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Observações importantes

A participação no Simpósio não está condicionada aapresentação de trabalhos. Para realizar sua inscrição siga estes procedimentos:

Efetue o pagamento da taxa de inscrição correspondente ao período e categoria. no Banco do Brasil. Agencia: 3120-8, Conta
Corrente: 13080-X, Favorecido: ABRASCO - Associaçao Brasileira de Pós-Graduaçao em Saúde Coletiva.

Tabela de valores segundo categorias e período de inscrição

INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRiÇÃO

Caso s j co entis do Banco do Brasil, o pagamento pod rã serefetuado través de transf rnda on-lin p ra conta da BRASCO
acima informada, de de que ocomprovante de transferencia seja d vidamente impresso

Preencha a tcha d inseri -o com letra legiv I e envie juntamente com o comprovan ede pagamen o o fax: (62) 201-4150 ou
pelo correio para a Secretaria do II SIMBRAVISA Av. Anhanguera. 5195 Setor Coimbra Goiãnia-Goiás. Brasil CEP:74043-Ql1. A ficha de
inscrição tamb mestá disponível no site do e ento: .simbravisa.com.br.

Caso preencha aficha de inscrição diretamente no site, ocomprovante de pagamento deverá ser encaminhado aSecretaria do evento
por fax ou correio enele deverá constar onome do inscrito em letra leglvel.

A instituição deverá enviar o comprovante de depósito bancário e/ou ordem de pagamento para a ABRASCO. via fax para a finalização da
inscrição.

Apos o recebimento da proposta, ainstituição deverá emitir anota de empenho e envia-Ia para aABRASCO via fax. juntamente com as fichas
de inscrição. A instituição proponente deverá instruir a ABRASCO sobre a emissão do recibo elou nota fiscal. indicando o número do CNPJ,
inscrição estadual eendereço completo;

Ainstituição deverá solicitar aABRASCO. via fax ou e-mail. uma proposta endereçada à Hebe Patoléa (Fax: Oxx21 2560-8699/2560-8403 ou
e-mail: hebe@ensp.fiocruz.br), para emissão da nota de empenho. Para elaboração da proposta, é necessário encaminhar: nome eendereço
completo da instituição; quantidade erespectivos nomes de participantes erespectivas categorias de enquadramento (vide tabela abaixo);

Orecibo e/ou nota fiscal serão encaminhados, via correio, apartirda chegada da proposta.

Inscnções por empenho 50 serão efetuadas através da ABRASCO. Para tanto, os seguintes procedimentos deverao serobservados:

CATEGORIA Até 30/09/04 De 1° a 10/11/04 No evento ( )

Estudantes de graduação RS 70,00 ( ) RS 90,OO( ) RS 110,OO(

Sócios R 16000( R 210,OO( RS 260,OO(

Não Sócios RS 235 OO( RS 285,00 ( RS 335 OO(
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REALIZAÇÃO

Secretaria do II Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária
e do I Simpósio Pan-Americano de Vigilancia Sanitária
Av. Anhanguera nO 5195 Setor Coimbra
Goiânia GO Brasil- CEP: 74043-011
Telefone: (OXX62) 201-4149 Fax: (OXX62) 201-4150
E-mail: simbravisa@Visa.goias.gov.br

LOCAL DO EVENTO
CENTRO DE CONVENÇÕES THERMAS DI ROMA
Endereço: Rua São Cristóvão nO 1110 Setor Solar de Caldas
Caldas Novas Goiás Brasil
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NÃO ASSOCIADO

EMPENHO

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIADEPÓSITO BANCÁRIO

SÓCIO DA ABRASCO
(Exclusivamente para sócios da ABRASCO em dia com aanuidade)

FICHA DE INSCRIÇÃO
~-~----~

N° de matricula(caso for estudante): _
N° de registro(caso for sócio da ABRASCO): _
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Forma de Pagamento:

DÉBITO EM CONTA

CEP: Telefone: _

Cidade: Estado:--------
E-mail: _

Instituição: _

Categoria:

ESTUDANTE DE GRADUAÇÂO
(Estudantes de graduação deverão enviar comprovante
de matricula ou declaração da instituição de ensino à secretaria do simpósio)

Nome· _

Profissão: _

Portador de necessidades especiais: Sim Não

Se sim, qual necessidade? _

Necessita de transporte GOIÂNIA/CALDAS NOVAS: Sim Não

Área de atuação:

Pesquisa Ensino Serviços

Endereço para correspondência:

Classificação temática dos resumos

Assinale o tema onde seu trabalho melhor se enquadra. Caso não
localize uma classificação temática que corresponda ao objeto do
trabalho encaminhado, marque "Outros temas". A Comissão
Organizadora do Simpósio poderá reclassificar os trabalhos, bem
como ampliar e reagrupar temas.
1. Avaliação em Saúde e Sistemas de Informação em Vigilância
Sanitária-VISA (inclui Tecnovigilãncia, Farmacovigilância eHemovígiláncla)
2. Biossegurança
3. Cidadania, Participação e Controle Social em Vigilância Sanitária
4. Direito Sanitário
5. Educação Popular, Comunicação e Informação em VISA
6. Vigilância Sanitária: Ética e Bioética
7. Formação e Capacitação dos Trabalhadores em VISA
8. História, Ciências Sociais e Cultura em VISA
9. laboratórios em Saúde Pública e a Qualidade de Bens e Serviços'
10. Políticas e Sistemas de Vigilância nas Américas
11. Portos, Aeroportos, Fronteiras e Saúde do Viajante
12. Produção de Conhecimento em VISA
13. Promoção à Saúde e VISA
14. Regulação Sanitária Internacional
15. Saúde do Trabalhador
16. Saúde e Ambiente
17. Tecnologias: Desenvolvimento, Incorporação e Avaliação
18. Vigilância Sanitária: Intersetorialidade e Interdisciplinaridade
19. Vigilância Sanitária na Produção de Bens:
19.1. Alimentos;
19.2. Medicamentos;
19.3. Sangue e Hemoderivados;
19.4. Imunobiológicos;
19.5. Equipamentos médicos e outros produtos para a saúde
20. Vigilância Sanitária na Circulação de Bens:
20.1 . Alimentos;
20.2. Medicamentos;
20.3. Sangue e Hemoderivados
20.4. lmunobiológicos;
20.5. Equipamentos médicos e outros produtos para a saúde
21. Vigilância Sanitária no Consumo de Bens e Serviços:
21.1. Alimentos;
21.2. Medicamentos;
21.3. Sangue e Hemoderivados;
21.4. Imunobiológicos;
21.5. Outros produtos para a saúde;
21.6. Serviços
22. Outros temas

A recepção dos resumos não está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição, embora no momento do Simpósio, pelo menos o
apresentadordo trabalho deverá estar inscrito.

Instrução para apresentação dos trabalhos

As alternativas de envio são excludentes: no caso de opção pela remessa postal, não envie adocumentação via eletrônica ou vice-versa.

Apresentação Pôster : A dimensão recomendada para confecção do pôster é de 130cm de altura por 90cm de largura no formato retrato
(vertical) .
Apresentação Oral :A orientação para a apresentação oral será encaminhada após a Comissão Científica definir a modalidade.

Certifique-se de que não haja contaminação por vírus no arquivo.

Instrução para encaminhamento dos resumos

Aapresentação do trabalho terá data e hora previamente estipuladas pela Comissão Organizadora e será emitido somente um certificado
por trabalho.

Os resumos podem também ser enviados pelo correio à Secretaria do Simpósio, com postagem até 21 de agosto de 2004. Nesse caso os
resumos devem ser enviados em disquete (formato RTF ou Microsoft Word) , juntamente com 3 cópias impressas em folha tamanho M. O
resumo impresso em papel deve ser idêntico àquele formatado em disquete. No caso de envio de mais de um trabalho, exigem-se disquetes e
respectivas cópias impressas para cada um deles.

Instrução para preparação dos resumos

Para o envio dos resumos, preferencialmente por meio eletrônico, o II SIMBRAVISA 2004 disponibiliza um formulário específico no site:
www.simbravisa.com.br

oresumo, incluindo titulo, autor, instituições, endereço eletrônico econteúdo, deverá conter no máximo 2.400 caracteres. Recomenda-se
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, papel M (297 mm altura por 210 mm largura) e margens direita, esquerda,
superior e inferiorde 3cm.

Cabeçalho com título (em caixa alta e negrito). seguido do(s) nome(s) do(s) autor(es) completo e por extenso, instituição (ões) a que
pertence (m).

Em sequência, o resumo propriamente dito, 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 considerados: introdução
objetivos, método, resultados econclusões.

Ao final do resumo, em novo parágrafo, o número eo título da classificação temática do trabalho, conforme Classificação Temática abaixo
apresentada. Registrar "Apresentação Pôster" se deseja apresentá-lo apenas nessa modalidade.

Acrescentar no rodapé do resumo o nome e o endereço eletrônico do autor que irá apresentar o trabalho. Aprovado o trabalho, essa
informação constará do Livro de Resumos do Simpósio, permitindo o intercâmbio futuro entre os interessados.

Serão aceitos, no máximo, três (03) resumos de trabalhos porparticipante como autor principal. Não há limite para inscrição de trabalhos
em co-autoria.

Onome do apresentadordo trabalho deverá estardestacado, com um sublinhado, na lista de autor (es).
Os resumos que não preencherem os requisitos não serão aceitos sob qualquer hipótese.
AComissão Científica definirá em qual modalidade otrabalho selecionado será apresentado: Pôster ou Oral (Comunicação Coordenada) .

Prazo para envio dos resumos:
21 de agosto de 2004, se correspondência postal
31 de agosto de 2004, se via eletrônica

Vigilância Sanitária: ConsCiência e Vida

8:00 as 1O:OOh -Comunicação Coordenada nos terceiro equarto dias
10:30às 12:00h- Conferência central
14:00às 16:00h· Mesa Redonda
16:00às 18·OOh· Painéis
19;00h - Programação Cultural eSocial

o I Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária realizou-se em 2002. Congregou 667 inscritos. das diversas áreas de abrangência da

vigilància sanitária, dos serviços das três instâncias de govemo ede instituições de ensino epesquisa. de 21 estados do pais.

O II Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária e I Simpósio Pan-Americano de Vigilância Sanitária. traduz as reflexões realizadas. até o

momento, pelo Grupo Temático de Vigilância Sanitária da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva. em parceria com os demais

Grupos Temáticos dessa entidade.

Asua realização, em Caldas Novas. Goiás, dezessete anos depois do acidente com oCésio 137, em Goiânia. éemblemática. Oacelerado

desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde. cujos benefícios e possíveis malefícios à saúde e ao ambiente são muitas vezes

desconhecidos. demanda que avigilância sanitária seja cada vez mais uma prática aser exercida não apenas com Ciência. mas. sobretudo, com

Consciência eem defesa da saúde eda Vida, realizando aprofilaxia futura dos erros do presente, como nos inspira apoesia-tema do evento. "Aos

Moços", de Cora Coralina.

Eixo I - Ciência, Saúde eSociedade.
Eixo II - Tecnologia, Ética eVigilância Sanitária.
Eixo III • Politicas e Sistemas de Vigilância nas Américas

1. Promoveradivulgação da Vigilância Sanitária ede sua importância na promoção eproteção da saúde;
2. Estimular a produção técnico-científica nas temáticas de interesse da Vigilância Sanitária, pelas instituições de ensino e pesquisa e pelos

serviços de saúde;
3. Promover a reflexão crítica sobre as práticas dos serviços de vigilância, tendo em conta os principios dos diferentes sistemas de saúde das

Américas eadiretriz da intersetorialidade;
4. Estimular aconstrução de uma rede de informação de caráter técnico-científica, entre instituições de ensino epesquisa, serviços de saúde e

serviços de vigilância, entidades eoutras instituições interessadas, visando aefetividade dos Sistemas Nacionais de Vigilância das Américas;
5, Ampliar aparticipação dos segmentos da sociedade civil envolvida com osetor saúde;
6. Propiciar aintegração entre as áreas de vigilância sanitária, promoção da saúde, educação popular, saúde eambiente esaúde do trabalhador,

constituídos enquanto grupos temáticos da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO).

PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMAÇÃO

EIXOS

OBJETIVOS EMETODOLOGIA

oII Simpósio de Vigilância Sanitária eIPan-americano, serão realizados nos dias 21,22,23 e24 de novembro de 2004, na cidade de Caldas Novas, no
Estado de Goiás, esua programação constará de conferências, mesas-redondas epainéis. Público esperado' 1200 participantes.

Todos os trabalhos deverão serenviados sob aforma de resumo, que serão avaliados pela comissão científica eclassificados em duas categorias: oral
epõster. Os trabalhos selecionados para apresentação oral comporão as comunicações coordenadas.


