicas.

Em um primeiro momento foi feito o planejamento, a
licitação e compra de equipamentos, a elaboração dos
instrumentos para coleta dos dados e questionários e o
treinamento das equipes. Diferente de outros inquéritos
realizados no país, que podem desenvolver suas
atividades à partir de trabalhos anteriores, nós não
tínhamos nada anterior para nos pautar. Um dos maiores
desafios foi dar conta da diversidade das culturas
indígenas que iriam ser contempladas no inquérito. Como
delinear um inquérito para uma população tão
diversificada do ponto de vista sócio cultural, político e
linguístico? A realização de uma pesquisa desta natureza
prevê que seja utilizado um mesmo instrumento
padronizado. Como fazer a mesma pergunta nas línguas
ianomâmi, caiapó, suruí, xavante ou tantas outras, sem
perder o sentido da informação que se deseja captar?

Outra preocupação era evitar construir um
instrumento tão especificamente voltado para a

população indígena que não nos permitisse tecer
comparações com a população brasileira em geral.
Graças a uma série de oficinas realizadas com
pesquisadores que integraram a rede ABRASCO de saúde
indígena conseguimos chegar a um instrumento único
relativamente robusto, composto por quatro cadernos de
questões: 1-Aldeia (respondido por uma liderança local
para obter informações gerais sobre a comunidade,
economia e condições ambientais); 2-Domicílio (sobre
as características físicas das casas, disposição de dejetos,
saneamento, economia doméstica, etc.); 3- Mulher
(levantou dados sobre a história reprodutiva, acesso ao
pré-natal, antropometria nutricional, dosagens de
hemoglobina e glicose sanguínea, aferição dos níveis
pressóricos, etc.) e 4-Criança (tipo e histórico do parto, o
acesso à puericultura, monitoramento do crescimento,
vacinação, hospitalização recente, antropometria
nutricional, dosagem de hemoglobina e outros).

A segunda etapa envolveu montar a logística da
pesquisa de campo, dividir as equipes e estabelecer um
calendário para a realização das viagens até as aldeias.
Cabe destacar que tivemos o privilégio de contar com
um excelente grupo de pesquisadores, dispostos a
participar de viagens longas que podiam durar de 15 a
40 dias, em pequenas aeronaves, barcos ou encarando
longos percursos em estradas que nem sempre estão em
boas condições.

Uma vez montado o calendário, determinamos
prioridades observando a época do ano. No caso
específico das regiões norte e centro-oeste, pode não ser
possível chegar nas aldeias quando o nível do rio está
muito baixo ou a intensidade da chuva é muito forte,
pois o deslocamento é fluvial. No Maranhão e no Alto
Solimões, por exemplo, tivemos que alterar o calendário
do inquérito devido à intensidade das chuvas e extensão
das enchentes.

Abrasco - Como foi feita a escolha das aldeias que
seriam visitadas?

Coimbra – A seleção das aldeias foi realizada com
base em um plano amostral aleatório, levando em
consideração as quatro macrorregiões (Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sul/Sudeste) e assegurado a presença de
pelo menos uma aldeia por estado da federação e por
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Portanto, as
123 aldeias selecionadas foram sorteadas seguindo
critérios técnicos e estatísticos.
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Abrasco – Como avalia a receptividade dos indíge-
nas às visitas dos pesquisadores?

Coimbra – No geral a recepção foi excelente e em
alguns momentos emocionou as equipes. Muitas vezes
os índios estavam muito sozinhos, passando por
dificuldades, mal assistidos e recebiam os pesquisadores
de braços abertos. As lideranças demonstravam muito
interesse e, em todas as aldeias, contamos com a
colaboração de Agentes Indígenas de Saúde que
acompanhavam os pesquisadores às residências,
ajudavam a explicar os objetivos do trabalho e, quando
necessário, traduziam as perguntas.

Abrasco – Os resultados do inquérito confirmaram
as previsões da equipe?

Coimbra – A maioria das pesquisas que vinham
sendo realizadas no Brasil eram estudos de prevalên-
cia  em comunidades específicas e não podiam ser
generalizadas, mas já antecipávamos que a prevalência
de anemia, tanto nas mulheres quanto nas crianças, seria
muito alta. O inquérito revelou que a doença atinge
51,3% das crianças e 32,7% das mulheres. Esse resultado
aponta para um grande desafio que o subsistema de
atenção à saúde indígena terá que enfrentar: o controle
e prevenção da anemia nessa população.

No caso da desnutrição crônica nas crianças
indígenas, os nossos dados também são compatíveis
com o que já vinha sendo observado. Constatamos que
a prevalência nesse grupo é muito maior do que nas
crianças não indígenas da mesma região.

Abrasco – Algum resultado é particularmente
preocupante?

Coimbra – Uma das coisas que mais chamou à
atenção foi a frequência do sobrepeso e obesidade encon-
trada em mulheres adolescentes e adultas. Através do
inquérito descobrimos que a epidemia da obesi-
dade é generalizada e constitui um desafio real para a
saúde da população indígena no Brasil, afetando todas
as macrorregiões. A obesidade envolve uma dimen-
são comportamental, socioeconômica e ecológica, que
implica não só no acesso, mas no conjunto de com-
portamentos de ordem cultural associados ao preparo e
consumo dos alimentos. Em determinados casos em
que as comunidades vivem em terras de extensão muito
limitada, importantes fontes tradicionais de alimentos se
exauriram ou são insuficientes para sustentar a população.
Independente dessa dimensão ambiental, ocorrem muitas
interferências na alimentação dessas populações oriundas
de programas do governo, doações de igrejas ou de
organizações não governamentais. Itens como massas,
óleo, açúcar e sal foram rapidamente assimilados na
rotina das aldeias, fato corroborado pelo inquérito, no
qual praticamente 100% dos entrevistados confirmaram
que utilizam esses produtos.

Os níveis de hipertensão arterial encontrados
nessa população também são importantes. Nas
regiões centro-oeste e sudeste esse índice está em
aproximadamente 17%, o que demonstra uma
mudança importante no perfil dessa população que
historicamente não sofria dessa doença.

Abrasco – Sobre o saneamento, qual foi o quadro
encontrado? Qual é a relevância deste dado para o
inquérito?

Coimbra – A questão do saneamento ambiental
é preocupante e a situação no norte e centro-oeste
nos surpreendeu: na região norte, onde vive de 60%
a 70% da população indígena brasileira, apenas 4,5%
tem uma torneira dentro de casa e 23% tem acesso
a uma torneira de uso coletivo. Não tínhamos a
dimensão do que estava acontecendo, mas
considerando que a diarreia é uma das principais
causas de adoecimento e morte de crianças
indígenas, dispor de água potável em casa é um fator
protetor extremamente importante. Somando a esta
situação a coleta de lixo e esgotamento sanitário
deficientes, temos um ambiente muito favorável para
a transmissão de micro-organismos responsáveis
pelos quadros de diarreia que acometem essas
crianças. Na região norte, por exemplo, descobrimos
que 41% das crianças apresenta déficit de
crescimento (um claro indicativo de desnutrição
crônica), quando a média brasileira ficou em 26%.

Abrasco – Quais são suas perspectivas de
continuidade para esta pesquisa?

Coimbra – Acredito que o caminho a seguir é o
das pesquisas, interdisciplinares e de longo prazo. Neste
sentido vejo duas direções: a primeira é que, a partir
da divulgação ampla e irrestrita dessa informação para
a comunidade científica e para a sociedade em geral,
os órgãos financiadores do país desenvolvam linhas de
pesquisa específicas que estimulem e apoiem a
realização de projetos que aprofundem questões
delineadas a partir do 1º Inquérito Nacional de Saúde
e Nutrição dos Povos Indígenas.

A segunda direção é complementar e consiste em
repetir esse inquérito no futuro, de modo ainda mais
abrangente, a exemplo das grandes pesquisas
realizadas no Brasil. Desta forma, esse inquérito pode
assumir um papel estratégico de linha de base para
investigações futuras, tornando possível desenvolver
uma rotina de avaliação do impacto das ações de
saúde nas populações indígenas desenvolvidas no
país. De uma forma ou outra, a participação do
indígena no processo de tomada de decisão acerca
de o que pesquisar em suas comunidades é
fundamental. Em nossa experiência, o intercâmbio
continuado com os indígenas tem sido muito
estimulante e recompensador.
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 abrasco participa

O intercâmbio técnico-cientí-
 fico entre o Brasil e o Canadá
na área de Saúde Pública é o

tema de duas publicações lançadas
recentemente: “Uma Década de
Colaboração canadense e brasileira em
Saúde Pública - Intercâmbio de
Conhecimentos e Aprendizagem para
Reforçar a Promoção Intersetorial da
Saúde” (português, inglês e francês) e
“Ações Intersetoriais em Promoção da
Saúde: A experiência de Cooperação
Técnica no Campo da Saúde Pública” 
(português e inglês). Os livros retratam
ações coordenadas pela ABRASCO,  a
Associação Canadense de Saúde
Pública (CPHA), a Escola Nacional de
Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), com o
apoio da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) e da Agência Ca-

Intercâmbio técnico-científico Brasil-Canadá
gera duas publicações

nadense de Desenvolvimento
Internacional (ACDI) realizadas
nos últimos anos.

“Uma Década de Colabo-
ração canadense e brasileira em
Saúde Pública - Intercâmbio de
Conhecimentos e Aprendizagem
para Reforçar a Promoção
Intersetorial da Saúde”, é um
relato da construção desta
parceria, sua estruturação e
consolidação através dos projetos
que alavancou durante os
últimos dez anos. O primeiro foi
“Promoção da Saúde em Ação”, sediado
na ENSP/F IOCRUZ, trabalhou uma
agenda de promoção da saúde para o
desenvolvimento sustentável local na
região de Manguinhos (Rio de Janeiro).
A segunda iniciativa “Ações Intersetoriais

para a Saúde: Promoção da
Saúde como estratégia para o
Desenvolvimento Local (AIPS)”,
foi uma versão ampliada que
chegou a seis municípios do
nordeste, sul, centro-oeste e
sudeste do país.

“Ações Intersetoriais em
Promoção da Saúde - A
Experiência de Cooperação
Técnica no Campo da Saúde
Pública” retrata em detalhe a
execução deste segundo projeto
da parceria técnico-científica

Brasil-Canadá nos municípios de
Americana (SP), Curitiba (PR), Goiânia
(GO), Barra de Guabiraba (PE), Man-
guinhos (RJ) e Sobral (CE). Durante três
anos os parceiros dedicaram seus
esforços a ampliar a capacidade de
produzir conhecimento sobre promoção
de saúde e ações intersetoriais, sub-
sidiando o processo de tomada de
decisão de gestores, profissionais,
acadêmicos e pesquisadores, aper-
feiçoando estratégias e criando
metodologias com vistas à melhoria
das condições de vida e redução das
desigualdades sociais e em saúde
nessas comunidades.

Ambos os livros estão disponíveis
para download na seção publicações
da página da ABRASCO (http://
www.abrasco.org.br/publicacoes).

Você conhece o Boletim Eletrônico da ABRASCO? 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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ABRASQUIANOS RECEBEM A ORDEM DO
MÉRITO MÉDICO E A MEDALHA OSWALDO
CRUZ

A ABRASCO saúda e festeja os novos agraciados pelo
Ministério da Saúde com a Ordem do Mérito Médico e a
Medalha Oswaldo Cruz. Motivo de orgulho para toda a
comunidade da Saúde Coletiva,  destacamos entre os
merecidamente homenageados nossos ex-presidentes  José
Carvalho de Noronha, José da Rocha Carvalheiro e Moisés
Goldbaum; os ex vice presidentes Francisco Eduardo
Campos,  Maurício Barreto, Paulo Ernani Gadelha Vieira e
Paulo Marchiori Buss e; os Conselheiros  Antônio Ivo de
Carvalho e Gastão Wagner de Sousa Campos, entre outros
ilustres abrasquianos. A solenidade de imposição das
medalhas foi realizada no dia 24 de novembro, durante a
abertura da 10a. Mostra Nacional de Experiências Bem-
sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças (Expoepi), no piso superior do Centro de
Convenções e Eventos Brasil 21.

CARLOS MONTEIRO GANHA O PRÊMIO
ABRAHAM HORWITZ DE EXCELÊNCIA EM
LIDERANÇA NA SAÚDE INTERAMERICANA

Carlos Monteiro, docente do Departamento de Nutrição
da Faculdade de Saúde Pública da USP e integrante do GT
Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da ABRASCO, foi
eleito ganhador do Prêmio Abraham Horwitz de Excelência
em Liderança na Saúde Interamericana. Instituído en 1975,
o prêmio é outorgado pela Fundação Pan-Americana da
Saúde e Educação (PAHEF) e pela Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas). A cerimônia de entrega foi
realizada no dia 27 de setembro, em Washington.

Graduado em Medicina, Monteiro fez a Residência e o
Mestrado em Medicina Preventiva, e o Doutorado em Saúde
Pública (USP), e cursou o pós-doutorado no Instituto de
Nutrição Humana da Columbia University. Sua carreira de
pesquisador e orientador foi feita no Departamento de

Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, desde o
ingresso como auxiliar de ensino em 1975 até o concurso para
Professor Titular em 1990. Entre 1990 e 1992, trabalhou na
Unidade de Nutrição da OMS em Genebra e foi professor
visitante de duas universidades europeias (Bonn e Genebra).
É coordenador científico do Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São
Paulo NUPENS/USP e suas linhas de pesquisa incluem
métodos para avaliação nutricional de populações, tendência
secular e determinantes biológicos e socioeconômicos de
doenças relacionadas à nutrição e avaliação de programas de
alimentação e nutrição.

PAULO BUSS RECEBE O TÍTULO DE DOCTOR
HONORIS CAUSA DA UNIVERSIDADE ISALUD

Paulo Marchiori
Buss, Diretor do
Centro de Relações
Internacionais em
Saúde, da Funda-
ção Oswaldo Cruz
( C R I S / F I O C RUZ ) ,
recebeu o título de
Doctor Honoris
Causa da Universi-
dade ISalud, em
Buenos Aires (Ar-
gentina), no último
dia 10 de setembro.
Na ocasião, Buss
proferiu a conferência “Diplomacia da Saúde na América do
Sul: UNASUL Saúde”, na qual falou sobre políticas e ações
coordenadas dos países sulamericanos em defesa da saúde
pública.

Nascido em 1949, na cidade de Jaguarí (RS), Paulo Buss é
fundador (1979) e primeiro Secretário Executivo da ABRASCO

(1979-1983) e posteriormente vice-presidente (2000-2003).Foi
também presidente da Associação Latino-americana e do
Caribe de Educação em Saúde Pública - ALAESP (1998-2000)
e da Federação Internacional de Cooperação entre Centros de
Pesquisa em Sistemas e Serviços de Saúde (1990-1994).  Paulo
Buss foi duas vezes diretor da ENSP (1989-1992 e 1998-2000),
tendo também sido vice-diretor da Instituição (1985-1989) e
presidente da Fundação Oswaldo Cruz por oito anos (2001-
2008).

Buss é membro titular da Academia Nacional de
Medicina e coordenador do Observatório sobre Iniquidades
em Saúde do Cent ro  de  Es tudos  de  Po l í t i cas  e
Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde (CEPI-
DSS) da FIOCRUZ e presidente da World Federation of Public
Health Associations (WFPHA).

 curtas
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A Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (ENSP),
unidade da FIOCRUZ fundada

em 1954 com o objetivo de formar
profissionais para o campo da saúde
pública, então percebida como setor
estruturante do processo de
modernização da economia e da
sociedade nacional,  torna-se
impor tante espaço de
agregação de especialistas
de órgãos públicos nas
áreas de urbanização,
saneamento, c iências
sociais e de profissionais da
área da saúde atuantes nos
serviços de saúde e nas
universidades do Rio de
Janeiro, na época capital
do Brasil. Ao promover a
relação entre diversos
profissionais e instituições,
for taleceu a inst i tucio-
nalização do ensino e da
especialização em saúde
pública, caracterizando-se como uma
escola aberta a diferentes experiências
e concepções.

Ao longo de seus 56 anos,
desempenhou papel fundamental no
desenvolvimento de políticas pú-
blicas de saúde no Brasil ofertando
quadro de profissionais altamente
especializados para a gestão pública
de saúde em todas as esferas de
governo e somando atividades de
ensino, assistência e pesquisa voltadas
à melhoria das condições de vida da
população.

Na década de 80, a ENSP atuou
de forma ativa na VIII Conferência
Nacional de Saúde ajudando na
formulação do Sistema Único de
Saúde (SUS), universal e equânime,
com base no princípio do direito à

saúde, inscrito na constituição de
1988. Dedica-se à produção de
conhecimento em saúde públ ica
elaborando modelos de atenção à
saúde, preparação de prof iss io-
nais para o SUS e formação de
pesquisadores para o sistema de
ciência e tecnologia. Mantém
programas de cooperação em todos os
estados brasileiros.

A ENSP tem cerca de mil

trabalhadores, dos quais mais de 180
doutores atuantes em diversas áreas do
conhecimento. Já formou mais de
1.000 mestres e 300 doutores,
brasileiros e estrangeiros. Anualmente,
recebe cerca de 120 novos alunos nos
cursos de mestrado e doutorado de
diversas regiões do Brasil, da América
Latina e Áfr ica. Possui quatro
Programas de Pós-Graduação stricto
sensu – Saúde Pública, Saúde Pública
e Meio Ambiente, Epidemiologia em
Saúde Pública e Ética Aplicada e
Saúde Coletiva – e destaca-se nas
aval iações da Capes por sua
excelência ao levar a formação em
Saúde Pública para o país e o exterior.
Oferta ainda cursos de mestrados
profissionais voltados para a formação
de quadros para o serviço de saúde e
já contabiliza 11 turmas em todo o

país. Por meio da Escola de Governo,
realiza oferta expressiva de cursos lato
sensu presenciais que titulam mais de
500 alunos por ano, além do seu
Programa de Educação a Distância
que inova na formação e qualificação
dos profissionais de saúde, atingindo
a marca de 60 mil alunos matriculados
e 27 mil formados. Com presença em
todas as regiões do Brasil, leva seus
cursos a mais de 3.000 municípios.

A ENSP, em parceria
com as Escolas e Centros
Formadores do país,
oferece o Curso Nacional
de Qualificação dos
Gestores do SUS, que se
insere no “Programa
Nacional de Qualificação
de Gestores e Gerentes
do SUS” do Ministério da
Saúde. Todos os estados
estão contemplados na
proposta, e o curso é
destinado a profissionais
que exercem função de
gestão do SUS. A

primeira meta é atingir 7.500 alunos, o
que colabora para a consolidação de um
SUS cada vez mais produtor de
equidade social e qualidade de vida.

Na área da pesquisa, a ENSP conta
com mais de 60 grupos atuantes nos
diversos campos da saúde pública.
Recentemente, lançou o Programa
Inova-ENSP, que contempla o fomento
a atividades de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação em saúde
através do apoio financeiro a projetos,
visando à geração de conhecimento
aplicável na superação de problemas
concretos na área da saúde ou cujos
problemas gerem impactos sobre a
saúde da população, além da indução
da difusão dos conhecimentos
produzidos de forma flexível com o
objetivo de alcançar mais amplamente
a sociedade.

ENSP: uma escola para saúde, ciência e cidadania

Antônio Ivo de Carvalho

artigo assinado
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Por meio do Centro de Saúde
Escola, a ENSP atende cerca de 50 mil
residentes no entorno da FIOCRUZ, em
Manguinhos, área de precária
condição socioeconômica e elevado
índice de violência. É referência para
a população, apostando sobretudo na
promoção da saúde.

A iniciativa Teias-Escola Mangui-
nhos, gerenciada pela ENSP e com o
envolvimento do governo estadual e
municipal,  tem a f inal idade de
const i tuir,  em Manguinhos, um
território integrado de saúde, com um
modelo par t ic ipat ivo de gestão
enfocando a intersetorialidade e os
determinantes sociais da saúde. Uma
estratégia de aperfeiçoamento político,
gerencial e organizacional do SUS com
vistas à melhoria das condições de saúde
da população. A ENSP intensifica e
amplia sua presença com a sociedade
através de projetos sociais que
desenvolve. Atua junto à comunidade
elaborando projetos, reforçando
iniciativas que promovam a paz e o
enfrentamento da violência nesse
território.

Na área de informação e comu-
nicação, destaca-se a revista Cadernos
de Saúde Pública, publicação cientí-
fica mensal que desde 1984 veicula
artigos da área e hoje se encontra no
Journal Citation
Reports (JCR),
na Science
Edition e Social
Science Edition.
A revista Ra-
dis,  centrada
na defesa e no
aprimoramento
do SUS, com
tiragem men-
sal de 66 mil
exemplares,  é
distribuída gra-
tuitamente e
leva informações sobre saúde para
todo o  te r r i tó r io  nac iona l .  Na
internet, seu portal agrega sistemas
de in formações  acadêmicas ,  de
pesquisa e serviços à população. Em
2010, a ENSP participou do 14°
Concurso  Inovação na  Ges tão
Pública Federal, promovido pela

Integrante do Conselho da ABRASCO
e Diretor da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)

A ABRASCO e o Departamento de
 Atenção Básica (DAB), do

Ministério da Saúde, lançaram o portal
da Rede de Pesquisa em Atenção Primária
à Saúde em solenidade realizada no dia
23 de setembro, durante a primeira
reunião do Colegiado da Rede em
Brasília. Para o presidente da ABRASCO,
Luiz Facchini, o site é uma ferramenta
fundamental para disponibilizar
informações qualificadas sobre pesquisas
concluídas, metodologias e instrumentos
de investigação em APS. A diretora do
DAB, Claunara Schilling Mendonza,
comemorou os avanços do Programa
Saúde da Família (PSF) obtidos com a
inclusão de importantes investimentos em
infraestrutura de serviços de APS no
recém-lançado Programa de Aceleração
do Crescimento 2 (PAC 2), destacando
que a meta do número de Agentes

Comunitários de Saúde (ACS) tinha
sido atingida antecipadamente.

A reunião do colegiado da Rede
contou com a par ticipação de 35
profissionais de diversas universidades,
institutos de pesquisa e representantes de
entidades setoriais com o objetivo de
ampliar a discussão sobre o desenvol-
vimento da organização, identificar
desafios, fomentar o intercâmbio entre
os participantes, distribuir tarefas e
organizar um cronograma de atividades,
além de discutir a contribuição do comitê
no desenvolvimento de estudos de
interesse do Ministério da Saúde.
Em um primeiro momento foram
compiladas sugestões para tornar o site
um guia para que pesquisadores e
gestores divulguem e orientem suas
ações na APS.

Criada com o objetivo de propiciar a

ABRASCO e DAB lançam o portal
da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde

participação, o acesso ao conhecimento
e o intercâmbio entre pesquisadores,
gestores e trabalhadores de saúde,
especialmente aqueles vinculados à
Atenção Primária à Saúde (APS), a Rede
contava com mais de 1.200 cadastrados
até o fechamento desta edição do Boletim
da ABRASCO. Entre suas propostas está
promover a melhoria da utilização dos
resultados das pesquisas na gestão,
proporcionando a divulgação de
trabalhos e fomentando o debate entre
os integrantes da comunidade
envolvidos na área de pesquisa, gestão
e aplicação da APS.

O próximo encontro será realizado em
dezembro e possibilitará a participação de
um número maior de pesquisadores e
integrantes da Rede. Visite o portal no
endereço www.rededepesquisaaps.org.br
e participe!

Escola Nacional de Administração
Pública (Enap) e pelo Ministério do
Planejamento, sendo contemplada
como uma das  10  me lhore s
iniciativas inovadoras de gestão em

organizações do governo federal
pe lo  êx i to  de  seu  Por ta l  na
d ivu lgação e  acesso  l i v re  a
informações públicas.
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A Revista Ciência & Saúde
Coletiva está passando por um
amplo processo de reestruturação

que começou a ser discutido na reunião
da diretoria da ABRASCO, realizada no
último mês de agosto, no IESC/UFRJ. “A
Revista, patrimônio valioso da
comunidade acadêmica e profissional da
Saúde Coletiva brasileira, foi incluída nas
principais bases de dados
mundiais e seus índices
bibliométricos estão em franca
ascensão, sinais incontestáveis do
seu sucesso”, afirmou na ocasião
Luiz Facchini, presidente da
Associação, explicando que o
crescimento acelerado gerou uma
série de novos desafios que
requerem novas abordagens.

Em entrevista concedida ao
Boletim da ABRASCO, Maria
Cecília de Souza Minayo, editora
Científica da Revista, fala sobre
as mudanças em curso e os
resultados esperados nesta nova
fase.

Abrasco - Qual foi o motivo
que levou a Revista Ciência & Saúde
Coletiva a tornar-se uma publicação
mensal?

Minayo - Nossa revista cresceu
aceleradamente, desde que entramos
nas mais reconhecidas bases de dados
internacionais como ISI/Thomson e
Medline, além da importante Scielo, na
qual já estávamos desde 2002. Hoje
estamos em 16 bases de dados
internacionais e nacionais e recebemos
cerca de 1600 artigos/ano, aprovando
cerca de 30%. Isso significa uma grande
intensificação no processo de trabalho
editorial e demanda periodicidade
mensal. Fizemos essa decisão em acordo
com a Diretoria da ABRASCO e esperamos
dar conta dessa enorme tarefa,
correspondendo ao incomensurável
apoio de nossos autores, colaboradores
e pareceristas.

Abrasco -  Como surgiu a proposta
de contar com a colaboração de Editores
Assistentes?

Minayo - O acréscimo de um seleto
grupo de colaboradores que serão
nomeados nos créditos da revista como
Editores Assistentes segue a mesma  linha
do que hoje já é feito em importantes
revistas internacionais e nacionais, como

é o caso dos Cadernos de Saúde Pública
e da Revista de Saúde Pública. Dado o
enorme volume de trabalho e a
diversidade de temas da Revista,
resolvemos compartilhar com esse grupo,
as tarefas de fazer uma primeira seleção
dos artigos, privilegiando a competência
temática desse Editor Assistente.

Abrasco -  Como serão selecionados
os novos colaboradores?

Minayo - A escolha do novo grupo
está sendo fundamentada no papel que
tais colaboradores já vêm, persisten-
temente desempenhando, - quanto à
dedicação, presteza, adesão e qualidade
dos pareceres - no conselho editorial ou
como pareceristas ad hoc.

Abrasco -  Quais são as perspectivas
da revista depois desta reestruturação?

Minayo: Nossas perspectivas, a partir
da reestruturação podem ser resumidas

em alguns pontos: aumentar a qualidade
dos artigos selecionados para a
publicação; diminuir o tempo entre a
aprovação e a publicação dos artigos; e
continuar crescendo na qualidade  da
divulgação científica.  Para isso contamos
com o apoio da atual diretoria da
ABRASCO e com a participação atuante de
nossos Editores Assistentes. Além é obvio

do coeso grupo responsável pela
colocação da Revista nas mãos dos
assinantes e sócios da ABRASCO.

Abrasco -  Há outras modifi-
cações previstas?

Minayo - Há outra mudança
estrutural da Revista que está
sendo tratada como uma
experiência e um processo de
transição durante o ano de 2011.
Por decisão da Diretoria da ABRAS-
CO e dos Editores Assistentes,
uma parte da divulgação da
Revista será feita de forma impressa
e outra em CD-ROM. Essa
decisão foi tomada visando a
diminuir os elevados custos de
impressão e foi tomada levando

em consideração também outros fatores
como a possibi-lidade do acesso aos
artigos completos pela base Scielo
(www.scielo.org) e o fato de que muitos
sóc ios  da ABRASCO consideram
dispensável ter a versão impressa que
é fisicamente volumosa e ocupa muito
lugar nas estantes. Embora a decisão
sobre essa questão já esteja tomada, a
forma como essa última mudança
será feita ainda está em processo de
elaboração e sua efetividade quanto à
diminuição de custos e aprovação dos
leitores deverá ser avaliada ao final de
2011.

Enfim, no ano de 2010, Ciência &
Saúde Coletiva debutou: fez 15 anos. Para
2011, ela já traça rotas de maior amadu-
recimento e adequação e resposta à rea-
lidade e aos dilemas que vivencia a divul-
gação científica em todo o mundo.

Revista Ciência & Saúde Coletiva
terá periodicidade mensal a partir de 2011

 abrasco participa
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Planejamento e Gestão em Saúde - Perspectivas
e Tendências

Com uma diversidade de abordagens e ideias, este número
temático da Revista Ciência & Saúde Coletiva contém o que
existe de mais atual na área de Políticas, Planejamento e Gestão
no campo da Saúde Coletiva.  As repercussões teórico-
conceituais e práticas dos estudos aqui reunidos colaboram
para fortalecer a condução de um sistema de saúde público,
universal e justo que demanda níveis crescentes de politização
e pensamento crítico. Dentre os textos há os que tratam da
regionalização em saúde; dos modelos aplicados aos sistemas
de saúde e serviços hospitalares; das tendências e abordagens
relativas à administração do SUS; dos enfoques e correntes
teórico-metodológicas de planejamento no cenário nacional
e internacional; da revisão de conceitos  estruturantes do
campo; da judicialização da saúde e da gestão da assistência
farmacêutica. O número é organizado por Francisco Javier
Uribe Rivera,  Elizabeth e Luciana Dias de Lima,
importantes pesquisadores da área, que também
assinam o ar tigo de debate no qual
aprofundam o pensamento comu-
nicativo na gestão do SUS.

Como o setor saúde está
cuidando dos Idosos no Brasil?

Este número temático da Revista
Ciência & Saúde Coletiva oferece ao leitor
uma radiografia das conquistas e das
dificuldades do setor saúde para responder
às necessidades dos idosos no Brasil, um grupo
populacional que já ultrapassa 20 milhões e
cresce muito mais velozmente do que o de crianças
e adolescentes. Os autores tomam como parâmetro
o Estatuto da Pessoa Idosa e a Política Nacional de
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e
Violências. Felizmente os estudos mostram indícios de
melhorias nos indicadores de saúde, mas evidenciam também
a dimensão dos avanços necessários. Tendo como Editora
Convidada Edinilsa Ramos de Souza, uma estudiosa e
referência do tema, este número se torna de fundamental
importância nas mãos de pesquisadores e gestores, sobretudo,
para os que devem propor medidas de ajuste num Sistema de
Saúde muito mais preparado para atender crianças e
adolescentes.

A saúde dos escolares brasileiros

A Revista Ciência & Saúde Coletiva oferece ao leitor uma
análise dos resultados da I Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), que ocorreu em parceria entre o Ministério
da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no ano de 2009. A organização dessa temática ficou a
cargo das pesquisadoras Deborah Carvalho Malta; Sandhi
Maria Barreto e Inês Rugani Ribeiro de Castro. Sua importância

é trazer para o público da área de saúde coletiva, pela primeira
vez e dentro de um contexto nacional, um conhecimento
atualizado sobre os diversos fatores de risco e proteção à saúde
dos escolares, tomando como base os estudantes do 9º ano
do ensino fundamental das 26 capitais estaduais e do Distrito
Federal. Assuntos como adoção de práticas e comportamentos
saudáveis, ganho de autonomia, exposição a fatores de risco
como tabagismo, consumo de álcool, alimentação inadequada,
sedentarismo e situações de violência são ressaltados
porque, em geral, esses comportamentos se iniciam na
adolescência e estão associados ao desenvolvimento da
maioria das doenças e agravos não transmissíveis (DANT),
como as cardiovasculares, diabetes, câncer, além de situações
de violência e acidentes, que lideram as causas de óbito da
juventude no Brasil e em várias partes do mundo.

Os argumentos, os dilemas e as conquistas
da Vigilância Sanitária Brasileira

A Revista Ciência & Saúde Coletiva encerra o ano de 2010
com um número especial sobre a Vigilância
Sanitária Brasileira. Tendo como editoras

convidadas as pesquisadoras Marismary
Horsth De Seta, Vera Lúcia Edais Pepe
e Ediná Alves Costa, esse número
mostra, em primeiro lugar, o
desenvolvimento de uma área de
pesquisa a partir da  estratégica
cooperação entre a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e
Instituições Científicas e, em segundo lugar,
como esse tema, a partir de então, passa a
ter espaço nas melhores revistas científicas
brasileiras de circulação internacional, da
área de saúde pública/saúde coletiva. Neste
exemplar são divulgados 30 artigos dos

quais o primeiro é um debate aberto sobre as conquistas e
os desafios do Sistema Nacional de Vigilância (objeto da lei
9.782 de 26/01/1999); 11 decorrem de estudos realizados
pelos Centros Colaboradores sediados nas Instituições de
Pesquisa e apoiados pela ANVISA, dois são artigos de
revisão e 16, também sobre o tema, são de livre demanda.
Além de divulgar conhecimentos sobre seus objetos
pesquisa, de intervenção e de evidenciar suas relações com
a saúde individual e coletiva, em geral, os autores são
unânimes em apresentar o papel do Sistema no
fortalecimento da cidadania e na integralidade da atenção
à saúde. Mas, igualmente, a maioria dos autores apresenta
críticas quanto a diversos aspectos da prática da Vigilância
Sanitária que demandam mudanças fundamentais. É
importante ressaltar que o conjunto de autores e debatedores
abrange prof iss ionais,  gerentes e pesquisadores
comprometidos com os princípios da reforma sanitária e
com a construção do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os números mais recentes da Revista Ciência & Saúde Coletiva abordaram os temas
Planejamento e Gestão em Saúde, o tratamento que os idosos recebem do setor saúde no Brasil,

I Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) e os argumentos, os dilemas e as conquistas
da Vigilância Sanitária Brasileira. Veja a seguir um resumo dos conteúdos dos quatro números:



17Dezembro 2010   Abrasco

A cerimônia de premiação da 5ª
Olimpíada de Saúde e Meio
 Ambiente, realizada no dia 22

de outubro, lotou o auditório do
Museu da Vida da Fundação Oswaldo
Cruz (RJ). A solenidade reuniu 33 pro-
fessores e 34 alunos representantes dos
projetos selecionados, vindos de todos
os cantos do Brasil. Na oportunidade
o Secretário Executivo da ABRASCO,
Carlos Silva, entregou o prêmio de
campeão nacional ao projeto “Escola
Viva da Floresta”, coordenado pela
professora Kátia Garcia e representado
pela aluna Maria Letícia Souza, do
município de Pauini (AM).

Os vencedores foram selecionados
entre quase 800 projetos inscritos nas
modalidades Elaboração de Textos;
Produção Audiovisual e Projeto de
Ciências, enviados por escolas públicas
e privadas de todo o país. Em sua visita
ao Rio de Janeiro, além de divulgar o
trabalho realizado, os alunos e
professores tiveram a oportunidade de
conhecer o campus da Fiocruz em
Manguinhos, visitar o Museu da Vida, o
Jardim Botânico e o Corcovado,
localizado na maior floresta urbana do
mundo. Todos participaram também de
oficinas com integrantes do Saúde e
Alegria, de Santarém (PA), um dos mais
antigos projetos de desenvolvimento
comunitário na área de promoção da
saúde na Amazônia.

Para Carlos Silva, a Olimpíada tem um
papel importantíssimo como instrumento
de divulgação do conhecimento e estreita
as parcerias da Associação com a
Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da
Saúde e o Ministério da Educação.
“Acredito que esta iniciativa enfrenta, com
sucesso, o desafio da intersetorialidade,
estimulando a interação entre as políticas
sociais, de saúde, de meio ambiente e de
educação. Podemos constatar aqui a

Cerimônia de premiação da 5ª Olimpíada de Saúde
e Meio Ambiente lota auditório do Museu da Vida

capacidade de mobilização da Olimpíada,
a forma como envolve professores, alunos
e pais na construção e disseminação de
novos saberes”, afirmou. Segundo o
Secretário, a Associação tem buscado,
cada vez mais, promover a produção de
conhecimento na área da Saúde Coletiva
em todos os níveis de formação. “Neste
sentido 2010 foi um ano particularmente
especial para a ABRASCO pois, além do
trabalho com o ensino fundamental e
médio promovido pela Olimpíada,
passamos a contar com o Fórum de
Programas de Graduação em Saúde
Coletiva”, destacou.

De acordo com a coordenadora
nacional da Olimpíada e pesquisadora
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), Cristina Araripe, a
premiação oferece aos participantes a
oportunidade de compartilhar ideias
para novos trabalhos. “Conhecer a
diversidade biológica para proteger
ecossistemas ameaçados é um desafio
constante, e a FIOCRUZ é uma instituição
de pesquisa científica e desenvolvimento
tecnológico em saúde que tem um forte

compromisso com a educação. Por isso,
é essencial integrar o trabalho de
professores e alunos nas escolas do país
em prol da saúde e da preservação do
meio ambiente”, afirma.

O encerramento desta edição da
Olimpíada foi prestigiado por: Maria do
Carmo Leal, Vice-presidente de Ensino,
Informação e Comunicação daFIOCRUZ;
Cristina Araripe Ferreira, Pesquisadora
de EPSJV/FIOCRUZ e Coordenadora
Nacional da Olimpíada; Raymundo
Machado Ferreira Filho, Coordenador
Geral de Tecnologia da Educação (MEC)
e; Maria Thereza Teixeira, do Departa-
mento de Vigilância em Saúde
Ambiental e Saúde do Trabalhador, no
Ministério da Saúde.

Organizada em parceria pela
ABRASCO e pela Fundação Oswaldo Cruz,
a Olimpíada foi lançada em 2002 como
um projeto educativo e científico de
valorização dos docentes e jovens
estudantes no aprendizado multidiscipli-
nar nas escolas, e o estímulo a reflexões
sobre temas como saúde, sustentabilidade
ambiental e educação.

 abrasco participa
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A solenidade de abertura do I Congresso Brasileiro de
Política, Planejamento e Gestão em Saúde, presidida
pelo presidente da ABRASCO, Luiz Augusto Facchini e

pela presidente do evento, Ana Luiza D‘Ávila Viana,  contou
com a presença do Ministro da Saúde, José Gomes Temporão
e do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Jorge Solla,
entre outras autoridades, e foi prestigiada por mais de 900
congressistas que lotaram o Auditório Iemanjá, no Centro de
Convenções da Bahia, no dia 24 de agosto. “Nosso objetivo é
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Muitos dos nomes que estão
expondo seus trabalhos fazem
isso há décadas. Vamos discutir
com mais qualidade os rumos do
sistema de saúde brasileiro”,
afirmou Ana Viana.

A cerimônia começou com
uma homenagem especial feita
pelo presidente da ABRASCO a
grandes nomes da área de Saúde
Coletiva: Adolfo Chorny (ENSP/
FIOCRUZ), Hésio Cordeiro
(UNESA), Sebastião Loureiro
(UFBa) e, postumamente, aos
sani tar is tas  Luiz   Barradas
Barata e Mário Hamilton. “Nossa
homenagem nesta noite é para toda militância da Saúde
Coletiva brasileira responsável, em grande parte, pelas
transformações que culminaram na implantação e consolidação
do Sistema Único de Saúde em nosso país”, destacou.

Conferência inaugural

O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, começou a
conferência inaugural manifestando sua satisfação por
participar de um evento da ABRASCO, “sempre um momento
diferente, de reencontro com os companheiros de caminhada”,
ressaltou. Para Temporão os Congressos têm um papel
fundamental como espaços de reflexão, alertando que “o
espírito da reforma sanitária deve estar sempre presente e temos
que evitar a armadilha de reduzir a saúde ao debate da
assistência médica”. Para ilustrar essa questão, apresentou cinco
transições pelas quais o Brasil vem passando e que mudam os
determinantes sociais da saúde em nosso país.

Segundo Temporão, essas transições demandam um enor-
me trabalho prático e de reflexão: a transição demográfica, já

Ministro da Saúde participa da abertura
do I Congresso Brasileiro de Política,

Planejamento e Gestão

que a população brasileira está envelhecendo, em virtude do
aumento da expectativa de vida e da mortalidade infantil;
epidemiológica, marcada por novas cargas de doenças
resultantes das violências urbana, de trânsito ou do trabalho;
a transição tecnológica, com a introdução de novas tecnologias
para produção de novos medicamentos, vídeocirurgias, que
implica compreender a saúde como um espaço complexo de
acumulação de capital, criação de emprego, inovação e
desenvolvimento; a ‘bomba atômica’ em 20 ou 30 anos de
diabetes tipo B e hipertensão, fruto do estado nutricional da

população e do sedentarismo e;
a transição cultural, que tem um
aspecto positivo e um negativo.
No positivo, há uma ampliação
da saúde como um direito que
se expressa nos diversos recortes
da sociedade brasileira; e a
negativa é o conflito sobre as
diversas formas de mídia na
saúde. Neste momento de sua
fala Temporão criticou a ex-
cessiva e desregulamentada
publicidade de medicamentos,
de alimentos e de bebidas
no país, que constroem uma
contrapolítica perversa, esti-

mulando o consumo irresponsável.
No final da conferência Temporão destacou a necessidade

de maior financiamento para o SUS e a aprovação da EC-29
e fez um relato dos avanços da saúde pública brasileira nos
últimos oito anos. Entre eles: o aumento para 60% da cobertura
da Estratégia de Saúde da Família, os 80 milhões de brasileiros
atendidos na saúde bucal, os 85 milhões também atendidos
pelo SAMU 192, as 12 mil farmácias populares espalhadas
pelo país, além da distribuição gratuita de medicamentos para
os mais necessitados, a criação de uma política exclusiva para
a saúde do homem, o acesso a métodos contraceptivos, o
debate sobre o aborto junto à sociedade, a inclusão de novas
vacinas - rotavírus, pneumococo e meningococo -, no
Programa Nacional de Imunização, que é referência
internacional, resultado de um acordo de transferência de
tecnologia entre laboratórios e o Ministério da Saúde, através
da FIOCRUZ e com a Fundação Ezequiel Dias, e a primeira quebra
de patente no país, que foi o efavirenz.
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No final da sua fala deixou uma questão para ser debatida:
como enfrentar as relações estruturais entre o SUS e a saúde
suplementar?

Caminhos e descaminhos da política de saúde

“Militante histórico da ABRASCO e da Saúde Coletiva, que
tem nos encantado com a sua capacidade de refletir de forma
extremamente criteriosa e perspicaz sobre os desafios e as
perspectivas do SUS”, foi com essas palavras que o presidente
da ABRASCO, Luiz Facchini, apresentou Jairnilson da Silva Paim
para um auditório lotado. Professor e pesquisador do Instituto
de Saúde Coletiva da UFBa, Paim encerrou a solenidade de
abertura do Congresso proferindo a palestra “Caminhos e
descaminhos da política de saúde” para um auditório lotado.

No começo de sua fala Paim classificou o tema como muito
próximo da vida de todos e afirmou que, ao falar em política
de saúde, pensamos fundamentalmente em respostas sociais
às necessidades de saúde, seus determinantes e a forma como
se organiza a produção, distribuição e regulação de bens e
serviços em relação à saúde.

Para Paim, a construção e a proposta do SUS são generosas
e motivos de orgulho, mas o sistema de serviços de saúde foi
mudando, gerando os descaminhos da política de saúde brasileira,
que passam pelas reformas neoliberais no Estado, o clientelismo
político, o desrespeito à Constituição, a precarização do trabalho
em saúde e o estímulo ao setor privado com subsídios,
financiamentos, entre outros. “Isso também passou pelo SUS por
meio da timidez nas ações intersetoriais e nas poucas intervenções
sobre as determinações sociais do processo saúde-doença. Além

de tudo, com altas taxas de maus tratos aos cidadãos e
desmoralização nas filas dos serviços de saúde”, afirmou.

Apesar do desenvolvimento do SUS na última década o
Sistema não tem o foco no cidadão. Paralelamente, a expansão
dos planos privados de saúde não foi acompanhada pela
devida regulação, de modo que a relação público/privado não
tem sido favorável ao Sistema Único de Saúde. “Houve uma
expansão de 5% ao ano dos planos privados de saúde.  O que
nos resta é um SUS pobre para os pobres e um SUS
complementar para as operadoras de planos de saúde”,
enfatizou Paim entre aplausos da plateia.

Para o pesquisador os descaminhos passam pelo
financiamento do sistema, que ainda não foi resolvido. “Cerca
de 30% do orçamento da seguridade deveria ser destinado à
saúde. As três esferas de governo vêm reduzindo os gastos
com saúde. O Inamps, por exemplo, recebia 18% da receita
da Previdência Social, chegando a 30% em 1988. Em 2008, a
participação da saúde na seguridade social foi reduzida a
14,5%. Falta profissionalização da gestão.”

Finalmente, para Jairnilson as perspectivas para o SUS no
próximo governo não serão boas se não for feito um resgate dos
movimentos sociais de defesa da cidadania e da Reforma Sanitária
brasileira. “Não há choque de gestão que dê conta dos desafios
do SUS. Ou a sociedade se organiza para construir um SUS para
valer, universal, humanizado e de qualidade ou continuaremos
patinando num SUS pobre para pobres e refém do clientelismo
político e das imposições dos sistêmicos: Fazenda, Casa Civil,
Planejamento, Orçamento e Gestão”, concluiu.

apresentadas foi organizada a “Agenda de
Transformação da ABRASCO ”, uma série
de encaminhamentos para a reforma
orgânica e política da Associação.

A Agenda será tema de um mini
congresso que reunirá os integrantes dos
GT´s, Comissões e Fóruns da Associação
com o objetivo de repensar a estrutura,
dinâmica de funcionamento, organi-
cidade e perspectivas da ABRASCO. O

encontro será realizado em abril de 2011, em São Paulo, durante
o V Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em
Saúde. O processo de reavaliação terá sua fase final em
novembro, durante o Congresso Brasileiro de Epidemiologia,
quando a Comissão, coordenada por José da Rocha Carvalheiro,
ex presidente da ABRASCO, encaminhará a proposta de reforma
do estatuto e de mudança organizacional da Associação.

A reunião, realizada no marco do Congresso Salvador 2010,
integra a série de encontros itinerantes promovidos pela
Diretoria e pelo Conselho da ABRASCO em 2010, abertas à
participação dos representantes de todos os grupos que
integram a Associação.

O I Congresso de Política, Planejamento
e Saúde abrigou, no dia 25 de agosto,

uma reunião ampliada da Diretoria da
ABRASCO que contou com a participação de
representantes de GT´s, Comissões e Fóruns
da ABRASCO . O encontro, conduzido pelo
presidente da ABRASCO , Luiz Facchini, e pelo
Secretário Executivo, Carlos Silva, foi
prestigiado por representantes de 14 dos 21
grupos que integram a Associação e contou
com a participação especial da presidente da Associação
Americana de Saúde Pública (APHA), Carmen Nevarez.

O encontro teve início com a participação de Carlos Silva,
apresentando o balanço com os resultados obtidos na pesquisa
que mapeou as estruturas e agendas dos grupos temáticos da
ABRASCO. Com base nessas informações foi promovido um amplo
debate sobre a identidade da Associação e dos seus grupos, os
caminhos para interação/integração desses coletivos em suas
diferentes frentes e representações, seus critérios de participação
e renovação, o planejamento e financiamento de atividades, a
realização e compartilhamento de eventos, as representações
externas, entre outros. Com a sistematização das propostas

Diretoria promoveu reunião com representantes
dos GT´s, Comissões e Fóruns da ABRASCO
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A convite da ABRASCO, a Presidente da Associação
Americana de Saúde Pública, Carmen Nevarez,
participou do I Congresso Brasileiro de Política,

Planejamento e Gestão. Carmen integrou a Mesa “EUA: A
reforma da Saúde e Contexto Econômico e Político” e prestigiou
a Reunião dos GTs e Comissões da Associação, no primeiro dia
do Congresso.

Veja a seguir a entrevista que concedeu ao Boletim da ABRASCO

falando das suas impressões sobre o Congresso e dos principais
desafios enfrentados pela Saúde Pública nos Estados Unidos.

Abrasco - Como surgiu a oportunidade de participar do
Congresso?

Nevarez - Nosso Diretor Executivo, Georges Benjamin, me
informou que a ABRASCO o havia convidado a participar do
Congresso e me perguntou se eu gostaria de representá-lo. Eu
respondi “claro!”, fiquei muito empolgada por ter essa
oportunidade.

Abrasco - Já conhecia a ABRASCO?
Nevarez - Foi a primeira vez que ouvi falar da ABRASCO, mas

não me surpreendeu saber que um país moderno como o Brasil
tivesse um grupo de profissionais tão bem organizado e atencioso.
O objetivo da minha vinda, além de participar da mesa, é
estabelecer relações e identificar oportunidades de trabalhar em
parceria. Ambos podemos ensinar, compartilhar e aprender uns
com os outros e também desenvolver
ideias juntos. Colaboração é um valor
muito importante para mim. Diferentes
visões de mundo e diferentes abordagens
de uma questão, quando integradas de
forma cuidadosa, podem trazer um
resultado muito maior.

Abrasco - Quais são as suas
impressões sobre sua participação no
Congresso?

Nevarez - Acredito que a minha apresentação funcionou
e, pelas perguntas que recebi, as contribuições que fiz foram
relevantes e bem compreendidas. Nos Estados Unidos,
participo frequentemente de encontros onde respondo
perguntas muito elementares, o que me entristece. Não lembro
quem foi, mas um dos participantes da minha mesa fez uma
colocação fundamental: precisamos entender como fazer
melhores políticas para poder aprimorar os nossos sistemas
de saúde. No meu entender, a Saúde Pública é uma paixão,
um chamado. Por isso é preciso compreender, acreditar e viver
esse compromisso para poder participar desse grupo de
pessoas que deseja mudar a realidade para melhor. Fiquei
satisfeita em poder falar para um grupo que entende o que é
esse compromisso.

Abrasco - Qual é o principal desafio da Saúde Pública
Americana atualmente?

Nevarez - Vejo três grandes desafios. A nossa luta diária é,
de alguma forma, elaborar uma agenda que possa ser entendida
por aqueles que estão envolvidos na política. O investimento em

Presidente da APHA participa do Congresso
de Política, Planejamento e Gestão

saúde pública é tão pequeno e as pessoas não entendem o que
é, não a reconhecem. O primeiro desafio é não ser sufocado
pela assistência médica, 97% de cada dólar investido na saúde é
gasto com assistência médica e 3% com saúde pública. Nós não
temos tido os recursos para projetar uma imagem organizada do
que é a saúde pública para o povo americano. Por exemplo,
quando converso com os imigrantes, de qualquer lugar, eles sabem
exatamente qual é o meu trabalho. Quando falo com qualquer
um da minha família, eles não fazem ideia, mesmo depois de ter
dedicado os últimos 30 anos a este trabalho. Simplesmente ainda
não sabem o que eu faço. Posso explicar cem vezes e eles ainda
não saberão o que faço. Nesse tipo de ambiente, onde não
existe um entendimento nacional do que é saúde pública, é
muito difícil que as pessoas consigam avaliar a sua importância.
A qualidade da água, do ar, da comida, o nível de educação,
as melhorias na infraestrutura não são compreendidas como
parte da agenda da saúde pública.

Abrasco – Qual seria o segundo desafio?
Nevarez - Construir uma liderança jovem e mantê-la

conectada com os valores e as questões mais relevantes. Devemos
reconhecer que as lideranças da nossa profissão - e a nossa
profissão em geral - estão saturadas com pessoas prontas para se
aposentar. Há poucos jovens na liderança ou que enxerguem
em si mesmos esse potencial. Talvez tenhamos muitas pessoas

trabalhando com saúde pública, mas isso
não é o mesmo que entender o potencial
da função da liderança, como trabalhar
uma agenda e obter progressos.

Abrasco - Quais são os empecilhos
para a preparação das novas lideranças?

Nevarez - Não acredito que as
lideranças mais antigas compreenderam
quem poderia ser a liderança jovem, de
onde vêm, quais são os seus valores e

como alcançá-los. Em uma situação em que a liderança está
próxima da aposentadoria, eles não sabem como estimular a
imaginação e o engajamento entre os jovens, e grande parte
disso é não entender a tecnologia. Trabalho com muita ênfase
nessa área porque acredito que talvez essa seja a única forma de
estabelecer uma conexão sólida com a potencial liderança jovem.
Não vejo isto acontecendo nas instituições, nos departamentos
de saúde pública ou no mundo acadêmico. Parte disso se deve à
grande redução nos gastos com saúde pública em relação ao
necessário e a estrutura de formação de líderes entre os jovens
está se desintegrando. Lembrando da minha trajetória, quando
estava dando os primeiros passos havia muitas pessoas para
segurar a minha mão e me conduzir. Agora são muito poucos os
que têm o tempo e os recursos para ajudar a construir a liderança
nos jovens. Por isso acredito que a tecnologia é uma boa
resposta. Seria como a telemedicina, que permite que uma
pessoa fique disponível para muitas outras, mas entre os meus
pares há um grande desconforto no uso da tecnologia. Então
este talvez seja o terceiro desafio.
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ABRASCO cria o Fórum de Coordenadores
dos Cursos de Graduação em Saúde Coletiva

O I Congresso de Política,
 Planejamento e Gestão em
Saúde foi cenário da criação

do Fórum de Coordenadores dos
Cursos de Graduação em Saúde
Coletiva da ABRASCO. A solenidade de
implantação, conduzida pelo pre-
sidente da ABRASCO, Luiz Facchini,
contou com a participação de
Roberto Medronho (IESC/UFRJ),
Ricardo Ceccim (UFRGS), Eduardo
Mota (UFBa) e Bianca Borges
(representante dos alunos de gradu-
ação). A proposta de criar o Fórum foi deliberada em uma oficina
no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Recife e
incorporada ao plano de gestão da nova diretoria eleita.

Para Facchini os desafios são muitos, não só para a ABRASCO,
mas para cada um dos cursos de graduação em Saúde
Coletiva. Existe o compromisso de trabalhar para conseguir
não só competência profissional, mas competência ética no
sentido do compromisso social, na luta contra as iniquidades
e as desigualdades. “Estamos projetando o futuro, o que nos
dá uma enorme alegria, e o futuro da ABRASCO neste momento
é a implantação do Fórum”, afirmou Facchini.

Ricardo Ceccim fez a recuperação histórica do surgimento
dos cursos de graduação na área de saúde coletiva – gerados
com o estímulo do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni)
- e delineou o cenário heterogêneo composto pela grande
diversidade existente na formação oferecida pelos 24 cursos
existentes. “A criação do Fórum tornará possível para a ABRASCO

ter alguma unidade, interlocução e abrangência dentro desse
contexto”, afirmou.

Para Roberto Medronho o grande desafio enfrentado pela
Associação é ousar construir o futuro.  “Este é um momento
histórico para a ABRASCO. Temos que apoiar a formação de

milhares de jovens que estarão
lutando por políticas públicas
saudáveis na sociedade”, ressaltou.
Encerrando sua intervenção,
Medronho sugeriu que o nome da
Associação fosse alterado para
“Associação Brasileira de Saúde
Coletiva” como um reflexo dos
novos rumos da ABRASCO.

Eduardo Mota reforçou que o
momento de criação do Fórum não
deve ser esquecido e que “I
Congresso Brasileiro de Política,

Planejamento e Gestão em Saúde não poderia ser um
momento mais feliz para a implantação do grupo”. Durante
sua fala Mota lembrou o processo de criação do curso de
graduação no ISC/UFBa, em atividade desde o ano passado,
e enfatizou a extrema importância de definir diretrizes curricu-
lares e processos de profissionalização para os profissionais
em formação. “Devemos vencer os limites de contratação desses
egressos, garantindo sua inserção no SUS de uma forma que
garanta a prática profissional”, concluiu.

Bianca Borges salientou, em nome dos graduandos, que
existem questões emergenciais sobre os novos cursos que
precisam ser discutidas, como: referenciais teóricos, diretrizes
curriculares mínimas, definição do perfil do egresso,
regulamentação da profissão, as variadas formações e seus
diferentes focos, além da mobilização estudantil. 

No encerramento da solenidade de implantação ficou
estabelecido que o Fórum terá dois encontros anuais. Com a
tarefa de conduzir o processo de composição do grupo foi
nomeada uma coordenação pró-tempore integrada por Eduardo
Mota, Roberto Medronho, Ricardo Ceccim e Bianca Borges. A I
Reunião do Fórum de Coordenadores dos Cursos de Graduação
em Saúde Coletiva aconteceu nos dias 18 e 19 de novembro, na
sede da FIOCRUZ Brasília. (Ver página 5 ).
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Carmen Fontes de Souza Teixeira (org.)
Editora Edufba

Dilemas e Desafios da Gestão Municipal do SUS
Jorge Solla
Editora Hucitec

Que é o SUS, O? – Coleção Temas em Saúde
Jairnilson Paim
Editora Fiocruz

Desafio do Conhecimento, O - pesquisa qualitativa
em saúde

Maria Cecília de Sousa Minayo
Editora Hucitec

Políticas e Sistema de Saúde no Brasil
Lígia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de V. C. Lobato,
José C. de Noronha e Antonio Ivo de Carvalho
Editora Fiocruz / Cebes

Promoção da Saúde: a construção social de um conceito
em perspectiva comparada

Lucíola Santos Rabello
Editora Fiocruz

Manual de Práticas de Atenção Básica - saúde ampliada
e compartilhada
Gastão Wagner de Sousa
Campos e André Vinicius
Pires Guerrero (orgs.)
Hucitec

Ética, Técnica
e Formação: as razões
do cuidado como
direito à saúde
Roseni Pinheiro e Tatiana
Coelho Lopes (orgs.)

O I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde foi cenário do lançamento

de oito livros e duas revistas voltadas para a temática do evento.

Os congressistas tiveram a oportunidade de conhecer os autores e adquirir suas obras

nos estandes do hall do Centro de Convenções.

Veja a seguir a listagem dos lançamentos e das dez obras mais vendidas durante o Congresso. Todos

os livros e revistas estão disponíveis na ABRASCO Livros (www.abrasco.org.br/livros/).

Jorge Solla

Secretário de Estado

de Saúde da Bahia
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O I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e
Gestão em Saúde foi encerrado, no dia 26 de agosto,
superando todas as expectativas das comissões

organizadora e científica. ”Foram dois dias de intensa
atividade e muitos reclamaram que o tempo foi pouco. Isso
mostra que foi um congresso participativo, que aprofundou
o debate a respeito das políticas, de planejamento e da
gestão em saúde. É um momento marcante para essa
diretoria da ABRASCO, que assumiu em novembro de 2009 e
tem agora esse seu primeiro congresso marcado por uma
enorme participação”, ressaltou Luiz Facchini, presidente
da Associação. No total o evento contou com 1513
participantes representando todos os estados da federa-
ção e 946 trabalhos inscr i tos,  45 aprovados para
apresentação oral e 745
para publ icação. Ao
concluir  a lei tura do
balanço Facchini infor-
mou que o Congresso foi
adicionado ao calendário
de eventos da Associação
e sua próxima edição já
está programada para
2013.

A mesa da plenária de
encerramento, presidida
por Facchini e Ana Viana,
contou com a par t ic i-
pação de Luis Eugênio
Portela (Vicepresidente da
ABRASCO), Isabela Pinto
(vice diretora do ISC/
UFBa), Sebastião Loureiro (docente do ISC/UFBa e ex
presidente da ABRASCO) e Washington Abreu (Secretaria de
Estado de Saúde da Bahia). A presidente do congresso,
Ana Viana, comunicou que em breve seria disponibilizado
um questionário de avaliação que vai ajudar na preparação
do próximo encontro.  A  representante dos alunos de
graduação, Bianca Borges (UFRJ), fez uma intervenção para
anunciar o I Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde
Coletiva (ENESC 2011), reforçando o compromisso dos
graduandos com a organização de uma agenda de trabalho
e fez a leitura de uma carta aberta à plenária elaborada
pelos estudantes.  

A plenária de encerramento aprovou a carta de Salvador,
documento que afirma que “a busca de respostas justas e
efetivas exige um debate mais alentado sobre as políticas
públicas no Brasil, que, simultaneamente, reconheça os
envoltórios político-ideológicos das análises das políticas e
se paute pela atualização do conhecimento sobre as
condições demográficas, econômicas, sociais e culturais da

Congresso de Política, Planejamento
e Gestão em Saúde passa a integrar

o calendário de eventos da ABRASCO

contemporaneidade. Esse esforço é indispensável tanto para
o processamento de possíveis respostas, quanto de novos
questionamentos à Reforma Sanitária Brasileira e ao
SUS”. O documento informa também que, enquanto o
investimento per capita do SUS foi de R$ 449,93, em 2009,
e do sistema de assistência médica supletiva foi de R$
1.512,00 por usuário e que esses valores são ainda mais
contrastantes quando se leva em conta que cerca de 60%
dos gastos públicos são destinados à assistência e os 40%
restantes aplicados em ações essenciais para toda a
população. A Carta de Salvador traz ainda uma série de
proposições a ser debatida na esfera política atual e que
sirva de parâmetro para o novo governo, que se esta-
belecerá no Brasi l  em 2011, dando ênfase a uma

consolidação da política
de recursos humanos no
SUS e resgatando a parti-
cipação e o controle social
neste sistema, algo que a
sociedade brasileira está
perdendo nos úl t imos
anos. 

Durante a solenida-
de Facchini também
anunciou que os dois
grandes encontros cien-
t í f icos da ABRASCO  em
2011 serão realizados em
São Paulo: o Congresso
Brasi le iro de Ciências
Sociais e Humanas em
Saúde (abril) e Congresso

Brasileiro de Epidemiologia (novembro). Ambos os eventos
serão marco da implementação da “Agenda de
Transformação”, promovendo debates sobre os novos rumos
da ABRASCO. Em abril, acontecerá um minicongresso dos
grupos temáticos, comissões e fóruns da Associação para
avaliar toda a dinâmica de funcionamento da entidade e
as perspectivas de que se possa desenhar o novo modelo
funcional/organizacional. “A partir das conclusões e
propostas desse minicongresso de grupos temáticos,
comissões e fóruns em abril, vamos encaminhar as
deliberações da nova proposta de estatuto da entidade, não
só incluindo a pós-graduação, mas também a graduação
em saúde coletiva e, evidentemente, envolvendo todos os
profissionais da área de saúde, o que deverá acontecer no
Congresso de Epidemiologia em São Paulo, em novembro”,
encerrou.

Confira nas próximas páginas a Carta de Salvador, a
Carta Aberta dos Estudantes de Graduação e as moções
aprovadas pela plenária de encerramento.
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Em 22 anos de SUS, foram muitos os avanços nas políticas
 de saúde. Esses avanços, contudo, não escondem as
 dificuldades que ameaçam a própria manutenção das

conquistas. Ninguém desconhece que, nas condições atuais,
há limitações importantes à efetivação dos princípios e das
diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Em primeiro lugar, as bases de financiamento das ações e
dos serviços públicos de saúde são estreitas e iníquas. Enquanto
o investimento per capita do SUS foi de R$ 449,93, em 2009,
o sistema de assistência médica supletiva despendeu R$
1.512,00 por usuário. Esses valores são ainda mais
contrastantes quando se leva em conta que cerca de 60% dos
gastos públicos são destinados à assistência e os 40% restantes
aplicados em ações essenciais para toda a população. Se, em
termos de proporção do PIB, os gastos em saúde já somam
7,5% - e parece razoável, de acordo com as experiências dos
países com melhores sistemas de proteção social, um aumento
até 10% -, a proporção dos gastos públicos em saúde não
chega a 3% do PIB, o que é, segundo as mesmas experiências,
muito pouco.

O tema do financiamento traz, em segundo lugar, a questão
da relação público-privado na saúde. Está claro que a
segmentação da atenção à saúde dos brasileiros avança
celeremente: é grande o risco de consolidação de um apartheid
no sistema de saúde, no qual os ricos e os remediados utilizam
serviços privados, razoavelmente financiados, em parte com
subsídios públicos, enquanto os
pobres utilizam serviços públicos,
nitidamente sub-financiados. É
preciso cessar os fluxos que
transferem recursos públicos para
as redes de mercantilização e
financeirização da saúde,
atendendo aos interesses de empresas de planos e seguros
privados e de fabricantes de insumos. No que toca à regulação
do setor privado, tem sido visível e preocupante a incapacidade
do Estado – seja através da administração direta (Ministérios e
Secretarias de Saúde), seja através da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – de assegurar que as operadoras e os
prestadores de serviços atuem dentro dos limites do respeito
ao interesse público.

Em terceiro lugar, o SUS necessita consolidar uma política
de pessoal que assegure aos trabalhadores da saúde condições
adequadas ao exercício de suas atividades. Considerando que
se trata de uma política de Estado, é inadmissível a falta de
estabilidade do quadro de pessoal da saúde, o que compromete
a continuidade dos programas de saúde e, sobretudo, a criação
de vínculos duradouros entre as equipes de saúde e as
comunidades às quais devem servir. Ademais, é necessário
preservar, expandir e organizar ações vigorosas de educação
permanente, estratégia fundamental para a qualidade do
trabalho em saúde.

Carta de Salvador

Uma Agenda Estratégica para a Saúde no Brasil 2011

Em quarto lugar, há os problemas de gestão e organização
do sistema e dos estabelecimentos de saúde, devidos, em parte,
ao arcabouço legal-institucional da administração pública que,
com sua estrutura burocrática, ocupa-se mais (e mal) do
controle dos processos administrativos do que do alcance de
resultados na promoção e na recuperação da saúde. Neste
aspecto, seguem abertos os debates e as experiências sobre
organizações sociais ou fundações estatais, com relatos
contraditórios acerca da sua efetividade, qualidade do uso de
recursos e da garantia do interesse público. Outra parte dos
problemas de gestão se atém à incipiente profissionalização
dos quadros gestores, problema relacionado ainda à política
de pessoal e ao uso político-partidário dos cargos de direção e
assessoramento.

Em quinto lugar, o modelo de atenção à saúde do SUS
continua dominado pelas práticas individualistas, biologicistas,
curativistas e hospitalocêntricas. Mesmo com a ampliação da
cobertura da atenção primária, de fato, o princípio da
integralidade é quase completamente relegado à letra fria da
lei ou ao discurso acadêmico. A explicação das dificuldades
de transformação das práticas de atenção reside, certamente,
no padrão de relacionamento e atuação do poderoso complexo
econômico-industrial da saúde, ou mais precisamente, nos
interesses comerciais dos produtores e fornecedores de insumos
– medicamentos e equipamentos médico-hospitalares - com
estabelecimentos e prestadores de serviços.  Na sua atual

configuração, o complexo eco-
nômico da saúde negligencia o
investimento em tecnologias de
promoção da saúde e prefere
reproduzir e expandir o modelo
biomédico. Por sua vez, cientes da
baixa efetividade e da ineficiência

deste modelo, em termos de melhoria da saúde das populações,
os dirigentes dos sistemas de saúde (e aqui se trata de um
fenômeno mundial) tentam modificá-lo. Compete ao Brasil
enfrentar seus desafios específicos de estabelecer políticas
virtuosas entre a inovação tecnológica e as necessidades e
demandas da população.

Por último, mas não menos importante, a relativa
desmobilização da sociedade civil brasileira, em particular, dos
seus setores populares refletem-se nas possibilidades de avanços
do SUS. A inovadora estrutura de controle social – conferências
e conselhos –, consagrada legalmente, não tem sido capaz de
assegurar um debate substantivo sobre as políticas de saúde e
os rumos do SUS. Ao contrário, questões corporativas e
paroquiais têm dominado a pauta de discussões. Na melhor
das hipóteses, cer tas questões centrais, como a do
subfinanciamento, são discutidas, mas sempre em uma
perspectiva conjuntural. Ainda em relação ao controle social,
o papel da mídia precisa ser melhor discutido.

Estas são as questões centrais a serem debatidas. As

“Como renovar (...) a participação,
respeitando a autonomia dos

movimentos sociais?”
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propostas de políticas de saúde não podem ser reduzidas ao
seu escopo setorial, enfraquecendo a sua potência
transformadora da realidade social.

O momento eleitoral deve servir para o aprofundamento
do debate sobre os rumos das políticas de saúde. Propostas
sérias sobre o financiamento da saúde exigem a explicitação
de posições sobre a reforma tributária e sobre a regulação
do setor privado, incluindo a questão dos subsídios públicos.
A política de pessoal também precisa ser explicitada: como
viabil izar a criação de car reiras de Estado para os
trabalhadores da saúde? E quanto aos modelos de gestão
pública: como assegurar a efetividade e a qualidade dos
serviços, preservando o necessário caráter público da saúde?
Que estratégias são adequadas para por em prática o
princípio da integralidade? Que tipo de articulação buscar
entre as políticas de saúde, de ciência e tecnologia e de
indústria e comércio, a fim de proporcionar ao SUS os
insumos necessários ao enfrentamento dos problemas de
saúde dos brasileiros por um custo supor tável pela
sociedade? Como renovar e fortalecer a participação,
respeitando a autonomia dos movimentos sociais?
Considerando o que diz o artigo 3º da Lei 8080/90 sobre os

Entre os dias 24 e 26 de agosto de 2010 realizou-se o I
Congresso de Política, Planejamento e Gestão em Saúde

na cidade de Salvador. Nesse mesmo evento foi realizada a II
Assembléia Nacional dos Estudantes de Graduação em Saúde
Coletiva, novamente debaixo das escadas (assim como no
ABRASCÃO 2009 em Recife). Reunião que contou com mais
de 100 estudantes das respectivas universidades:

- UFRJ
- UFBA
- UFAC
- UNB (Ceilândia e Darcy Ribeiro)
- UFMG
- UFRGS
- UFRN
Para quem ainda tem dúvidas, o movimento estudantil de

graduação em Saúde Coletiva já está articulado nacionalmente
há mais de 1 ano e se mantém presente, ativo e atendo a
todas as discussões referentes não só à graduação mas também
à saúde e sociedade, extrapolando os muros da universidade.

Durante o Congresso, os estudantes reuniram-se em dois dias:
25 e 26 de agosto. No dia 25/08 a pauta da reunião foi o debate
sobre a instalação do Fórum de Graduação em  Saúde Coletiva
vinculado a diretoria da ABRASCO e sua respectiva coordenação.
Coordenação onde, nós, estudantes, temos assento. Em um
segundo momento nessa reunião, nosso grupo construiu a fala
que seria exposta na mesa de instalação do Fórum de gradua-
ção em Saúde Coletiva (25/08 às 20h30). Nessa mesa também
tivemos direito a uma cadeira que foi ocupada pela estudante
Bianca Borges da Silva Leandro (UFRJ).

Nessa fala, ressaltamos o Congresso como um espaço
estratégico para o for talecimento da graduação e a
mobilização estudantil. Além disso, destacamos que o Fórum
é o início de uma nova caminhada, um processo que deve
ser o mais amplo possível e que aumente a integração entre
a ABRASCO  e a graduação em Saúde Coletiva. Citamos
também temas emergentes que devem ser incorporados na
agenda de discussão do Fórum, tais como:

- Referencial Teórico;
- Diretrizes curriculares mínimas para o curso;
- Definição do perfil do egresso;
- Regulamentação da profissão;
- E as variadas formações (tecnólogos, bacharelados

interdisciplinares, cursos com diferentes ênfases, entre
outras).

Já no dia 26/08, os estudantes reuniram-se para discutir
a construção de seu I Encontro Nacional (ENESC),
programado, então, para acontecer em 2011.

Ressaltamos ainda a ideia que vem sendo proposta em
diversos Fóruns sobre a mudança da nomenclatura da
ABRASCO  para: Associação Brasileira de Saúde Coletiva.

Por fim, queremos deixar a mensagem de que os
estudantes devem ser vistos como os atores principais desse
processo. Não cobaias, mas sim, pioneiros. Frutos de um
sonho de muitas pessoas aqui presentes. Falar desse sonho,
porém, é falar do nosso futuro. Futuro que se constrói hoje
e sabemos que o nosso hoje é lutar.

Os estudantes se colocam abertos para qualquer tipo
de diálogo.

Carta Aberta à Plenária Final do I Congresso de Política,

Planejamento e Gestão em Saúde

determinantes e condicionantes do estado de saúde, como
modificar a organização social e econômica do país no
sentido de elevar os níveis de saúde da população?

O esforço, ao qual a ABRASCO quer se unir, é o de buscar
respostas a tais questões, baseadas na noção de justiça social,
ainda que necessariamente pragmáticas. Tanto as avaliações
triunfalistas, que supõem avanços lineares e progressivos,
quanto aquelas dogmaticamente estruturalistas, que levam à
paralisia política ou à mera reiteração de slogans ideológicos,
terminam por atribuir nossas mazelas a uma herança da qual
não podemos nos afastar, seja em função da adesão aos
cânones de uma modernidade perversa, seja em razão da
negação da especificidade dos processos vigentes de exclusão,
Portanto, a busca de respostas justas e efetivas está a exigir
um debate mais alentado sobre as políticas públicas no Brasil,
que, simultaneamente, reconheça os envoltórios político-
ideológicos das análises das políticas e se paute pela atualização
do conhecimento sobre as condições demográficas,
econômicas, sociais e culturais da contemporaneidade. Esse
esforço é indispensável tanto para o processamento de possíveis
respostas, quanto de novos questionamentos à Reforma
Sanitária Brasileira e ao SUS.
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MOÇÃO DE APELO
Aos candidatos à Presidência da República,
Às lideranças dos partidos políticos no Congresso Nacional,
Ao Conselho Nacional de Saúde
A lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/

2000) trouxe vários avanços à Gestão Pública, Porém, o teto
máximo de despesas com pessoal dos Municípios, Estados e
União inviabiliza o avanço de setores sociais, com Educação,
Assistência Social e Saúde, que necessitam fundamentalmente
de trabalhadores para a realização de ações e ampliação da
qualidade que desejamos.

Desse modo, defendemos a ampliação dos limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal para permitir a contratação de
trabalhadores para as políticas sociais.

MOÇÃO PARA FORTALECER A PESQUISA
E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE
SAÚDE PARA O SUS
É uma das atribuições do Sistema Único de Saúde

“Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
Científico e Tecnológico” (CF, art.200,V;lei 8080/90,art.6º,X).

Especialmente a partir de 2004, quando realizou a II
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde, o Ministério da Saúde se tornou, o principal agente
financiador da pesquisa em saúde no Brasil. Além de
representar um incremento em si, os recursos alocados pelo
MS tiveram um poder de alavancagem bastante
significativo:tanto o MCT, como as Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa (FAP) ampliaram seus investimentos na
pesquisa em saúde.

Ocorre, entretanto, que a manutenção ou a ampliação,
nos próximos anos ou em longo prazo, do atual nível de
investimento em pesquisa pelo MS não estão garantidas. Falta
criar uma institucionalidade que dê estabilidade ao
financiamento e permita a gestão eficiente dos recursos.

Nesse sentido, a ABRASCO considera importante a
institucionalização dos mecanismos de fomento à pesquisa,
incluindo os estudos de avaliação das tecnologias em saúde e
exorta as autoridades competentes a adotarem as medidas
necessárias para avançar na consolidação de uma política de
ciência, tecnologia e inovação em saúde que atenda às
necessidades da saúde e prioridades do SUS.

MOÇÃO DE APOIO À ADIN 1.923/98
Carta aos Ministros do Supremo Tribunal Federal
Nós, congressistas do I Congresso Brasileiro de Política,

Planejamento e Gestão em Saúde APOIAMOS a Ação Direta
de Inconstitucionalidade 1.923/98. contra a Lei 9.637/98 que
“Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações
sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a
extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção
de suas atividades por organizações sociais, e dá outra
providências”.

Consideramos esta Lei inconstitucional, por violação
frontal ao princípio da Moralidade na Administração
Pública e por tentar contornar, por vias transversa, todos
os sistemas de fiscalização e controle interno e externo
dos gastos públicos, além de se constituir em uma afronta
direta aos direitos sociais e trabalhistas historicamente
conquis tados pelos  t rabalhadores ,  abr indo sér ios
precedentes para desvios do erário público.

Essa Lei desconsidera a deliberação do Conselho
Nacional de Saúde nº 001, de 10 de março de 2005,
contrária “à terceirização da gerência e da gestão de
serviços e de pessoal do setor saúde, assim como, da
administração gerenciada de ações e serviços, a exemplo
da Organizações Sociais (OS)”.

A partir do exposto, reiteramos a solicitação que os
Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal julguem
PROCEDENTE a ADIN 1.923.

MOÇÃO DE APOIO
Considerando a importância da produção e difusão

de conhecimento sobre políticas e planejamento, e a
recente retomada do papel do IPEA como instituição
coordenadora  dos  es fo rços  para  compreender  e
equacionar as ar t iculações entre desenvolvimento
econômico  e  soc ia l ,  o  I  Congresso  de  Po l í t i ca ,
P lanejamento e  Gestão em Saúde mani fes ta  sua
solidariedade a apoio à atual direção do IPEA e ao seu
corpo Técnico.

MOÇÃO DE REPÚDIO
A Vigi lância em Saúde vem-se estruturando no

espír i to do Sistema Único de Saúde, enfrentando
inúmeros desafios na busca da integralidade da atenção.

Constituiu grande avanço a Portaria GM/MS nº 3252
que, em 2009 definiu o campo da Vigilância em Saúde,
estabelecendo as diretrizes para a integração das áreas
de Vigi lância Epidemiológica, Vigi lância Sanitária,
Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância em Saúde do
Trabalhador.

Nesse sentido, a publicação da Lei nº 12314 de 19
de agosto de 2010 suscita grande preocupação quanto
à sustentação do projeto nacional de Vigilância em
Saúde, aparentemente apontando para um movimentos
de fragmentação da vigilância.

Reconhecendo-se o papel do Ministério da Saúde
como indutor da organização do SUS e a histórica
dificuldade de construção da integralidade, teme-se a
repercussão negativa da proposta de organização contida
na referida Lei no processo de estruturação da VS nas
demais esferas de gestão.

Documento elaborado pelos Técnicos de Vigilân-
cia em Saúde do Rio Grande do Sul  Laura Londero
Cruz, Celso Bittencourt dos Anjos e Alethéia Fagundes
Sperb.

Moções Aprovadas
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MOÇÃO DE APOIO
Nós, congressistas do I Congresso Brasi leiro de

Política, Planejamento e Gestão em Saúde, manifestamos
nossa profunda indignação e repúdio pelas acusações e
incriminações que tem sofrido o Professor Gastão Wagner
de Souza Campos.

Gastão Wagner possui uma reconhecida trajetória
acadêmica e profissional no campo da saúde coletiva
da qual podemos dizer que, o denominador comum em
todos esses anos de  trabalho, é a defesa do espaço
público em prol de sua transformação: colocar-se a
serviço da Defesa da Vida.

Por isso, expressamos total apoio e solidariedade ao
Prof. Gastão Wagner e a todos injustamente acusados.

MOÇÃO DE APOIO
Nós, congressistas do I Congresso Brasi leiro de

Política, Planejamento e Gestão em Saúde, manifestamos
nossa profunda indignação e repúdio pelas acusações
que tem sofrido o Professor Luis Eugenio Portela.

Luis Eugenio possui uma reconhecida trajetória
acadêmica e profissional no campo da saúde coletiva e
suas contribuições a gestão do SUS e a produção do
conhecimento o coloca em lugar de destaque  entre os
que lutam pela redução de desigualdade sociais e em
defesa da vida.

Por isso, expressamos total apoio e solidariedade ao
Prof. Luis Eugênio Por tela e a todos injustamente
acusados.

Cenas do Congresso em Salvador

1

3

4 5

1. Congressistas circulando no hall de entrada
durante os lançamentos editoriais.

2. Auditório lotado durante a conferência de Gastão
Wagner.

3. Os participantes do evento tiveram acesso
a notebooks e internet wi fi.

4. Baianas distribuem o acarajé oferecido pela
Bahiatursa.

5. Congressistas visitam a Livraria da ABRASCO

2
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O V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária foi
encerrado, no dia 17 de novembro, comemorando o
cumprimento da promessa de realizar o evento em

todas as regiões do Brasil. A presidente do Simpósio e
coordenadora do GT Visa da ABRASCO, Ediná Alves Costa,
agradeceu a colaboração de todos os envolvidos na
organização do encontro e a todos os simposeastas que
participaram do V Simbravisa. O balanço, lido por Edna Maria
Covem, presidente da Comissão Executiva, revelou que o
Simpósio contou com a participação de aproximadamente
1600 pessoas de todos os estados brasileiros e 918 trabalhos
inscritos dos quais 752 foram aprovados, expostos na área de
pôsteres e discutidos nas sessões temáticas.

A pedido de Ediná Costa, a Carta de Belém foi lida pelo
Secretário Executivo da ABRASCO, Carlos Silva. Entre outros
pontos, o documento chama à atenção
para a necessidade de repensar a produção
de conhecimento. “As prioridades para a
execução de ações regulatórias em
vigilância sanitária devem ser o elemento
de ar t iculação com as inst i tuições
acadêmicas e definição e estímulo de uma
a agenda de pesquisa, em consonância
com a área de ciência e tecnologia do
Ministério da Saúde. A realização deste
evento na região amazônica possibilitou a
aproximação com a urgência da construção
de modelos de desenvolvimento específicos
e adequados à realidade regional. Mais do
que em qualquer lugar do Brasil, nesta
região, a sustentabilidade ambiental é um
conceito-chave a ser adotado, inclusive nas
ações de vigilância sanitária.”

Uma vez concluída a leitura, a presidente do Simpósio
informou que os 10 anos de criação do Grupo Temático de
Vigilância Sanitária da ABRASCO serão comemorados com
um seminário em 2011. “O encontro promoverá um balanço
e a autoavaliação desta jornada que envolveu cinco
Simbravisas em todas as regiões do Brasil”, afirmou,
informando em seguida que o próximo encontro será realizado
em Gramado (RS), em novembro de 2013. Em nome da
ABRASCO, Carlos Silva saudou a trajetória do Simpósio e falou
da expectativa para o próximo Simbravisa em Gramado, “que
dará continuidade a esse espaço de construção do
conhecimento e reflexão crítica que, agrega aos nossos desafios
como profissionais da saúde coletiva e no enfrentamento das
dificuldades que o SUS vivencia”, concluiu.

Simpósio Brasileiro
de Vigilância Sanitária foi
realizado pela primeira vez
na região norte

Com o tema “Vigilância Sanitária no Século XXI:
compromisso com a saúde”, o encontro teve como proposta
colocar em debate os desafios enfrentados para atender as
necessidades de proteção e promoção da saúde da população.
Para cumprir este objetivo o Simpósio foi estruturado para ter
dois dias dedicados ás atividades pré-simpósio e três dias para
o Simpósio propriamente dito.

Os dias 13 e 14 de novembro foram dedicados à
realização dos cursos pré-simpósio que ministrados no
próprio centro de convenções. Os temas selecionados foram:
Procedimentos administrativos em Vigilância Sanitária;
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde;
Investigação de Surtos de Doenças Transmitidas por Água
e Alimentos; Fundamentos da Gestão da Qualidade
Laboratorial; Toxicologia aplicada à Vigilância Sanitá-

ria e; Controle de Qualidade e Regu-
lamentação dos Produtos para
Diagnóstico de uso in vitro para HIV;
HTLV; Hepatite B e C; Doença de
Chagas e Sífilis.

A programação científica dos três
d ias  do  S impós io  inc lu iu :  t rê s
conferências, nove mesas redondas,
três sessões de Roda VISA, tr inta
pa iné i s ,  t rê s  g randes  encont ros ,
discussões temáticas, além da sessão
Café com Pôster. O temário abrangido
pelo Simpósio foi ampliado nesta
edição, em um esforço para romper
com a concepção tradicional em torno
dos objetos de ação da vigi lância
sanitária. Para acolher esta crescente
diversidade o Simbravisa estabeleceu

três grandes eixos temáticos, sendo cada um deles a dire-
triz de um dia do encontro: Regulação sanitária e proteção da
saúde; Políticas, sistemas e práticas para a proteção da saúde
e; Participação e controle social para a proteção da saúde.
Para ter acesso à programação detalhada acesse o site
www.simbravisa.com.br.

O Simbravisa 2010 contou com o apoio do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS),
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS),
da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), do Ministério da
Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) e da Secretaria de Estado da Saúde Pública do
Pará.

Ediná Costa,

Presidente do V Simbravisa
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Carta de Belém

Os participantes do V Simpósio Brasileiro de Vigilância
 Sanitária, realizado na cidade de Belém, de 14 a 17
de novembro de 2010, com o tema “Vigilância

sanitária do século XXI: compromisso com a saúde”, reafirmam
a importância desta área como componente inseparável do
Sistema Único de Saúde.

Os 1.387 participantes deste V Simbravisa, que
apresentaram 752 trabalhos aprovam os termos e
compromissos desta Carta e sua ampla divulgação,
considerando especialmente o momento de transição nos
governos federal e estaduais, esperando que a saúde seja
efetivada como um compromisso fundamental.

O século XXI, com todo seu contexto de inovações, não
apenas no campo tecnológico, mas também nas dimensões
econômica, social, política e cultural traz uma série de desafios
aos sistemas de regulação sanitária.

A competitividade se exacerba e ganhos de produtividade
são priorizados em detrimento dos cuidados com a proteção
das pessoas e dos ambientes. A velocidade das inovações
tecnológicas, das transações comerciais e da circulação de

pessoas é cada vez mais intensa e constrói a tônica do sistema
produtivo e financeiro mundial. A lógica que rege o mercado
passa a preponderar sobre os valores que fundamentam os
sistemas de proteção social, os direitos sociais e de cidadania,
onde se inclui o direito à saúde.

Em resposta a este contexto, o Estado brasileiro reformulou
seu papel de regulação. A função regulatória foi valorizada no
campo sanitário pela Lei 9.782/00, que criou a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e formalizou o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária.

Decorridos dez anos percebe-se avanços na função
regulatória sanitária. Entretanto, não modificou a essência da
sua atividade regulatória. A mesma restritiva lógica de mercado
parece ser o principal definidor da agenda regulatória. Ainda

não criamos uma efetiva consciência de proteção à saúde,
relacionada ao consumo, uso e exposição das pessoas aos
produtos, serviços e ambientes objetos da ação de vigilância
sanitária.

Identifica-se a necessidade de aumentar o diálogo  entre
os componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
de valorizar e facilitar a participação social; de criar mecanismos
mais democráticos e eficientes de identificação de prioridades
e de estratégias de enfrentamentos dos problemas; de
implementar instrumentos sistêmicos que diminuam a
fragmentação, que aparece tanto na formulação de normas e
na execução de ações quanto no relacionamento entre os
operadores do sistema.

Identifica-se também a urgente necessidade de
aproximação com as outras áreas da atenção à saúde, de atuar
com maior sintonia com as necessidades dos serviços que
integram o SUS.  O quadro epidemiológico precisa ser melhor
utilizado como fundamento para a construção de estratégias
de intervenção na situação de saúde das populações. Trata-se
de ampliar o escopo de ação da vigilância sanitária para além

do universo de estabelecimentos e
produtos, reforçando sua missão de
proteção da saúde das pessoas.

O modelo organizativo dos entes do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
precisa ser revisto. No componente federal, a
divisão de poderes entre as diretorias merece
ser revista. A descentralização deve ser uma
estratégia presente na gestão de todas as áreas
componentes da vigilância sanitária. A
qualificação, bem como a gestão da força de
trabalho, deve ser preocupação permanente
em todas as instâncias do SNVS.

A adoção do modelo de agência deve
ser visto com cautela ao se pensar em
enfrentamentos de problemas organiza-
cionais críticos da vigilância sanitária. A
produção do conhecimento precisa

ser repensada. As prioridades para a execução de ações
regulatórias em vigilância sanitária devem ser o elemento de
articulação com as instituições acadêmicas e definição e
estímulo de uma a agenda de pesquisa, em consonância com
a área de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde.

A realização deste evento na região amazônica possibilitou
a aproximação com a urgência da construção de modelos de
desenvolvimento específicos e adequados à realidade regional.
Mais do que em qualquer lugar do Brasil, nesta região, a
sustentabilidade ambiental é um conceito-chave a ser adotado,
inclusive nas ações de vigilância sanitária.

Belém, 17 de novembro de 2010
V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária
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Cenas do Congresso em Belém

1

2

3

4

5

6

1. Ligia Bahia, durante a Conferência “Regulação, Saúde e Sociedade”.

2. Roda Visa, coordenada por Álvaro Nascimento (ENSP/FIOCRUZ),
que teve como tema “Afinal, quem protege a saúde do cidadão?”

3. Tenda Paulo Freire.

4. Stand da ANVISA.

5. Computadores disponibilizados para os simposiastas pelo projeto
Navega Pará.

6. Boas vindas da presidente do V Simbravisa, Ediná Costa,
aos participantes dos cursos pré-simpósio.

7. Área de exposição de Pôsteres. 7
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Mais investimentos financeiros
para a saúde. Este foi o tom dos
discursos da abertura do I

Simpósio Brasileiro de Saúde Ambien-
tal, iniciado terça-feira, 7 de dezembro,
em Belém/PA. “Para melhorar os
indicadores sociais da saúde, temos que
vencer os obstáculos políticos e isso
significa mais aporte financeiro para o
setor”, destacou o presidente da
ABRASCO, Luiz Facchini. “Não se faz
saúde, muito mais saúde e meio
ambiente sem recursos financeiros,
especialmente em um país continental.
A prioridade política se expressa
aportando recursos e vendo este aporte
não como um gasto, mas como um
investimento”, refletiu Gerson Penna,
secretário de Vigilância em Saúde
(SVS) do Ministério da Saúde. Durante
seu discurso, o presidente do Simpósio
Nelson Gouveia, enfatizou que “o
encontro é um momento de discutir mais
os aspectos científicos da área de saúde
ambiental, que está em fase de
consolidação no Brasil, identificando
questões e refletindo sobre formas de
mitigar ou resolver problemas ambien-
tais que produzem reflexos na saúde”.
Também participaram da cerimônia a
diretora do Instituto Evandro Chagas
(IEC), Elisabeth Santos, o diretor do
Departamento de Saúde Ambiental e
Saúde do Trabalhador (DSAST/SVS),
Guilherme Franco Netto, o coordenador
do GT/Saúde Ambiental da ABRASCO,
Ary Miranda.

O I Simpósio Brasileiro de Saúde
Ambiental teve como tema “Modelo de
desenvolvimento, ciência, saúde e
ambiente - Teorias, Metodologias e
Práxis” e foi realizado de 6 a 10 de
dezembro, em Belém (PA), com o
objetivo debater as principais questões
emergentes da relação entre o ambiente
e a saúde. Promovido pela ABRASCO,
através de seu GT Saúde e Ambiente, o
Simpósio é fruto de uma parceria com o
Departamento de Saúde Ambiental e do

 abrasco participa

I Simpósio Brasileiro de Saúde Ambiental reuniu
mais de mil participantes em Belém do Pará

Trabalhador (DSAST) da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde e o Instituto Evandro Chagas
(IEC/SVS/FM) e reuniu cerca de mil
participantes.

No período pré-simpósio, nos dias 6 e
7 de dezembro, foram oferecidas as
oficinas: Saúde Ambiental Infantil;
Grandes Empreendimentos, justiça
ambiental e a produção de conhecimento
- Avaliação de Impacto das hidrelétricas e
do agronegócio na saúde humana e nos
ecossistemas; Clima Saúde e Cidadania -
Desafios à Produção de Conhecimento e
a Formulação de Políticas Públicas
Integradas; A Questão Química no Brasil
- O Desafio do Modelo de Desen-
volvimento; Saúde e Biodiversidade;
Atuação do Setor Saúde em Caso de
Queimadas; Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador na Atenção Primária à Saúde
e; Redes de Tecnologia social: uma fer-
ramenta estratégica para a implementação
do Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos. Também será
oferecido o curso “Elaboração de Plano
Municipal de Saneamento Básico e a
Saúde Ambiental”.

O primeiro dia do Simpósio
propriamente dito, dedicado à discussão
da práxis na área de saúde ambiental,
começou com a conferência “Modelo de
desenvolvimento, ciência, saúde e
ambiente”, com Anamaria Testa Tam-
bellini (IESC-UFRJ). A programação
continuou com a palestra “Direito
ambiental e saúde”, com Fatima de
Souza Borghi (Fórum Brasil Combate a
Agrotóxicos e efeitos à saúde dos
Trabalhadores) e a mesa redonda
“Práxis: conhecimento e ação no âmbito
das relações saúde e ambiente”. Os
painéis do dia tiveram como temas “Pós-
Graduação estrito senso em saúde
ambiental”, “A pesquisa em saúde
ambiental nos serviços” e “Produção de
conhecimentos e tecnologias em saúde
ambiental”.

A conferência “a ciência, a produção

de conhecimentos e os processos
emancipatórios”, proferida pelo
presidente da ABRASCO, Luiz Facchini,
deu início às atividades do segundo dia
do encontro, dedicado aos aspectos
teóricos da saúde ambiental. Em seguida
os participantes tiveram a oportunidade
de assistir a palestra “Sobre as águas”,
com Robert Morris, autor do premiado
The Blue Death – True Tales of Disease,
Disaster and the water we drink.
Posteriormente foi realizada a mesa
redonda “Teorias e modelos de
compreensão sobre a relação saúde e
ambiente” e os painéis “As estratégias
de abordagem da Saúde Ambiental nas
cidades e no campo”, “Desafios e
Questões emergentes em saúde
ambiental” e “Saúde e ambiente na
Amazônia”.

O último dia do encontro colocou em
pauta aspectos metodológicos e a
primeira atividade foi a conferência
“Saúde e ambiente na Amazônia -
considerações sobre a produção de
conhecimentos”, proferida por Eliza-
beth Santos (IEC). Em seguida os
simposiastas participaram da palestra
“Conflitos políticos internacionais e o
ambiente”, com Stephen Markowitz
(Diretor do Center for the Biology of
Natural System, do Queens College) e
da mesa redonda “Ciência e método em
Saúde Ambiental”. Encerrando a
programação científica aconteceram os
painéis “Sistemas de informação,
ambiente e saúde” e “Segurança
química internacional e suas implicações
para saúde: PIC, POPs, Basiléia e
Mercúrio”.

Durante os três dias do simpósio foram
apresentados 600 trabalhos científicos
(500 pôsteres e 100 comunicações orais).
Os pôsteres em exibição foram avaliados
por uma comissão julgadora que premiou
os três primeiros colocados. Veja a
programação completa no endereço
http://www.iec.pa.gov.br/dusky/html/
index.html
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Estão abertas as inscrições para um
dos cursos mais procurados da
ENSP: Residência Multiprofissional
em Saúde da Família. São 21 vagas
destinadas a enfermeiros,
odontólogos, assistentes sociais,
nutricionistas e psicólogos. O curso,
com duração de dois anos, está em
sua sétima edição e tem por objetivo
promover o desenvolvimento de
competências e atributos a equipes
multiprofissionais de saúde de nível
superior. Nesta edição, os alunos
atuarão com ênfase na Área
Programática 3.1 do município do
Rio de Janeiro. As inscrições vão até
17 de janeiro de 2011.

JORNALISMO CIENTÍFICO
O Laboratório de Estudos Avançados
em Jornalismo (Labjor) da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) abrirá em 3 de janeiro de
2011 as inscrições para o curso de
pós-graduação lato sensu em
jornalismo científico. As inscrições
deverão ser feitas até 31 de janeiro
de 2011 por meio de um formulário
eletrônico que estará disponível no
site da instituição. O processo
seletivo será composto por duas
fases. Na primeira, os candidatos
deverão enviar por meio eletrônico
a ficha de inscrição preenchida,
além de um curriculum vitae
e um texto de sua autoria sobre
o papel da ciência e da tecnologia
no desenvolvimento nacional.
Os candidatos aprovados
na primeira fase da seleção serão
convocados para prestar provas
escritas e de proficiência em inglês
e para uma entrevista com um
dos professores do curso.
Os resultados serão divulgados no
dia 4 de março de 2011 e o curso
será iniciado em 14 de março.
Em sua sétima edição, o curso
gratuito se destina à formação de
jornalistas científicos, divulgadores
da ciência e assessores de
comunicação de universidades e
institutos de pesquisas, e tem o

FAPERJ ADOTA DOUTORADO-
SANDUÍCHE
O Programa de Estágio de Doutorandos
no Exterior vai permitir
à FAPERJ priorizar o fomento de redes
cooperativas de ensino e de pesquisa
entre instituições estrangeiras
e estudantes de doutorado matriculados
em programas de pós-graduação
reconhecidos pela Capes, sediados no
estado do Rio de Janeiro, propiciando
mobilidade e integração para consórcios
e parcerias. Estas bolsas contribuirão
com os programas de pós-graduação
em seu esforço de internacionalização,
elemento necessário para melhorar a
qualidade de programas que visem
alcançar conceitos mais elevados no
processo de avaliação da Capes. A nova
modalidade de bolsa terá duração
mínima de quatro meses e máxima de
um ano, contando também com um
auxílio instalação e ajuda de custo para
a aquisição de seguro saúde. Poderão
concorrer doutorandos brasileiros (ou
com visto de permanência no País
atualizado), regularmente matriculados
em curso de doutorado em instituição
sediada no estado do Rio de janeiro
e que comprovem a necessidade de
desenvolver em outro País parte de seu
projeto, objeto da tese que será
defendida ao fim de seu curso. A
chamada tem dois períodos para
submissão de propostas: o primeiro se
estende de 04 de novembro a 30 de
dezembro, com divulgação de resultados
prevista para até 17 de fevereiro de
2011 e entrada em vigor das bolsas de
março a julho de 2011; o segundo se
estenderá entre 10 de março e 28 de
abril de 2011, com divulgação dos
resultados prevista para até 30 de junho
e entrada em vigor das bolsas de agosto
a dezembro de 2011. Mais informações:
www.faperj.br.

ABC DIVULGA NOMES DOS SEUS
NOVOS AFILIADOS
A Academia Brasileira de Ciências
(ABC) divulgou, recentemente, os
nomes dos 29 novos Membros Afiliados,
eleitos pelas vice-presidências das seis
regionais da ABC – Regional Norte;

Regional Rio de Janeiro; Regional
Nordeste; Regional São Paulo; Regional
Minas/Centro-Oeste; e Regional Sul.
As duas categorias, Membro Afiliado
e Vice-presidência, foram criadas em
2007, visando a descentralização das
atividades da Academia e o estímulo
a jovens cientistas de excelência de todo
o país. Os integrantes incipientes farão
parte dos quadros da ABC no período
de 1º de janeiro de 2011 até 31 de
dezembro de 2015. Pela Regional Rio
de Janeiro os escolhidos foram:
Alexander E. Arbieto Mendoza, Eduardo
Souza Fraga, Emiliano Horacio Medei
e Flavia Carvalho Alcântara Gomes,
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e, ainda, Gabriel Rodríguez
de Freitas, da Universidade Federal
Fluminense. Mais informações: http://
www.abc.org.br/
article.php3?id_article=834

PORTAL MAPEIA PROGRAMA SOCIAL
DE EMERGENTES
O CIP-CI (Centro Internacional de
Políticas para o Crescimento Inclusivo),
um órgão do PNUD em parceria como
governo brasileiro, está lançando um site
para incentivar a troca de conhecimento
e experiência sobre políticas de bem-
estar social de países em
desenvolvimento. O Portal de
Aprendizado Sul-Sul sobre Proteção
Social agrupa mais de 150 trabalhos na
área e mapeia políticas públicas de 94
nações — de Brasil a Madagascar, de
Índia a Zimbábue, de África do Sul a
Timor Leste, de México a Ilhas Cook, de
China a Trinidad e Tobago. O portal
inclui ainda notícias, eventos, um banco
de consultores em temas como Aids,
monitoramento e avaliação, direitos
humanos e desenvolvimento humano
(com minicurrículos dos 340
especialistas), e serviços que podem ser
acessados mediante cadastro (fórum,
envio de artigos e de sugestões de
evento ou notícia). As bases de dados
de estudos e consultores são divididas
em subitens e têm mecanismos de busca
por palavras-chave, para facilitar a
procura. Visite o site: http://south-
south.ipc-undp.org/.
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objetivo de formar profissionais
que tenham visão global sobre
o sistema de ciência e tecnologia
e da relação com os meios
de comunicação de massa. Mais
informações:
www.labjor.unicamp.br

DIREITO E SAÚDE
Estão abertas, até 17 de janeiro de
2011, as inscrições para o curso de
especialização em Direito e Saúde da
ENSP/FIOCRUZ. O objetivo é
promover a construção do
conhecimento no campo do Direito e
Saúde, desenvolvendo competências
gerais e específicas por meio da
compreensão dos conteúdos
programáticos, além de desenvolver
o processo de educação, formação e
aperfeiçoamento dos profissionais
das Ciências da Saúde e Ciências
Jurídicas visando criar no aluno uma
compreensão geral sobre a área do
Direito e Saúde.

GRANTS AND FELLOWSHIPS
Directory of Grants and Fellowships
in the Global Health Sciences,
Fogarty International Center -
National Institutes of Health, NIH
(Bethesda, MD USA): http://
www.fic.nih.gov/funding/.

ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
DA ENSP
Estão abertas, até 11 de fevereiro,
as inscrições para o curso de
especialização em Saúde Pública
da ENSP. Como nos anos
anteriores, estão sendo oferecidas
30 vagas, e as inscrições devem ser
feitas pela internet na Plataforma Siga.
O curso mais tradicional da ENSP
foi criado em 1926 e faz parte da
grade curricular da Escola desde
1954. A novidade este ano é a
mudança da Coordenação, que
agora conta com os pesquisadores
Gíssia Gomes Galvão, Alex
Molinaro e Guido Palmeira. O
curso tem por objetivo introduzir o
aluno no campo da saúde coletiva
e gerar competências para sua
atuação como sanitarista.

GLOBAL HEALTH METRICS AND
EVALUATION: CONTROVERSIES,
INNOVATION, ACCOUNTABILITY

The Institute for Health Metrics
and Evaluation (Seattle, WA,
USA), The Lancet, the London
School of Hygiene & Tropical
Medicine, the Harvard School of
Public Health, and the University
of Queensland School of
Population Health invite
submission of abstracts for oral or
poster presentation for the
Conference ”Global Health
Metrics and Evaluation:
Controversies, Innovation,
Accountability” (March 14-16,
2011 - Seattle, WA, USA). A broad
range of topics related to health
metrics and evaluation will be
covered during the conference.
Abstracts can be submitted on the
following topics: the latest
approaches to measuring maternal
mortality; transitions in non-
communicable diseases in rich and
poor countries; controversies in
the burden of malaria; trends in
health inequalities; integrated
surveillance systems; responsible
data sharing and strengthening
country capacity for analysis; new
quantitative tools for priority
setting; and the next generation of
metrics for health-system
performance. For more
information: http://ghme.org/

XIV ENCONTRO NACIONAL
DA ANPUR

O XIV Encontro Nacional da
ANPUR (Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional),
com o título Quem planeja o
território? Atores, arenas e
estratégias, será realizado, no Rio
de Janeiro, no período 23 a 27 de
maio de 2011. Mais informações:
http://xivenanpur.com.br.

CUIDADO DE PACIENTES COM
CÂNCER
O Instituto de Câncer do Estado de São
Paulo (Icesp) lançou o Curso Básico on-
line sobre Câncer, voltado
principalmente a familiares que cuidam
de pacientes com câncer em casa. A
iniciativa é fruto de uma parceria entre a
União Internacional Contra o Câncer,
entidade que desenvolveu todo o
projeto, e a Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. As aulas
são gratuitas e o curso, que tem duração
de oito horas, está dividido em quatro
módulos: “Como o câncer se
desenvolve”, “Como o câncer é
tratado”, “Controlando os sintomas” e
“Câncer como uma doença crônica”. O
programa educacional aborda as
principais temáticas relacionadas à
doença, desde o desenvolvimento,
passando pelo diagnóstico e tratamento,
com aulas que visam a promover a
compreensão de aspectos fundamentais
sobre o câncer, integrando os aspectos
biológicos, psicológicos, sociais e éticos.
Ao final de cada etapa, mediante a
realização de uma avaliação, o
participante recebe um certificado. O
material também está disponível para
estudantes e profissionais da área da
saúde. O curso pode ser instalado,
gratuitamente, a partir de arquivo no
site da instituição. Mais informações no
site www.icesp.org.br ou pelo telefone
(11) 3893-2000.

PNUD LANÇA CURSO
O PNUD lançou um minicurso digital —
gratuito e disponível para qualquer
internauta — sobre desenvolvimento
humano. Intitulado Jornada de
Desenvolvimento Humano, o curso tem
versão em espanhol, inglês e francês.
Pode ser feito on-line ou, após
download, no computador. Ele traz uma
introdução sobre o conceito de
desenvolvimento humano, relaciona-o a
outras teorias de desenvolvimento,
explica os principais índices que tentam
mensurá-lo e mostra a importância de
trabalhar com dados desagregados por
grupos sociais ou regiões. Informações
em HTTP://www.pnud.org.br.
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A SAÚDE DO HOMEM EM FOCO
O editor científico da Revista Ciência &
Saúde Coletiva, Romeu Gomes,
lançou o livro “A saúde do homem
em foco” na Livraria da Travessa
(RJ), no começo de outubro.
Lançamento da Editora Unesp, a
obra discute questões de
sexualidade, como disfunção erétil,
ejaculação precoce,
homossexualidade e infertilidade,
além de temas como as melhores
formas de se evitar a violência
entre homens e mulheres. Com
linguagem de simples compreensão
e partindo da convicção de que se
manter informado é um dos
primeiros passos para ser saudável,
Romeu Gomes reflete sobre o
significado da palavra “homem” na
atualidade. Explica os sentidos que
dá às palavras homem,
masculinidade e gênero e de que
forma isso colabora para a
formação de uma identidade. Em
seguida, expõe problemas que
comprometem a saúde dos homens
e discute sua maior vulnerabilidade
a algumas doenças ligadas a
determina-dos estilos de vida,
assim como os medos presentes no
imaginário social.

CLÍNICA MÉDICA GANHA JABUTI
O livro “Clínica Médica”, um
projeto editorial da Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP), ganhou o primeiro
lugar na categoria Ciências

Naturais e Ciências da Saúde da
52ª edição do Prêmio Jabuti. A
obra, centrada na experiência
médica conjunta de médicos do
Hospital das Clínicas (HC) da
FMUSP, foi coordenada por seis
professores da instituição: Milton
de Arruda Martins, Flair Carrilho,
Euclides Ayres de Castilho, Chao
Lung Wen, Giovanni Guido Cerri e
Venâncio Avancini Ferreira Alves.
Cerri é diretor da Divisão de
Diagnóstico por Imagem do HC e
um dos coordenadores da
Cooperação Interinstitucional de
Apoio a Pesquisas sobre o Cérebro
(CInAPCe), da FAPESP. Alves
coordena dois projetos que têm
apoio da FAPESP nas modalidades
Auxílio à Pesquisa – Regular e
Programa Pesquisa para o SUS.

LIVRO CONTA OS 70 ANOS
DA EPE
Um livro de memórias sobre os 70
anos de história da Escola Paulista
de Enfermagem (EPE) da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) foi lançado este mês
durante as comemo-rações de
aniversário da unidade. Memórias
do cuidar - Setenta Anos de Escola
Paulista de Enfermagem (Editora
Unifesp) é o título da coletânea de
depoimentos de professores,
funcionários e alunos que
passaram pela EPE. A publicação
foi organizada pelos professores
Márcia Barbieri, do Departamento

Informativo da Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
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EXPEDIENTE

de Enfermagem do campus de São
Paulo da Unifesp, e pelo professor
Jaime Rodrigues, da Escola de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
campus Guarulhos. “Ao publicar essas
memórias, estamos oferecendo uma
contribuição para a cultura e a história
da enfermagem no Brasil, celebrando
em grande estilo os 70 anos da EPE e
destacando o legado que a escola
tem”, disse Alba Lúcia Botura Leite de
Barros, diretora da EPE. Além do livro,
a unidade acaba de ganhar dois novos
anfiteatros que foram batizados em
homenagem a professoras
aposentadas da EPE: Mariana
Fernandes Souza e Laís Helena
Ramos. Mais
informações: www.unifesp.br.  

LUTA CONTRA A AIDS
Como forma de marcar o Dia Mundial
de Luta contra a Aids, as Nações
Unidas no Brasil lançou uma série
especial de publicações. O material a
ser lançado inclui as publicações
“Plano Integrado das Nações Unidas
em Apoio à Resposta à Aids no
Amazonas e na Bahia: Unindo
esforços rumo ao Acesso
Universal”, ”A ONU e a Resposta à
Aids no Brasil”, “A Epidemia de HIV
em Países de Língua Portuguesa” e
o DVD “Coletânea Nações Unidas
sobre HIV/Aids 2010”. As publicações
estarão disponíveis no site da ONU no
Brasil: www.onu-brasil.org.br e
também poderão ser solicitadas via e-
mail: unaidsbrazil@unaids.org
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NOVIDADES PARA ESTA EDIÇÃO
Apresentamos as novidades do segundo semestre à sua disposição

com desconto especial de 20% e postagem gratuita*

Acesse www.abrasco.org.br e consulte o catálogo completo de publicações, conheça outras
novidades editoriais, a relação dos 10 mais vendidos e promoções exclusivas.

* Promoção válida para as publicações anunciadas nesta página até a próxima edição do boletim
exclusivamente para os sócios da ABRASCO com anuidade em dia.

Envie agora mesmo seu pedido para abrlivro@ensp.fiocruz.br ou faça contato

pelos telefones (21) 2598-2526 / 2590-2073.

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480  sl.129 - Campus Fiocruz/ENSP
Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ - 21041-210

Biologia, Manejo e Medicina e Primatas

Não Humanos na Pesquisa Biomédica

Antenor Andrade, Márcia Cristina Ribeiro
Andrade, Antônio da Mota Marinho

e Josane Ferreira Filho (orgs.)
Editora Fiocruz

85,00

Delicadeza Esquecida – avaliação da
qualidade das emergências

Antonio da Cruz Gouveia Mendes
Editora UFPE

R$ 35,00

Direito da Saúde no Brasil

Lenir Santos (org.)
Editora Saberes

R$ 55,00

Educação e Saúde

Célia Regina Pierantoni e Ana Luiza D´Ávila Viana
Editora Hucitec

R$ 48,00

Poder Político e Meios de Comunicação – da

representação política ao reality show

Bernardo Sorj (org.)
Paz e Terra

R$ 25,00

Família Contemporânea e Saúde:

significados, práticas e políticas públicas

Coleção Criança, Mulher e Saúde

Leny A. Bonfim Trad (org.)
Editora Fiocruz
R$ 49,00

Medicalização Social e Atenção à Saúde

no SUS

Charles D. Tesser (org.)
Editora Hucitec
R$ 45,00

Movimentos Sociais, Saúde e Trabalho

Maria Inês Souza Bravo, Vanda D’Acri
e Janaina Bilate Martins (orgs.)
Ensp/Fiocruz
R$ 32,00

Saúde do Homem em Foco, A

Romeu Gomes
Editora Unesp

R$ 14,00

Por uma Sociedade Cuidadora

Roseni Pinheiro
e Aluisio Gomes da Silva Jr.
CEPESC / IMS /UERJ/ ABRASCO
R$ 49,00



36 Abrasco   Dezembro 2010


