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EDITORIAL

A participação do Conselho Nacional de Secretários de Saú-
de (CONASS) em eventos da área da Saúde é sempre muito
produtiva. Acompanhar as discussões, conhecer os assuntos em
debate, trocar idéias e, principalmente, reconhecer as principais
demandas – seja de gestores, acadêmicos, estudantes e dos pró-
prios usuários do Sistema Único de Saúde – reafi rmam as ações
e as atividades do Conselho na busca pela melhoria da Saúde da
população brasileira.

Entre os dias 21 e 25 de agosto, o CONASS participará
do 11º Congresso Mundial de Saúde Pública e do 8º Congres-
so Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro. Este ano,
o tema do evento é “Saúde Coletiva em um mundo globaliza-
do: rompendo barreiras sociais, econômicas e políticas”. Além
da participação de Secretários de Saúde de vários Estados, o
CONASS será representado por seus assessores técnicos, que
apresentarão os trabalhos aprovados pela Comissão Científi ca
do evento (páginas 6 e 7).

Na programação do Congresso da Abrasco, destacamos a
homenagem a Nelson Rodrigues dos Santos – o Nelsão, indi-
cado pelo CONASS para representar os gestores estaduais do
Sistema Único de Saúde no Programa “Gente que faz Saúde”,
lançado pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Mi-
nistério da Saúde para promover 2006 como o ano do traba-
lhador da Saúde.

O Congresso será palco ainda do Seminário “Globalização,
Acesso ao Medicamento e Proteção do Cidadão: Políticas Pú-
blicas, Ética Industrial e Deontologia Profi ssional”, realizado
pela Conferência Luso-Francófona da Saúde (Colufras) em par-
ceria com o CONASS e o governo de Quebéc (Canadá) e apoio
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do
Ministério da Saúde. O Seminário pretende discutir os desafi os
éticos e sociais do acesso aos medicamentos essenciais.

Ainda nesta edição, destacamos o trabalho das Secretarias
Estaduais de Saúde (SES) na disseminação de informações so-
bre o Pacto pela Saúde. Desde a sua regulamentação, em abril
deste ano, as SES vêm discutindo suas diretrizes e as principais
mudanças que o Pacto acarreta na prática da gestão da Saúde
em seus Estados (páginas 4 e 5).

Desejamos boa sorte aos organizadores do 11º Congresso
Mundial de Saúde Pública e do 8º Congresso Brasileiro de Saú-
de Coletiva, um excelente Congresso aos participantes e, a você,
uma boa leitura!
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CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Os 45 participantes do 1o Curso de Aperfeiçoamento da Atenção 
Primária à Saúde, realizado pelo CONASS e pela Universidade
de Toronto e em parceria com o Departamento de Atenção Básica
(DAB), do Ministério da Saúde, receberam o certifi cado no dia 26 
de julho, durante a Assembléia do CONASS. O curso ministrado
pelos professores Yves Talbot e Silvia Takeda busca o desenvolvi-
mento de uma proposta de trabalho que disponibilize para as SES 
uma metodologia para capacitação  das equipes gerenciais de Aten-
ção Primária à Saúde/Programa Saúde da Família.

CONASS PARTICIPA DO VII CONGRESSO 
NACIONAL DA REDE UNIDA
O clima frio da capital paranaense não desanimou o público 
que participou do Congresso Nacional da Rede Unida, em
Curitiba. Durante os quatros dias do evento (15 a 18 de ju-
lho), aconteceram 52 ofi cinas, 21 painéis e 21 conferências, 
além dos encontros integrados, realizados simultaneamente 
ao Congresso. Produzir conhecimentos e buscar inovações 
na formação profi ssional e avanços para a consolidação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) foram os principais 
objetivos do encontro. A abertura ofi cial do Congresso 
aconteceu no segundo dia do evento (16) e contou com a
presença do Ministro da Saúde, Agenor Álvares, do Co-

ordenador Nacional da Rede Unida, Márcio José de Almeida, do Presidente do VII Congresso, Secretário
Municipal da Saúde e vice-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci, entre outros. O tema da 7a edição do Con-

gresso – “Promover Saúde e Impulsionar Mudanças na formação profi ssional e no cuidado à Saúde: uma 
política de Estado” foi apresentado pelo cientista social, professor da Unicamp e articulista do jornal O
Estado de S. Paulo, Marco Aurélio Nogueira, na abertura.

EDMUNDO COSTA TOMA POSSE NA PRESIDÊNCIA DO CONASEMS
O novo presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Edmundo 
Costa Gomes, tomou posse no dia 25 de julho, no auditório Emílio Ribas, no Ministério da Saúde. O 
Secretário de Saúde de São Luís, Maranhão, e vice-presidente do Conselho sucederá Sílvio Fernandes. 
Entre os presentes na solenidade, estavam o Ministro da Saú-
de, Agenor Álvares, o Presidente do CONASS e Secretário de
Saúde do Ceará, Jurandi Frutuoso, e a Secretária Executiva do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), Eliane Cruz. Em seu dis-
curso de posse, Edmundo Costa Gomes falou sobre o desafi o 
da gestão municipal da Saúde. “A política é densa e forte, mas
nós acreditamos e lutamos por ela. O Conasems tem a missão
de fortalecer o SUS por ser uma política de inclusão social. A
pactuação é muito importante nesse processo e vem sendo
conduzida por todas as diretorias do Conselho, o que para mim é 
motivo de orgulho”, disse Edmundo Costa. “Desejo ao Edmundo 
boa sorte, coragem nas adversidades e juízo nas divergências; 
afi nal, compete a nós (CONASS, Ministério da Saúde e Conase-
ms) apontar o caminho para o fortalecimento do SUS”, disse Jurandi Frutuoso. 

NOTAS  Acesse www.conass.org.br e leia as notas na íntegra

Eliana Dourado (CONASS), 
Neuza Moyses (SES/RJ) 
e Paulo Seixas (SES/SP)

Sílvio Fernandes, Edmundo Costa e
Jurandi Frutuoso na solenidade de
posse da presidência do Conasems

Professor Yves Talbot
entrega certifi cado à
participante do curso
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MATO GROSSO
A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Gros-

so começou a discutir com municípios do interior do 
Estado, no mês de agosto, o Pacto pela Saúde 2006. 
A primeira reunião foi realizada na região Norte do 
Estado, de 7 a 9 de agosto, com o objetivo de promo-
ver a divulgação e a discussão do Pacto pela Saúde 
nas microrregiões do Estado. 

Foram debatidos, entre outros temas, o novo pa-
pel das Comissões Bipartites e dos Conselhos Mu-
nicipais de Saúde. “Esta é a fase em que estamos 
aprofundando as discussões e subsidiando os gesto-
res municipais para que possam conduzir o processo, 
em parceria com os Escritórios Regionais”, afi rmou 
a coordenadora estadual do Pacto, Norma Fátima 
Figueiredo Fernandes. A região Norte do Estado 
abrange Microrregião de Alto Tapajós, Microrregião 
Norte, Microrregião do Teles Pires e Microrregião 
do Vale do Peixoto, em um total de 32 municípios.

DESTAQUE

Pacto pela Saúde n
DESDE A REGULAMENTAÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE, EM 
ABRIL DESTE ANO, AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE 
(SES) ESTÃO PROMOVENDO ENCONTROS PARA DISSEMINAR 
SUAS DIRETRIZES, ABORDANDO AS PRINCIPAIS MUNDANÇAS 
PARA OS GESTORES. 

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro realizou no dia 2 de agosto
o Seminário “Para Entender o Pacto pela
Saúde 2006”, que reuniu cerca de 300 pre-
feitos, secretários e profi ssionais do setor,
em Niterói, Rio de Janeiro. O Pacto pela
Saúde 2006 é uma estratégia para norte-
ar as relações entre as três esferas de governo, 
defi nindo as competências e as responsabilidades
de cada uma e estabelecendo uma nova forma de
pactuar e fi nanciar o Sistema Único de Saúde
(SUS).  O Secretário de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro, Gilson Cantarino, ressaltou algumas
conquistas do SUS, como a informação mais de-
mocratizada, admitindo, contudo, a necessidade
da ampliação de seu acesso. O Secretário também
enfatizou a importância da desburocratização do
Sistema e defendeu a municipalização e a des-
centralização da Saúde para que seus benefícios 
cheguem a um número cada vez maior de pesso-
as. “Isso será possível com a união entre Estado, 
Municípios e o Governo Federal”, frisou. 

Acesse www.conass.org.br e leia a
íntegra da mensagem do Secretário de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 
Gilson Cantarino.

Abertura do Seminário  “Para Entender o Pacto 
pela Saúde 2006”, realizado pela Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro

“Conhecê-lo e discuti-lo 

conjuntamente é condição 

essencial para que a 

assinatura do Pacto possa 

refl etir-se em melhorias 

efetivas nas condições de saúde 

da população do Estado”.

Gilson Cantarino 
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Pacto pela Saúde

e nos Estados

SANTA CATARINA
Com o tema “Diretrizes para a gestão do SUS: 

o que muda com o Pacto?”, a SES/SC e o Conse-
lho de Secretários Municipais de Saúde do Estado 
realizaram, de 3 a 5 de agosto, o XXXIII Encon-
tro de Secretários Municipais de Saúde do Estado.             
O Evento foi realizado na cidade de Brusque e con-
tou com a presença de cerca de 150 participantes.

Para a Secretária de Saúde do Estado, Carmen 
Zanotto, um dos pontos altos do evento foi a apro-
vação do credenciamento dos três primeiros con-
sórcios intermunicipais de saúde como prestadores 
de serviços do SUS no Estado, nas regiões de Ma-
ravilha, Lages e Chapecó, em reunião da Comissão 
Bipartite realizada como pré-evento. “Os consór-
cios vêm para ampliar a oferta de serviços de saú-
de à população e signifi cam um grande avanço no 
setor”, comemora a Secretária.

Foram discutidos, além dos Pactos de Gestão, 
pela Vida e em Defesa do SUS, regionalização, re-
gulação, PPI, comando único, entre outros.

PERNAMBUCO 
A Secretaria de Saúde de Pernambuco promo-

veu no dia 10 de agosto uma reunião com o ob-
jetivo de aprofundar o debate em torno do Pacto 
pela Saúde. O encontro contou com a presença do 
coordenador técnico do Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (CONASS), René Santos, que 
fez uma análise do Pacto.

“Queremos orientar os secretários municipais 
de saúde para que tenham uma visão mais clara so-
bre o novo sistema e, assim, possam desempenhar 
suas principais funções dentro do Pacto”, explicou 
o gerente de Modernização e Monitoramento da 
SES/PE, Tadeu Grando.

Secretários municipais de saúde, representantes 
do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco 
(Cremepe), do Ministério Público, da Comissão de 
Saúde da Assembléia Legislativa e do Conselho Es-
tadual de Saúde, além dos gerentes de várias uni-
dades de saúde da SES, participaram da reunião.

MATO GROSSO DO SUL 
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso do Sul realizou, nos dias 8 e 9 de agosto, 
o 1º Encontro Estadual Pacto pela Saúde 2006 – 
Gestão Solidária do SUS, com a participação de 
representantes do Ministério da Saúde, do Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 
do Conselho Nacional dos Secretários Municipais 
de Saúde (Conasems), de prefeitos e de técnicos 
das secretarias municipais e do Estado. O evento 
reuniu 270 participantes, entre eles 64 secretá-
rios dos 78 municípios de Mato Grosso do Sul, 14 
assessores, seis prefeitos e 101 conselheiros de 
37 municípios.

O Secretário de Saúde, Matias Gonsales So-
ares, agradeceu a participação e o interesse dos 
técnicos em discutir as novas diretrizes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e destacou a im-
portância das parcerias e do trabalho conjunto. 
“O Pacto signifi ca acordo entre partes, signifi ca 
também assumir responsabilidades por meio da 
construção de consensos que possam contribuir 
para a consolidação do SUS.” 

Ricardo Scotti (CONASS), Beatriz 
Figueiredo Dobachi (Conasems), André 
Luiz Bonifácio (Ministério da Saúde) e 
Matias Gonsales (Secretário de Saúde 
do Mato Grosso do Sul)
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CONASS no Congresso da A

CAPA

Painéis

Avaliação da Gestão Estadual do SUS
com base nas Funções Essenciais 
de Saúde Pública
Data: 25 de agosto 
Horário: 9h30 – 11h
Local: Pavilhão 5, sala F3
Coordenador: Jurandi Frutuoso
Presidente do CONASS e Secretário de Saúde do 
Ceará
Painelistas: 
Fernando Cupertinop  – Ex-Secretário Estadual de 
Saúde de Goiás
Júlio Manuel Suárez – Responsável pela Área de
Sistemas e Serviços de Saúde da Organização Pan-
Americana de Saúde no Brasil
Júlio Strubing Müller Netog  – Professor do Instituto 
de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato 
Grosso, Vice-Presidente da Abrasco e assessor do 
CONASS
Carmen Teixeira – Instituto de Saúde Coletiva da Uni-
versidade Federal da Bahia

Sistemas de Informação em Saúde
na Gestão 
Data: 25 d
Horário: 1
Local: Pa
Coorde
Câmar
CON
Pain
Déa
do
Iv
d

Sônia M
de Informação e Info

Comunicação Coordenada

Gestão e Responsabilidade Sanitária: 
Relações Intergovernamentais 
Data: 25 de agosto
Horário: 8h30
Local: Pavilhão 5, sala G1
Coordenadora: Lígia Bahiag – Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ)
Apresentadores: 
Júlio Strubing Müller Netog – CONASS
Tema: Avaliação da Gestão Estadual do SUS com 
base nas Funções Essenciais de Saúde Pública 
Claudia Valentina de Arruda Camposp  – Escola de   
Administração de Empresas de São Paulo    
Tema: Política Nacional de Saúde X Políticas Locais
Inovadoras
Claudia Garcia Serpa Osório de Castrop  – Núcleo de
Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sérgio Arouca
Tema: Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil:
uma Proposta de Hierarquização dos Serviços 
Marilene Barros de Melo – Escola Nacional de Saúde 
Pública (Fiocruz/Ensp/
Tema: Sistema Nacional de Auditoria: Dispositivo de
Respostas ao SUS

Pôsteres
de Dispensação em Caráter

ias Estaduais de Saúde
ené Santos – Assessores

stão Estadual do SUS
ões Essenciais de Saúde Pública
r e Rita Cataneli – Assessores

ASS

Seminário Colufras - Globalização, Acesso a Medi-
camento e Proteção ao Cidadão: Políticas Públicas, 
Ética Industrial e Deontologia Profi ssional

ao lado e a programação na página 12)
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O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) participará dos 11o Congresso Mun-
dial de Saúde Pública e do 8o Congresso Brasilei-
ro de Saúde Coletiva, que acontecerão de 21 a 25 
de agosto, no Rio de Janeiro. Este ano, o tema do 

evento é “Saúde Coletiva em um mundo globalizado:
rompendo barreiras sociais, econômicas e políticas”. Ao 
todo foram enviados 9.763 trabalhos para avaliação da 
Comissão Científi ca.

Confi ra abaixo as atividades propostas pelo CONASS 

e a
Co
do
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a Abrasco

SEMINÁRIO “Globalização, 
Acesso a Medicamento e
Proteção ao Cidadão: Políticas
Públicas, Ética Industrial e
Deontologia Profi ssional”

A Conferência Luso-Francófona de 
Saúde (Colufras) em parceria com o 
CONASS e o governo de Quebéc 
(Canadá) e apoio da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté-
gicos, do Ministério da Saúde, promo-
verá, no dia 23 de agosto, o Seminário 
“Globalização, Acesso a Medicamento
e Proteção ao Cidadão: Políticas Pú-
blicas, Ética Industrial e Deontologia
Profi ssional”. No encontro, que aconte-
cerá durante o Congresso da Abrasco, 
no Rio de Janeiro, serão discutidos os 
desafi os éticos e sociais enfrentados 
pelas Secretarias Estaduais de Saúde
pela indústria farmacêutica, por profi s-
sionais da saúde e entidades ligadas 
ao setor e pela população. Também 
serão examinadas estratégias adota-
das por outros países para solucionar
o problema do acesso igualitário aos
medicamentos essenciais. O encontro 
antecede a Conferência sobre o tema
que será realizada no Canadá (Que-
béc), no fi m de 2007.

Veja a programação do Seminá-
rio na página 12.

Abrasco

 

Outras participações

Painel: Promoção à Saúde Mental das Populações: um de-
ver da Saúde Pública Local e Global

Data: 22 de agosto
Horário: 15h - 16h
Local: Pavilhão 5, sala D8 / P-I

Painelista: Fernando Cupertinop – Ex-Secretário Estadual de
Saúde de Goiás

Painel: Direito à Saúde e os Movimentos Sociais: a integrali-
dade e a jurisdifi cação das Demandas em Saúde

Data: 24 de agosto
Horário: 15h - 16h30
Local: Pavilhão 5, sala G9

Coordenador: Fernando Cupertinop – Ex-Secretário Estadual
de Saúde de Goiás

Painel: Descentralização de Ações de Prevenção e Controle 
de Doenças: O caso brasileiro
Data: 24 de agosto
Horário: 15h - 16h30
Local: Pavilhão 4, sala 1

Painelista: Gilson Cantarino – Secretário Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro 

Ofi cina: Conhecendo e transformando a assistência far-
macêutica em serviço da sociedade: inclusão, eqüidade e 
integralidade

Data: 21 de agosto
Horário: entre 8h30 e 16h
Local: Pavilhão 5, sala H2
Participante: Lore Lamb - Assessora Técnica do CONASS

Estande
O CONASS apresentará em seu estande projetos como as
Funções Essenciais de Saúde Pública (Fesp), o Programa de
Apoio às Equipes Gestoras do SUS (Progestores) e produ-
tos como o jornal Consensus e o site do Conselho.e

o:
o
a

S

e aceitas pela Comissão Científi ca do 
Congresso e as demais participações 
do Conselho. 

!
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Ao longo de todo o ano de 2006, a Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde e o Ministério

da Saúde elaboraram uma extensa programação
para promover o ano do trabalhador da saúde.
Com o tema “Gente que faz Saúde”, vários pro-
fi ssionais da área estão sendo homenageados em
todo o país. São pessoas que fazem a diferença e
que lutam pela saúde da população brasileira.

Na programação, o Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde recebeu a incumbência de ho-
menagear um profi ssional que representasse os
gestores estaduais do Sistema Único de Saúde.
O CONASS dedica a homenagem “Gente que faz
Saúde” ao sanitarista, grande apaixonado e de-
fensor do SUS, Nelson Rodrigues dos Santos, o 
Nelsão.

Nelsão tem o reconhecimento de todos os mi-
litantes do SUS com uma grande liderança do
movimento sanitário brasileiro. Leia ao lado o
seu perfi l.

A sessão de homenagens acontecerá 
durante a primeira conferência magna do 
Congresso, às 11 horas da manhã do dia 
22 de agosto.

Gente 
Nelson Rodrigues dos Santos

– o Nelsão – iniciou sua trajetó-
ria na Saúde na década de 1970
e participou ativamente da sua
evolução. Ele acaba de comple-
tar 70 anos, dos quais metade
foi dedicada à gestão da Saúde
Pública do Brasil. Da “geração
dos avós do SUS”, como ele
mesmo se denomina, Nelsão
conduziu sua formação profi s-
sional entre a gestão da Saúde e
a vida acadêmica. A experiência
adquirida na “universidade da
vida” também contribuiu para a
formação de um dos principais
atores da Saúde no país.

Os anos 1970 foram propí-
cios para as experiências pio-
neiras na Atenção Primária
à Saúde. Em razão de fatores
sociais e demográfi cos, como o
empobrecimento da população
rural que levou à migração para
as periferias das grandes cida-
des, as prefeituras eram pressio-
nadas a atender às necessidades
de saúde da população. Nelsão
fazia parte do grupo de sanita-
ristas e profi ssionais de saúde
que os prefeitos procuravam a
fi m de buscar idéias e soluções
para a formulação e a implan-
tação de serviços nessas áreas
– os futuros postos de saúde.
Era o início do Movimento Mu-
nicipal da Saúde, do qual ele
foi integrante.Nesse contexto e
motivado pelo trabalho de pre-

!

CONASS HOMENAGEIA 
NELSÃO NO CONGRESSO DA 
ABRASCO

que faz
Saúde 

CAPA

AAA

Perfi l: Nelson Rodr
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venção e cura na rede básica de saúde, Nelsão coor-
denou, durante sete anos, o Departamento de Saúde 
Comunitária de Londrina, Paraná. Em 1977, foi 
convidado pelo Ministério da Saúde e pela Organi-
zação Pan-Americana da Saúde (Opas) a participar 
do Programa de Interiorização das Ações de Saú-
de e Saneamento (Piass), empreitada federal que 
pretendia aumentar as atividades de saneamento 
e atendimento primário no nordeste brasileiro. Em 
1978, passou a coordenar os postos de saúde de 
Campinas, São Paulo.

A militância política pela reforma sanitária sem-
pre foi atividade constante na vida de Nelsão. Ele 
coordenou o colegiado dos Secretários Municipais 
de Saúde de São Paulo e participou da organização 
de vários encontros entre eles. Apesar da repressão 
da ditadura, o Movimento Municipalista da Saúde 
se fortalecia.

Em 1983, foi Secretário de Saúde de Campinas, 
cargo que ocupou até 1987. Em seguida, de 1987 a 
1989, coordenou o escritório de municipalização da 
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Nesse 
período, Nelsão representava a Secretaria nas reu-
niões do Conselho Nacional de Secretários de Saú-
de (CONASS), do qual se tornou presidente assim 
que assumiu a Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo, em 1989.

Enquanto trabalhou no âmbito estadual da ges-
tão da Saúde, à frente da Secretaria Estadual de 
São Paulo e da presidência do CONASS, Nelsão 
defendeu um melhor fi nanciamento para o SUS. 
Voltou ao CONASS em 1992, convidado por Lúcio 
Alcântara, então Secretário de Saúde do Ceará e 
presidente do Conselho, tornando-se assessor e co-
ordenador da Secretaria Técnica do CONASS, na 
qual permaneceu até 1995.

Graduado e doutor em medicina pela Universi-
dade de São Paulo (USP), Nelsão sempre tocou as 
atividades acadêmicas na universidade de Campinas 

(Unicamp) paralelamente ao trabalho na gestão
da Saúde. O intercâmbio de experiências nas dis-
tintas áreas torna-se, então, inevitável: a gestão
da Saúde é discutida na academia assim como as
questões levantadas nas salas de aulas são leva-
das para os gabinetes.

Para Nelsão, o maior desafi o do SUS é colo-
cá-lo em prática e fazer valer os direitos do cida-
dão. Ele está certo de que o Sistema precisa do
apoio da população para se concretizar, pois “o
SUS faz parte de um processo civilizatório, que
se realiza com o passar dos anos e se aprimora a
cada geração, e uma sociedade mobilizada é ca-
paz de organizar um novo Estado, como aconte-
ceu no combata à ditadura”. A convicção de que
as ações e as conquistas nem sempre trazem re-
sultados imediatos o torna um homem tranqüilo
e consciente da importância de sua contribuição
na construção e na evolução da política pública
de Saúde do país.

Otimista, o assessor especial do Ministro da
Saúde, Agenor Álvares, aposta no Pacto pela
Saúde e tem certeza de que o conhecimento da
população acerca de seus direitos de saúde é uma
questão de tempo. “Para isso, é preciso informá-
la com simplicidade e pedagogia.”

Nelsão vivenciou os três níveis da gestão da
Saúde Pública do Brasil. Seja nos municípios, nos
Estados ou no Ministério da Saúde, seu trabalho
será sempre movido pelo desejo de que o SUS
– um sistema que ele viu nascer e crescer – dê
certo. Mas, principalmente, de que os interesses
da população se sobreponham à política do poder
coorporativo e aos interesses privados.

Homenagem

Rodrigues dos Santos – Nelsão
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Minas Gerais

Pará

A fi m de compartilhar as ex-
periências positivas realizadas
em Minas Gerais nos últimos
três anos e meio, a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) vai
participar do 11º Congresso 
Mundial de Saúde Pública e
do 8º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva, que aconte-
cem de 21 a 25 de agosto, no 
Rio de Janeiro.
Os Programas “Saúde em 
Casa”, “Farmácia de Minas”, 
“Regulação”, “Pro-Hosp” e 
“Viva Vida” serão apresentados
por técnicos da Secretaria mi-
neira. Além dessas ações, 14 
trabalhos científi cos desenvol-
vidos pelas superintendências
da SES/MG estarão expostos
no estande montado no local.

O projeto Saúde a Distância, da SES/PA,
foi selecionado pela Comissão Científi ca

do 11º Congresso Mundial de Saúde
Pública e do 8º Congresso Brasileiro de

Saúde Coletiva e será apresentado na
modalidade pôster (será fi xado no supor-
te nº. 1.588 e poderá ser visitado na Sala

de Pôster do evento).
O projeto busca democratizar o acesso

à informação, promover a inclusão digital
dos profi ssionais de saúde e melhorar a
qualidade do atendimento prestado aos
usuários do SUS. Ele utiliza os recursos
tecnológicos de informática e telecomu-
nicações como estratégias de acesso à
informação em Saúde, realizando capa-

citação permanente em Saúde e visando
romper as distâncias geográfi cas entre os

143 municípios do Estado e a exclusão
digital na área da Saúde Pública.

No estande da SES/PA, serão expostos
os projetos “Programa Presença Viva”,
“Programa Saúde a Distância”, “Portal

da Saúde do Pará”, “Unidades Móveis”,
“Programa Vida com Saúde”, “Implanta-

ção dos Hospitais Regionais” e “Hospital
Metropolitano”.

Rio de Janeiro

O Secretário de Estado de Saúde, Gilson Cantarino, participará da abertura do 11º 
Congresso Mundial de Saúde Pública e do 8º Congresso Brasileiro de Saúde Cole-
tiva da Abrasco, no dia 21 de agosto, no Rio de Janeiro. No dia 23, às 15h, o Secre-
tário participará de um painel sobre o tema “Descentralização da Vigilância em Saúde
no Brasil”.
No dia 11 de agosto, já chegava a 280 o número de participantes inscritos pela Se-
cretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para participar do evento. A
SES/RJ terá um estande em que serão apresentados 74 trabalhos científi cos, no qual
o público receberá uma revista com informações importantes sobre Vigilância Sanitá-
ria e Vigilância Epidemiológica. Haverá também coquetel e apresentação do Coral da
SES/RJ composto por funcionários das mais diversas áreas. 
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ESTADOS

Rondônia

O I Encontro de Experiências Exitosas da Estratégia Saúde da Família da Região Nordeste e o
I Fórum de Gestão Pública e Saúde aconteceram de 9 a 11 de agosto, em João Pessoa,

Paraíba. O evento reuniu Secretários de Saúde de nove estados do Nordeste, de São Paulo e
de Minas Gerais, para discutir propostas, alternativas e soluções com vistas à construção de

um modelo ideal para o setor que consiga resolver seus atuais problemas.
O Encontro foi organizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio de sua coorde-
nação de Atenção Básica, em parceria com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais

de Turismo e Comunicação Social e o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac). 
Participaram do I Fórum de Gestão Pública e Saúde os Secretários dos Estados da Paraíba,

Geraldo Almeida; do Ceará, Jurandi Frutuoso Silva; de São Paulo, Luiz Roberto Barradas e 
a Secretária de Saúde de Alagoas, Jacy Quintella, além de representantes dos Secretários

de Minas Gerais e da Bahia. Com o tema “A procura de um modelo ideal”, o evento discutiu
propostas e alternativas para superação dos atuais problemas vividos pela Saúde Pública em 

todo o país.

Paraíba

A Semana Mundial de Aleitamento Materno 
aconteceu de 1º a 7 de agosto, com o tema “Ama-
mentação. Garantir esse direito é responsabilidade
de todos”. O governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Saúde, vem trabalhando no processo de adesão das mães ao alei-
tamento materno exclusivo, até os seis primeiros meses. “É necessário 
que nossa sociedade quebre alguns paradigmas e crenças sobre aleita-
mento, visando a uma melhor qualidade de vida dos futuros cidadãos”, 
acrescentou Milton Moreira, Secretário de Saúde.
O leite materno proporciona ao bebê uma nutrição saudável, fornecendo 
água adequada para hidratação, protege contra infecções e alergias 
e ajuda no crescimento da criança, favorecendo o vínculo afetivo e o 
desenvolvimento. O leite materno ajuda também na proteção da saúde
da mãe, recuperando o tamanho normal do útero, reduzindo o risco de
hemorragias, de câncer de mama e de ovário.

PRESIDENTE: Jurandi Frutuoso (CE). VICE-PRESIDENTES: Augustinho Moro (MT); Cláudio Xavier (PR); Fernando Dou-
rado (PA); José Antônio Rodrigues (BA); e Luiz Roberto Barradas (SP). SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE SAÚDE: Abelar-
do Vaz (AP); Adelmaro Cavalcanti (RN); Anselmo Tose (ES); Augustinho Moro (MT); Carmen Zanotto (SC); Cláudio Xavier
(PR); Eugênia Glaucy Moura Ferreira (RR); Cairo Alberto de Freitas (GO); Fernando Dourado (PA); Gentil Porto (PE);
Geraldo Almeida (PB); Gilson Cantarino (RJ); Gismar Gomes (TO); Helena Maria Duailibe Ferreira (MA); Jacy Quintella
(AL); João Gabbardo (RS); José Antônio Rodrigues (BA); José Geraldo Maciel (DF); Silvani Alves Pereira (SE); Jurandi
Frutuoso (CE); Luiz Roberto Barradas Barata (SP); Marcelo Teixeira (MG); Matias Gonsales Soares (MS); Milton Luiz
Moreira (RO); Suely de Souza Melo (AC); Tatiana Vieira Sousa Chaves (PI); e Wilson Duarte Alecrim (AM). SECRETÁRIO 
EXECUTIVO: Ricardo Scotti. COORDENADORA DE GABINETE: Eliana Dourado. COORDENADORA FINANCEIRA E 
DE CONVÊNIOS: Regina Nicoletti. COORDENADOR TÉCNICO: René Santos. COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO 
DOS NÚCLEOS TÉCNICOS: Rita Cataneli. ASSESSORIA TÉCNICA: Déa Carvalho, Gisele Bahia, Júlio Müller, Lore Lamb,
Márcia Huçulak e Viviane Luiz. ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Vanessa Pinheiro. JORNALISTAS: Adriane
Cruz e Tatiana Rosa. GERENTE ADMINISTRATIVA: Lívia Costa. GERENTE FINANCEIRA: Luciana Toledo Lopes. NÚ-
CLEO ADMINISTRATIVO: Adriano Salgado, Ana Lúcia Melo, Carolina Abad, Gabriela Barcellos, Ilka Costa, Júlio B. C. Filho
e Sheyla Ayala. CÂMARAS TÉCNICAS: Assistência Farmacêutica; Atenção à Saúde; Atenção Primária; Comunicação
Social; Epidemiologia; Gestão e Financiamento; Informação e Informática; Recursos Humanos; e Vigilância Sanitária.



8h30 – Abertura
Normand Asselin –  Secretário da Conferência 
Luso-Francófona de Saúde (Colufras)
Discurso de boas-vindas
Fernando Cupertinop – ex-Secretário de Saúde do
Estado de Goiás e representante do CONASS, 
co-presidente da Colufras e da Aliança Iniciativa.
Contexto e objetivos do Seminário 
Renald Bujoldj  – Médico sanitarista da Direção da
Saúde Pública de Montreal, Secretário da Asso-
ciação para a Saúde Pública do Quebéc (ASPQ),
co-presidente canadense da Comissão Científi ca
do Seminário

8h40 – Ética e acesso aos medicamentos: 
quando os cidadãos interferem
O revés da pílula ou as faces ocultas da indús-
tria farmacêutica  
Jean Claude St Ongeg – Professor de fi losofi a,
Economista e Autor, Montreal, Quebéc, Canadá

9h10 – Desafi os éticos e sociais com que se 
defrontam os formuladores das políticas públi-
cas: Davi contra Golias ou aliados?
Desafi os, problemática e estratégias para fa-
vorecer o acesso ao medicamento na África
Dr. Gbary Akpay p – Organização Mundial da Saúde 
(OMS)/África 
O Seguro Medicamento: estratégia quebe-
quense para responder ao desafi o ético do 
acesso ao medicamento 
Lucie Robitaille – Farmacêutica, Diretora-Geral do
Conselho Quebequense do Medicamento, Que-
béc, Canadá
O acesso ao medicamento: desafi os e barrei-
ras na região das Américas e no Brasil
Jorge Zepeda Bermudezg p – Responsável pela polí-
tica do medicamento, Organização Pan-America-
na de Saúde, Washington, DC

10h30 – Perguntas e comentários
Interrupção do Seminário para participação no
plenário do Congresso Mundial e almoço

13h30 – Mapeando o futuro
Diante das principais tendências e conside-
rando os temas abordados nas palestras da 
manhã, quais estratégias devem ser adotadas 
na perspectiva de aumentar e tornar igualitário 
o acesso aos medicamentos essenciais 
Fernando Cupertinop  – ex-Secretário da Saúde do

Estado de Goiás, representante do CONASS, co-presi-
dente da Colufras e moderador do Seminário
Produção de biofármacos genéricos pelos países 
emergentes: uma oportunidade a ser aproveitada 
para reduzir o custo e aumentar o acesso a esse 
tipo de medicamento 
Max Arella – Professor, Instituto Nacional da Pes-
quisa Científi ca Institut Armand-Frappier, Cidade de
Laval, Quebéc
O confl ito de interesses e o uso irracional dos 
medicamentos
Paulo Dornelles Picon – Professor, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Conselheiro da Se-
cretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul
A importância dos laboratórios ofi ciais de produ-
ção de medicamentos na política de saúde
Carlos Alberto Pereira Gomes – Diretor do Labo-
ratório Ofi cial de Minas Gerais, Diretor da Funeb e 
Presidente de Alfob
O medicamento essencial no Haiti: uma questão
de vida? Refl exão sobre a situação atual, lições 
aprendidas e propostas para chegar a um acesso 
equânime aos medicamentos pela população 
haitiana
Sandra Guerrier – Farmacêutica, Assessora Nacio-
nal no Projeto dos Medicamentos Essenciais (Pro-
mess) de l’OPS/OMS, no Haiti

15h45 – Análise, síntese e possíveis alternativas 
do ponto de vista de especialistas em ética e 
direito à saúde
Fernando Cupertinop – ex-Secretário da Saúde do Esta-
do de Goiás, representante do CONASS e co-presiden-
te da Colufras
Frédéric St-Martin – Advogado, mestre em Direito das
Biotecnologias (acesso ao medicamento essencial)
Maria Auxiliadora Oliveira – Coordenadora do Núcleo
de Assistência Farmacêutica da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz, Rio de Janeiro) e Coordenadora do
Centro Colaborador da Opas/OMS sobre as políticas
farmacêuticas

16h – Agradecimentos e até o Congresso de 
Quebéc/Canadá, no fi m do ano 2007
Paulo Dornelles Picon – Professor, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Conselheiro da Se-
cretaria de Saúde do Estado do RS
Lucien  Albert – Diretor da Unidade de Saúde Inter-
nacional da Université de Montréal, co-presidente da 
Colufras.

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO NO CONGRESSO DA ABRASCO
“Globalização, Acesso a Medicamento e Proteção ao Cidadão:  
Políticas Públicas, Ética Industrial e Deontologia Profi ssional” – 23 de agosto
Pavilhão 5, sala H1, RioCentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ


