
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LIMA, N. T., and SANTANA, J. P., eds. Diretorias da Abrasco. In: Saúde coletiva como compromisso: a 
trajetória da Abrasco [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; Abrasco, 2006, pp. 225-231. ISBN: 978-
65-5708-156-3. https://doi.org/10.7476/9786557081563. 
 

 

All the contents of  this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 
 

 

  
 
 
 

 
 

Diretorias da Abrasco 
 

Nisia Trindade Lima 
José Paranaguá de Santana 

(orgs.) 

https://doi.org/10.7476/9786557081563
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


DIRETORIAS DA ABRASCO 

■ GESTÃO 1979-1981 
PRESIDENTE — Frederico Simões Barbosa 
VICE-PRESIDENTES — Ernani de Paiva Ferreira Braga e 
Guilherme Rodrigues da Silva 

■ GESTÃO 1981-1983 
PRESIDENTE — Benedictus Philadelpho de Siqueira 
VICE-PRESIDENTES — Ernani Braga e Jairnilson Silva Paim 
Tesoureiro — José da Silva Guedes 
Secretário executivo — Paulo Marchiori Buss 

■ GESTÃO 1983-1985 
PRESIDENTE — Hésio de Albuquerque Cordeiro 
VICE-PRESIDENTES — José da Rocha Carvalheiro e 
Francisco Eduardo de Campos 
TESOUREIRA — Tânia Celeste Matos Nunes 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Paulo Marchiori Buss 

■ GESTÃO 1985-1987 
PRESIDENTE — Sebastião Antônio Loureiro de Souza e Silva 
VICE-PRESIDENTES — Sônia Fleury Teixeira e Moisés Goldbaum 
TESOUREIRO — Eduardo Freese de Carvalho 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Paulo Marchiori Buss 

■ GESTÃO 1987-1989 
PRESIDENTE — Guilherme Rodrigues da Silva 
VICE-PRESIDENTES — Eleutério Rodriguez Neto e 
Luiz Cordoni Júnior 
TESOUREIRA — Roseni Rosângela Chompri 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Paulo Marchiori Buss 
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 ■ GESTÃO 1989-1991 
PRESIDENTE — José da Silva Guedes 
VICE-PRESIDENTES — Nilson do Rosário Costa e 
Carmem Fontes Teixeira 
TESOUREIRA — Alina Maria Almeida de Souza 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Péricles Silveira da Costa 
SECRETÁRIO ADJUNTO — Paulo Marchiori Buss 

■ GESTÃO 1991-1993 
PRESIDENTE — Arlindo Fábio Gómez de Sousa 
VICE-PRESIDENTES — Maria Cristina Lodi Guedes de Mendonça e 
José da Rocha Carvalheiro 
TESOUREIRO — Júlio Strubing Müller Neto 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Péricles Silveira da Costa 
SECRETÁRIO ADJUNTO — Paulo Marchiori Buss 

■ GESTÃO 1994-1996 
PRESIDENTE — Maria Cecília de Souza Minayo 
VICE-PRESIDENTES — Marilisa Berti de Azevedo Barros e 
Pedro Miguel dos Santos Neto 
TESOUREIRO — Renato Peixoto Veras 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Péricles Silveira da Costa 
SECRETÁRIO ADJUNTO — João Carlos Canossa Mendes 

■ GESTÃO 1996-2000 
PRESIDENTE — Rita de Cássia Barradas Barata 
VICE-PRESIDENTES — Eduardo Navarro Stotz, Everardo Duarte 
Nunes, Maria Elizabeth Diniz Barros, Mário Roberto Dal Poz e 
Oswaldo Yoshimi Tanaka 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Péricles Silveira da Costa 
SECRETÁRIOS ADJUNTOS — João Carlos Canossa Mendes e 
Álvaro Hideyoshi Matida 

■ GESTÃO 2000-2003 
PRESIDENTE — José Carvalho de Noronha 
VICE-PRESIDENTES — Francisco Eduardo de Campos, Jairnilson Silva 
Paim, Márcia Furquim de Almeida, Paulo Marchiori Buss e Paulo 
Eduardo Mangeon Elias 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Péricles Silveira da Costa 
SECRETÁRIO ADJUNTO — Álvaro Hideyoshi Matida 



■ GESTÃO 2003-2006 
PRESIDENTE — MOiSéS Goldbaum* 
VICE-PRESIDENTES — Paulo Ernani Gadelha Vieira, Júlio Strubing 
Müller Neto, Madel Therezinha Luz, Rômulo Maciel Filho e 
Soraya Maria Vargas Côrtes 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Álvaro Hideyoshi Matida 
SECRETÁRIA ADJUNTA — Mônia Mariani 

* Em 2005, Moisés Goldbaum assumiu o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia 
e Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, ocasião em que Paulo Ernani Gadelha 
Vieira assumiu a presidência na gestão vigente. 

PRESIDENTE — Paulo Ernani Gadelha Vieira 
VICE-PRESIDENTES — Júlio Strubing Müller Neto, Madel Therezinha 
Luz, Rômulo Maciel Filho e Soraya Maria Vargas Côrtes 
SECRETÁRIO EXECUTIVO — Álvaro Hideyoshi Matida 
SECRETÁRIA ADJUNTA — Mônia Mariani 

Imagem 19 - Boletim Abrasco, 
Imagem 20 - Boletim Abrasco, 
Imagem 21 - Boletim Abrasco, 
Imagem 22 - Boletim Abrasco, 

19, jul-set, 1986. p. I . 
34, jun-jul. I 989. p.5. 
46, abr-jun. 1992. p. I 
29, jun-jul, 1988. p. 1 . 
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Brasfilefuro de Saúde Coieth7 

0 1° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, promo-
vido pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva, realizado no Rio de Janeiro, de 22 a 26 
de setembro de 1986, com a participação de 2000 profis-
sionais da área da saúde coletiva, oriundos dos diversos 
Estados, representa avanço significativo da Reforma Sa-
nitária Brasileira: 

— porque assumimos, na prática, a concepção am-
pla de saúde referendada na VIII Conferência Nacional 
de Saúde e alcançamos incorporar, ao campo da Saúde 
Coletiva, áreas do conhecimento imprescindíveis à plena 
realização do direito à saúde; 

— porque fomos capazes de criar propostas técnicas 
que representam estratégias concretas da implementa-
ção das transformações necessárias à criação de um Sis-
tema Único de saúde, de caráter estatal, descentraliza-
do e controlado pela sociedade, equânime e universali-
zado no atendimento integral às reais necessidades da 
população; 

— e porque neste evento foi reafirmada a unidade de 
todas as forças progressistas em torno das propostas 
aprovadas na VIII CNS e foram construídas e fortaleci-
das estratégias políticas necessárias à condução corre-
ta de nossa luta pela transformação do alarmante qua-
dro sanitário e do caótico sistema de saúde com que con-
vivemos nos dias atuais. 

Nesse sentido, não basta apenas afirmar que a saú-
de deve ser entendida de forma ampliada como uma adi-
ção de diferentes elementos que a compõem, mas sim 
compreendê-la como um processo social, produto do 
perverso modelo de acumulação capitalista de uma so-
ciedade estreitamente dependente do capital estrangei-
ro. Modelo esse que se traduz em profundas e inaceitá-
veis desigualdades sociais, exemplificadas nas questões 
da posse da terra, da forma predatória de exploração da 
força de trabalho, das condições de vida urbana e rural. 

Essa realidade espelha-se na incidência cumulativa 
de doenças características do subdesenvolvimento e do 
desenvolvimento desordenado, que perversamente vi-
timam a classe trabalhadora. As políticas de saúde das 
últimas décadas não incorporaram o conhecimento téc-
nico e científico disponível, capaz de sanar grande par-
te desses males, porque se subordinaram aos interes-
ses capitalistas de acumulação e privatização da saúde. 

O processo de redemocratização do país, em que pe-
sem as propostas de transformações objetivando o res-
gate da dívida social, não logrou os esperados efeitos so-
bre os setores sociais. Isso porque as políticas sociais 
continuam sendo equacionadas a partir de critérios de 
eficiência econômica e como mera decorrência de inves-
timentos do setor produtivo da economia enquanto a 
nossa riqueza continua a ser canalizada para o pagamen-
to da dívida externa. Acrescente-se a isso o deliberado 
sucateamento do setor público, que serve como justifi-
cativa de uma falaciosa concepção da natureza intrinse-
camente ineficiente desse setor. 

As possibilidades de reversão desse quadro implicam 
na continua mobilização e organização das forças sociais 
comprometidas com a luta pela implantação de uma Re-
forma Sanitária e pela garantia constitucional do direi-
to à saúde como dever do Estado. 

A ABRASCO se alia a todos aqueles que almejam a 
democratização da saúde e acredita que só através da 

:LO 

nossa organização coletiva alcançaremos legitimar as 
medidas que avançam na direção da Reforma Sanitária 
e impedir, com a nossa vigilância constante, qualquer re-
trocesso no curso desse processo. 

Nesse sentido, reafirmamos: 
— a necessidade da continuidade no processo de mo-

bilização social em torno da Reforma, iniciado com a VIII 
CNS: 

— o apoio à Comissão Nacional da Reforma Sanitá-
ria para que esta se legitime e ganhe força para propor 
as transformações que se fazem necessárias; 

— o apoio estratégico aos avanços representados pe-
las AIS enquanto um passo na valorização do setor pú-
blico e o decidido repúdio a medidas privatizantes como 
o Cheque Consulta, que representam um retrocesso ina-
ceitável no processo democrático na saúde-

- a necessidde de construção de uma Frente Popu-
lar pela Reforma Sanitária, capaz de organizara base so-
cial e política que viabilizará as mudanças requeridas; 

— e o nosso engajamento decisivo no processo cons-
titucional, estabelecendo um projeto para a área de saú-
de a ser inscrito na Nova Constituição e comprometen-
do desde agora os candidatos com as propostas da Re-
forma Sanitária. 

0 1? Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva não se 
encerra em si mesmo. Continuaremos mobilizados e or-
ganizados na difusão da nossa proposta para os consti-
tuintes, para os profissionais, para toda a sociedade. Uti-
lizaremos todos os instrumentos que dispomos para au-
mentar nossas forças e preservar nossa vigilância críti-
ca. 

Nesse sentido, recomendamos que sejam organiza-
dos fóruns de debate e mobilização em todos cantos do 
país, articulando assim as representações dos trabalha-
dores, comunidade, instituições, partidos políticos, uni-
versidades, etc; a nível local, municipal e estadual. Des-
ta forma, concretizaremos ainda mais a discussão sobre 
a Reforma Sanitária, conquistando o necessário respal-
do organizativo da sociedade para a sua definitiva im-
plantação. 

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 1986. 

Plenária do 
1° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

ANAIS DO 
CONGRESSO 

Os Anais do I Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva, contendo os relatórios sus-
cintos das Comunicações Coordenadas e as 
Moções aprovadas na Assembléia Geral da 
Associação, está no prelo, devendo ser en-
viado aos sócios da Abrasco e aos inscritos 
no evento durante o mês de janeiro. 
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INTERCÂMBIO 
As melhores cenas "extra-

científicas" ficaram por conta 
de rever amigos e do clima de 
alegria presente no Congres-
so. 

De fato, havia professores, 
pesquisadores, alunos e pes-
soal de serviços de saúde de 
todo o país. Reuniram-se em 
eventos paralelos, odontólo-

gos, ex-residentes, enfermei-
ras, petistas, comunistas, pe-
detistas, enfim, toda a larga 
gama de profissionais e ten-
dências presentes neste de-
mocrático e multifacético mo-
vimento sanitário. 

Gente que esteve reunida 
durante sua formação e de-
pois dispersou, pode reen-
contrar amigos distantes. Uma 

série de eventos foram plane-
jados durante o Congresso: 
por exemplo, o Encontro Na-
cional de Epidemiologia, que 
vai acontecer em 1990, pro-
movido pela Comissão res-
pectiva da Abrasco; ou a reor-
ganização do Movimento de 
Renovação Odontológica. 
Também um grupo de asses-
soria e apoio à elaboração dos 

conteúdos de saúde das 
Constituições Municipais foi 
formado a partir de uma reu-
nião durante o Congresso, fi-
cando sediado no NESP/UnB 
e OPAS, em Brasilia. 

Enfim, um sucesso cientifi-
co e afetivo, que a área vai re-
petir com certeza em 1991, 
por ocasião do 39 Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva. 

Declaração final do 22 Con-
gresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva e do 39 Congresso 
Paulista de Saúde Pública. 

Cada vez mais pobre, cada 
vez mais doente, cada vez 
mais desassistido, eis o dese-
nho do quadro sanitário da 
grande maioria do povo brasi-
leiro. O país nunca vivenciou 
tamanho descaso das autori-
dades brasileiras diante da 
situação de saúde caracteri-
zada pelo crescimento as-
sustador de doenças como a 
malária, que atinge a cifra de 
650.000 casos novos por ano; 
da hansentase com 260.000 
casos novos por ano; a des-
nutrição que compromete 30% 
das crianças brasileiras; dos 
acidentes de trabalho, doen-
ças profissionais e a violência 
urbana e rural, que nos colo-
cam na liderança das estatís-
ticas mundiais. Associa-se a 
este quadro a permanência de 
endemias como Chagas, es-
quistossomose e peste, con-
vivendo com doenças comuns 
aos países do primeiro mundo. 
O que causa indignação é que 
diante dessa realidade o Go-
verno nunca destinou tão pou-
cos recursos para a saúde 
como no momento atual. 

Esse quadro expressa a 
face mais perversa da atual 
crise econômica, social e ins-
titucional enfrentada pela na-
ção. A recessão, o descon-
trole econômico e a irrespon-
sabilidade do governo no 
equacionamento das dívidas 
externa e interna impõem um 
custo social inaceitável. Vive-
se pois uma profunda crise do 
Estado brasileiro. A falta de 
credibilidade política é apenas 
um aspecto que pode se 
agravar caso as próximas 
eleições não apontem para a 
consolidação de uma ordem 
efetivamente democrática, 
comprometida portanto com 
os setores mais penalizados 
da população. 

CARTA DE SÃO PAULO 
A Reforma Sanitária pro-

posta pela VIII Conferência 
Nacional de Saúde e entendi-
da como um projeto de demo-
cratização da saúde e de suas 
instituições tem sido sistema-
ticamente obstaculizada ou 
desvirtuada pelo Governo 
Sarney. Os fatos são elo-
qüentes: 
• ausência de prioridade na 
alocação de recursos para a 
saúde 
• corte de investimentos para 
a construção de hospitais pú-
blicos e centros de saúde 
• atraso na liberação dos re-
cursos para a manutenção 
dos serviços 
• má adminstração financeira 
da Previdência Social e dimi-
nuição da participação da 
União em seu custeio 
• omissão no que diz respeito 
a uma política de recursos 
humanos unificada e justa 
• bloqueio dos canais de par-
ticipação da população na de-
finição e controle das políticas 
de saúde 
• desobediências à Constitui-
ção não enviando no prazo 
estabelecido as propostas de 
projeto de lei sobre Seguridade 
Social, ai incluída a saúde 
• tentativas sucessivas de 
burlar a concessão dos bene-
fícios conquistados pelos tra-
balhadores 

Isso tudo em afronta às 
conquistas já consagradas no 
novo texto constitucional e 
nas poucas experiências de 
gestão democrática e des-
centralizada do sistema de 
saúde, fruto de longa luta e 
mobilização dos diferentes 
setores sociais engajados no 
movimento da Reforma Sani-
tária. 
A SAÚDE QUE 
DEFENDEMOS 

Mais que nunca é preciso 
reafirmar os princípios e pro-

pósitos da Reforma Sanitária. 
O SUDS, como estratégia pa-
ra implantação de um sistema 
único de saúde na perspectiva 
da Reforma Sanitária, foi des-
virtuado e desacreditado pelo 
governo federal e por muitos 
governos estaduais e munici-
pais. Do mesmo modo, as po-
líticas econômicas e sociais 
que aumentam o desemprego, 
arrocham salários, compri-
mem benefícios, impedem a 
reforma agrária, sucateiam as 
universidades públicas, es-
trangulam o desenvolvimento 
cientifico e tecnológico e ali-
mentam o caos urbano divor-
ciam-se da concepção ampla 
de saúde tal como consagrada 
na nova Constituição Brasilei-
ra. 

São exigências para a pre-
servação e avanço do projeto 
da Reforma Sanitária: 
• aprovação e imediata im-
plantação das leis orgânicas 
da Seguridade Social — saúde, 
previdência e assistência so-
cial — que contemplem e ins-
trumentalizem as conquistas 
da área 
• imediata instalação das 
instâncias colegiadas de ges-
tão assegurando a descentra-
lização, o caráter deliberativo 
• a composição paritária que 
contemple usuários, trabalha-
dores de saúde e governo 
• reforma político-administra-
tiva que assegure a unicidade 
de comando em cada esfera 
de poder 
• garantia das bases financei-
ras da Seguridade Social que 
possibilitem a retomada de in-
vestimentos para ampliação, 
readequação e reequipamento 
da rede pública, visando me-
lhoria da qualidade do atendi-
mento em todos os níveis 
• garantia da natureza pública 
das ações, dos serviços e da 
gestão das instituições no 
âmbito do SUS 

• implantação dos planos uni-
ficados de cargos e salários 
para os trabalhadores de saú-
de nas três esferas de gover-
no 
• retomada da política de de-
senvolvimento cientifico e tec-
nológico que permita a auto-
suficiência nacional na produ-
ção de insumos e equipa-
mentos 
• respeito ao direito constitu-
cional de acesso do cidadão 
às informações de saúde de 
caráter individual e coletivo, 
bem como aquelas relativas à 
gestão das instituições que 
compõem o SUS 
• medidas imediatas de pro-
teção do indivíduo e da coleti-
vidade contra substâncias e 
atividades que possam produ-
zir riscos à sua saúde e com-
prometer a qualidade ambien-
tal 
• retomada de investimentos 
em infra-estrutura urbana, par-
ticularmente no que se refere 
ao saneamento básico 

A ampliação dessas con-
quistas pressupõe a ampla 
difusão do projeto da Reforma 
Sanitária junto à opinião públi-
ca e às organizações de base 
da sociedade para fortaleci-
mento da consciência sanitá-
ria e sua ampla sustentação 
política. 

Assim, no decorrer das 
próximas eleições, a começar 
pela presidencial, os candida-
tos verdadeiramente compro-
metidos com as necessidades 
da maioria do povo brasileiro e 
com o enfrentamento das 
atuais crises econômica, so-
cial e institucional têm o dever 
de se posicionarem em rela-
ção ao projeto da Reforma 
Sanitária. Isto implica, neces-
sariamente, no compromisso 
com uma reestruturação pro-
funda do Estado e com a re-
formulação das políticas eco-
nômicas e sociais para a 
construção de uma sociedade 
democrática. 
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Indignação é o sentimento que, no momento. 
mais unifica os profissionais de Saúde Coletiva e 
os usuários dos serviços de saúde. Indignação 
com o aumento da miséria e desigualdades na 
vida, na doença e na morte. Indignação face ao 
recrudescimento das velhas epidemias —cólera, 
dengue, malária e meningites —e aexpansão das 
novas epidemias — homicídios, intoxicações, 
AIDS e acidentes. Indignação com as chamadas 
políticas de ajuste econômico que impõem a pas-
sividade aos povos da América Latina, impe-
dindo-os de dirigir seus destinos. Indignação com 
a privatização e o desmonte dos Sistemas de Saú-
de e de Seguridade Social. Indignação com a cor-
rupção, a incompetência político-administrativa e 
as ameaças à ordem institucional. 

A Reforma Sanitária que defendemos impõe o 
fortalecimento das instituições democráticas que 
foram arduamente conquistadas nas lutas contra 
as ditaduras do Cone Sul. Requer, simultanea-
mente, a adoção de políticas econômicas, de edu-
cação, de saúde, de seguridade social, de ciência 
e tecnologia, consistentes como desenvolvimento 
dos nossos países. Demanda, enfim, por socie-
dades independentes, livres, democráticas, justas 
e solidárias, capazes de erradicar a pobreza e a 
marginalização, de reduzir as desigualdades so-
ciais e regionais, de promover o bem de todos, sem 
preconceitos e discriminações, onde prevaleçam 
os direitos humanos e a defesa da paz. 

A Nação brasileira conseguiu promulgar uma 
Constituição que reconhece a saúde como direito 
de todos e dever do Estado, "garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a re-
dução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e ser-
viços para sua promoção, proteção e recupe-
ração". Essa Constituição tem que ser respeitada 
e cumprida. A revisão constitucional, após o Ple-
biscito de 1993, não pode ser usada para que um 
Congresso não-constituinte transfigure a Carta de 
88. 

O Sistema Único de Saúde no Brasil, apesar 
de legalmente constituído, tem sido progressiva-
mente desvirtuado na sua implantação, seja pelo 
não funcionamento dos Conselhos de Saúde na 
maioria dos Estados e Municípios, seja pela não 
priorização da saúde por parte do Governo Fede-
ral, seja pela sonegação de impostos (Finsocial) 

efetuada por grande parte dos empresários deste 
País. 

A realização da IX Conferência Nacional de 
Saúde, no próximo mês de agosto, será uma opor-
tunidade especial para a sociedade brasileira rea-
firmar seu projeto de Reforma Sanitária e 
estabelecer as diretrizes para a política nacional 
de saúde nos próximos anos. Estefórum, também 
conquistado pela sociedade civil organizada, de-
verá ser o interlocutor privilegiado para orientar as 
ações dos governos na área da saúde. Neste par-
ticular, cabe discutir e encaminhar soluções rela-
tivas à organização da Seguridade Social, ao 
financiamento estável do setor saúde, à saúde 
mental, à saúde do trabalhador e das populações 
indígenas, à vigilância sanitária e à saúde do con-
sumidor, à questão das patentes e das indústrias 
farmacêuticas e de equipamentos. 

Do mesmo modo, as eleições municipais deste 
ano favorecem a mobilização da sociedade bra-
sileira em todas as cidades do país para redefini-
rem a administração pública, discutirem as 
políticas sociais no âmbito local .e revisarem as 
questões urbanas e do meio ambiente. 

Diante da indignação, o movimento pela demo-
cratização da saúde rearticula suas forças e in-
veste na criatividade. Este III Congresso Brasileiro 
de Saúde Coletiva e I Encontro de Saúde Coletiva 
do Cone Sul e II Congresso Brasileiro de Epide-
miologia representam o fortalecimento deste mo-
vimento, pois ampliaram o diálogo entre irmãos do 
Cone Sul em termos de experiências e de desen-
volvimento científico e tecnológico, além de pro-
mover a aproximação da produção acadêmica aos 
serviços de saúde, especialmente dos municípios. 
O movimento reitera que a IX Conferência Nacio-
nal de Saúde é uma conquista da sociedade, não 
uma concessão do governo, e considera as 
eleições para os municípios um momento funda-
mental de reafirmação da cidadania e da cons-
trução de um novo projeto de sociedade para o 
Brasil. 

Porto Alegre, 20 de maio de 1992 
Belo Horizonte, 17 de julho de 1992 

Documento aprovado nas plenárias finais do Hl Congresso Bra-
sileiro de Saúde Coletiva/! Encontro de Saúde Coletiva do Cone 
Sul e li Congresso Brasileiro de Epidemiologia, promovidos 
pela Abrasoo. 

IX CONFERÊNCDA NACIONAL DE SAÚDE 
lilihmicipallização é o Caminho 

De 09 a 114 de agosto de 1992, na UnB, Brasília, DF 
(Ver nas páginas que seguem detalhes da 

programação e opiniões soi3re a Conferência) 
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fl CotismoiNIE Eso CEE: 
Intensifica-se a luta para retirar do projeto de 

Constituição a emenda que proibe a comercializa-
ção do sangue e seus derivados. Recentemente, di-
versas instituições organizaram ato público no Rio 
em defesa do artigo. A Abrasem convoca todos os 
seus associados a se mobilizarem nessa campanha.
pelo fim da mercantilização vergonhosa do san-
gue. 

Imagem 22 




