
o evento reunirá docentes, pesquisadores,

gestores, profissionais de saúde e todos

aqueles interessados no debate, reflexão e

enfrentamento dos desafios teóricos e

práticos no campo da Saúde Coletiva.

S~a programação, construída de modo

a contemplar as diversas dimensões do

temário central, enfatizará questões que a

comunidade considera prioritárias à agenda

nacional de pesquisa e discussão, estimulando

abordagens inovadoras. A programação será

composta de Conferências, Palestras, Painéis,

Colóquios, Mesas Redondas, Comunicações

Coordenadas, exposição de Posters e sessões

especiais de vídeos, decorrentes de trabalhos

e pesquisas. No período pré-congresso (dias

29 e 30 de julho de 2003) serão realizados

Cursos e Oficinas, a serem divulgados

oportunamente. Sugestões para essas

atividades podem ser enviadas à Secretaria do

Evento até o dia 29 de novembro de 2002.

Exposições paralelas também integram a

programação do Congresso. Interessados em

adquirir estandes poderão obter informações

sobre prazos e procedimentos no site

www.congressosaudecoletiva.com.br.

O agravamento da desigualdade que ca

racteriza o país nesta nova década impõe à

sociedade brasileira o aprofundamento do

debate em torno de suas determinações, seu

impacto e seu enfrentamento. Neste contex

to, a Abrasco elegeu "Saúde, Justiça, Cida

dania" como o tema do VII Congresso Brasi

leiro de Saúde Coletiva, que se realizará no

Campus da UnB, em Brasília, entre 29 de

julho e 02 de agosto de 2003.

São conhecidas as relações entre as con

dições de vida e o estado de saúde das po

pulações, objeto de inúmeros estudos da

área de Saúde Coletiva que corroboram a

determinação social dos processos saúde/

doença. A busca da equidade nas condições

de vida e de saúde e no acesso e utilização

dos serviços, além da garantia de atenção

integral e resolutiva, deve fazer parte da

agenda dos estados democráticos.

Reformas e ajustes têm sido aplicados

como alternativas ao modelo de bem-estar

social, e impõe-se compreender as mudan

ças na organização e funções do Estado, em

particular na área da saúde, bem como ana

lisar os processos de reforma do Estado e

sua relação com a sociedade civil. É impe

rativo assumir a tarefa de induzir o desen

volvimento de uma política de ciência e tec

nologia em saúde que contribua para a re

dução das desigualdades, aumente a capa

cidade tecnológica do país para enfrentar

seus problemas de saúde e qualifique e am

plie o estoque global de conhecimentos.

O VII Congresso Brasileiro de Saúde Cole

tiva será uma oportunidade ímpar para que

as diversas disciplinas e os diferentes ato

res que se dedicam às questões da Saúde

Coletiva possam apresentar àsociedade bra

sileira o resultado de seu trabalho e de suas

reflexões, contemplando o debate interna

cional sobre a saúde.

No plano nacional, o ano de 2003 correspon- .

de ao início de novos governos em âmbito fe

deral e estadual. A análise dos avanços e dos

desafios que devem ser enfrentados para asse

gurar que o sistema de saúde brasileiro contri

bua para a redução das desigualdades e para o

fortalecimento da cidadania, permitindo oexer

cício universal e equânime do direito à saúde,

é tarefa à qual não podemos nos furtar.

Esta é a marca da comunidade que inte

gra aAbrasco: enfrentar com clareza os pro

blemas, através de um debate sério e ma

duro que inclui a consideração de todas as

propostas, viabilizando e incentivando a

construção de alternativas para o seu en

frentamento, na busca de uma permanente

renovação do campo, em sintonia com as

mudanças políticas, econômicas, culturais

e paradigmáticas e, especialmente, com a

constituição de novos sujeitos comprometi

dos com "Saúde, Justiça, Cidadania".

Comissão Organizadora



l' l'
l' l' APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

l' l'
l' l' CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA DOS RESUMOS DE TRABALHOS

l' l'
l' l' INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS DA TAXA DE INSCRiÇÃO

A Comissão Científica do Congresso poderá reclassificar os trabalhos, bem como ampliar e reagrupar os

temas. A relação de temas é apresentada no quadro a seguir. Caso não localize um grupo temático que

corresponda ao objeto do trabalho encaminhado, inscreva o trabalho em "outro", especificando a

classificação alternativa.

Para envio dos resumos, preferencialmente por meio eletrônico, o VII CBSC disponibiliza um formulário espe

cífico no site do congresso www.congressosaudecoletiva.com.br.

Os resumos podem também ser enviados por correspondência postal, dirigida àSecretaria do Congresso, com postagem

até adata limite. Devem ser enviados em disquete (formato RTF ou MS Word), juntamente com 3 (três) cópias impressas

em folha tamanho M. O resumo impresso em papel deve ser idêntico ao formatado em disquete. No caso de envio de

mais de um trabalho, exige-se disquetes e respectivas cópias impressas para cada um deles. As altemativas são excludentes:

no caso de opção pela remessa via postal não envie a documentação via eletrônica ou vice - versa.

Atenção: Tanto por via eletrônica quanto por via postal, o resumo do trabalho deverá vir acompanhado da ficha

de inscrição que encontra-se em anexo ou disponível no site do Congresso. A ficha deve ser preenchida dando

atenção a todos os campos. Solicita-se que o autor mantenha, para seu controle e uso posterior, cópia do resumo

do(s) trabalho(s) enviado(s) e da ficha de inscrição.

ç Ã ON S C Ro E

O Não associado

O Sócio da ABRASCO
N° do registro:

O Estudante de graduação
(deverá ser enviado, via fax, comprovante estudantil)

C H AF

CATEGORIA:

VALOR PAGO: RS O O O, O O
DATA DO PAGAMENTO: _/_/_ N° DA AUTENTICAÇÃO: O O O O O O O O

NOME: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
PROFISSÃO: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? SIM O NÃO O QUAL? O O O O O O
0000000000000000000000000

ÁREA DE ATUAÇÃO: O Pesquisa

O Ensino

O Serviços

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: O O O O O O O O O O O O O O
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
CEP: O O O O O O O O CIDADE: O O O O O O O O O O UF: O O
TELEFONE: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
E-MAIL: 00000000O000000000O0000O
INSTITUiÇÃO: 000000000000000000000
0000000000000000000000000

1) Inscrições prévias: serão aceitas até o dia 20 de julho de 2003. Após esta data, as inscrições somente

poderão ser efetuadas no local do Evento, a partir do dia 28 de julho de 2003 das 10h às 18h;

2) Devolução da taxa de inscrição: em caso de comunicação formal de desistência de participação (fax ou

correspondência à Secretaria Executiva do Congresso) a devolução de valores pagos como taxa de inscrição

será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do evento e obedecerá aos seguintes critérios:

Autor cujo trabalho não for aceito pela Comissão Científica: devolução de 80%, desde que formalize o pedido

até 30 (trinta) dias após o recebimento da correspondência sobre a classificação dos trabalhos;

Até 60 (sessenta) dias antes do Congresso: devolução de 50%;

Após os períodos estabelecidos não será possível nenhuma devolução de valores.

1. A recepção do(s) resumo(s) não está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição, conforme tabela.

Você poderá proceder o pagamento em qualquer período até o dia 20 de julho de 2003;

2. Recomenda-se o pagamento imediatamente após recepção da carta-resposta da Comissão Científica refe

rente ao julgamento do(s) trabalho(s);

3. Para garantir a publicação do(s) trabalho(s) no livro de resumos do Congresso, a taxa de inscrição deverá

estar devidamente quitada.

4. A participação no Congresso não está condicionada à apresentação de trabalhos. Para proceder a sua

inscrição, siga os seguintes passos:

Efetue o pagamento da taxa de inscrição, correspondente ao período e à categoría, no BANCO DO BRASIL:

Agência: nQ 1254-8 - Bonsucesso

Conta corrente: 12.130-4

Favorecido: Abrasco/VII CBSe.

Preencha a ficha de inscrição, com letra legível, e envie, juntamente com o comprovante de pagamento da

taxa, pelo fax (61) 328-2752, ou via correio para:

Aplauso Organização de Eventos

SRTYN Quadra 701 Bloco A Sala 531 - Edifício Centro Empresarial Norte - Cepo 70.710-200 - Brasília - DF.

(Caso deseje preencher a ficha de inscrição diretamente no site, o comprovante de pagamento da taxa

de inscrição deverá ser encaminhado à Aplauso, via fax ou correio, indicando claramente o nome do

inscrito, para que seja efetivada sua inscrição.)

l' TABELA DE VALORES

Até De 08/03 a No evento

07/03/2003 20/07/2003 (28/07 a 02/08/2003)

RS RS RS
Estudantes de graduação 50 75 100

Sócios 150 200 250

Não-sócios 225 275 325

l' IMPORTANTE

21. Modelos de Atenção à Saúde

22. Movimentos Sociais, Redes Sociais e Saúde

23. Nutrição e Saúde

24. Planejamento e Gestão

25. Políticas Públicas em Saúde

26. Profissões da Saúde

27. Programação em Saúde

28. Promoção da Saúde

29. Saberes e Práticas em Saúde

30. Saúde Bucal

31. Saúde da Criança e do Adolescente

32. Saúde da Mulher

33. Saúde do Homem

34. Saúde do Idoso

35. Trabalho e Saúde

36. Saúde Mental

37. Vigilância Epidemiológica

38. Vigilância Sanitária

39. Vigilância em Saúde

40. Violência e Saúde

41. Outros - especificar.

...
1. Ambiente e Saúde

2. Avaliação e Qualidade em Saúde

3. Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde

4. Ciências Sociais e Saúde

5. Comunicação e Saúde

6. Controle de Doenças

7. Controle Social e Direito à Saúde

8. Desenvolvimento Sustentável

9. Desigualdades em Saúde

10. Economia e Saúde

11. Educação e Saúde

12. Ensino e Formação de RH

13. Epidemiologia

14. Ética

15. Etnia e Saúde

16. Família e Saúde

17. Gênero e Saúde

18. História e Saúde

19. Informação em Saúde

20. Medicamentos, Imunobiológicos,

Sangue e Hemoderivados

l' FORMA DE ENCAMINHAMENTO

l' INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DOS RESUMOS DE TRABALHOS:

A inscrição de trabalhos deverá ser feita até 13 de dezembro de 2002. O resumo deverá conter

no máximo 2.500 caracteres (incluindo espaços). Recomenda-se fonte Times New Roman, tamanho

12, espaçamento simples. Formato de papel M (297mm altura por 210mm largura). Margens direita,

esquerda, superior e inferior de 3cm.

Cabeçalho com título (em caixa alta e negrito), seguido do (s) nome (s) do (s) autor (es) e instituição (ães)

a que pertence (m).

Em seqüência, o resumo propriamente dito, objetivo e conciso, provendo informações essenciais

em seus diferentes tópicos, além de ser compreensível por si só, dispensando conhecimentos

prévios acerca do tema abordado. Tópicos a serem considerad9s: introdução, objeto, objetivos,

metodologia e conclusões.

Ao final do resumo, em novo parágrafo, deve ser registrado o número e o título correspondentes ao

grupo temático do trabalho, conforme relação constante neste prospecto. Deve-se ainda registrar a

expressão "Apresentação Poster" caso se deseje apresentar o trabalho apenas nessa modalidade.

Acrescentar no rodapé do resumo o nome completo e o endereço eletrônico do autor / apresentador

do trabalho. Aprovado o trabalho, esta informação constará do Livro de Resumos do Congresso,

sendo essencial para o intercâmbio futuro entre os interessados.

Serão aceitos, no máximo, 03 (três) resumos de trabalho por congressista inscrito, como autor

principal. Não há limite para trabalhos em co-autoria.

Os resumos que não preencherem os requisitos não serão aceitos sob qualquer hipótese.

A Comissão Científica do Congresso fará o julgamento dos resumos com base em aspectos teórico

metodológicos, na contribuição inovadora e no tema, e proporá a forma de apresentação: poster ou oral.

A Comissão Científica, numa segunda etapa do processo, definirá a distribuição dos trabalhos

selecionados para apresentação oral em Mesas-Redondas, Palestras e Comunicações Coordenadas,

e solicitará dos respectivos autores um resumo mais extenso, em forma de paper, do trabalho a

ser apresentado. Esse texto deverá ser enviado por correio para a comissão organizadora até o dia

3 de março de 2003, formatado em fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5, e

deverá ser de até 05 laudas (aproximadamente 10.000 caracteres, incluindo espaços).

Os posters, além de expostos, serão debatidos em sessões de discussão segundo grupos temáticos.

Àexemplo dos congressos anteriores, a Comissão Científica selecionará os trabalhos que se desta

carem em suas respectivas temáticas, os quais receberão Menção Honrosa.

Também estão previstas sessões especiais para apresentação de vídeos (em formato VHS) de até 15

minutos de duração, abordando experiências na área da saúde.
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