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ASSEMBLEIA GERAL
Data: 29/08/2009
Local: I Simpósio de Políticas e Saúde – Universidade Federal Fluminense – Rio de
Janeiro/ RJ
Pauta: Eleição da nova Diretoria – Gestão 2009/ 2011
CONVÊNIOS/ PROJETOS

1)

CONVÊNIO CEBES – OPAS: PROJETO REFORMA SANITÁRIA EM
DEBATE: ATUALIZANDO A AGENDA, DESAFIOS À RENOVAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS

Em parceria com o Ministério da Saúde e a OPAS, o CEBES implementou o projeto
"Reforma Sanitária em Debate", com vistas à atualização da agenda, dos desafios
e a renovação de conhecimentos neste campo. Foram propostos seminários, fóruns
de debates e a edição de livros (coletâneas de artigos) abordando temas
estratégicos, tais como: seguridade social; saúde e legislativo; trabalho e saúde;
relação entre o público e o privado; justiça e saúde; gestão hospitalar;
desenvolvimento econômico; pacto federativo; saúde e ambiente, entre outros.
Além disso, o projeto incluiu o lançamento da coleção "Pensar em Saúde", uma
homenagem ao professor Mário Testa, com textos de introduções a temas de
saúde coletiva e de políticas de saúde, voltados especialmente para estudantes e
profissionais de saúde.
2)

CONVÊNIO CEBES – MINISTÉRIO DA SAÚDE (FNS): PROJETO REFORMA
SANITÁRIA: POLÍTICA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Com o apoio da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, o
CEBES organizou encontro nacional para discutir políticas e saúde.

3) CONVÊNIO CEBES – FIOCRUZ: PROJETO MEMÓRIA
Em maio de 2007, foi solicitada uma suplementação do Convênio nº. 142/2006 no
valor de R$118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos reais) com o objetivo de
realizar o Projeto Memória. A suplementação foi aprovada e o depósito foi efetuado
em janeiro de 2008. O projeto foi prorrogado até abril de 2010.
4)

CONVÊNIO CEBES – MINISTÉRIO DA SAÚDE (DECIT): I ENCONTRO
NACIONAL PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

O I Encontro Nacional para Efetivação do Direito à Saúde objetivou encarar a
construção do campo científico do Direito Sanitário, ampliando o debate à
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interlocução de diversos atores envolvidos na gestão e em processos como a
judicialização, a criminalização do gestor e medicalização da saúde.
5) PROJETO DE FORMAÇÃO EM CIDADANIA PARA A SAÚDE: TEMAS FUNDAMENTAIS DA
REFORMA SANITÁRIA
O presente projeto tem por objetivo dar início a um amplo processo de formação em
cidadania para a saúde, capacitando em temas fundamentais da reforma sanitária
brasileira em sua presente conjuntura. Estão propostos cursos presenciais de
atualização de curta duração (16h), direcionados a um público amplo (profissionais,
gestores, estudantes, usuários e trabalhadores), fórum virtual de debates, assim
como fóruns temáticos com vistas à interlocução com especialistas. Além disso,
todo o material didático produzido, assim como a edição da filmagem das aulas,
será transformado em vídeo aula, para posterior disponibilização gratuita nos sites
do Cebes e da UNASUS.
6) PROJETO POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE NO BRASIL: SISTEMATIZAÇÃO DA
ANÁLISE SOBRE POLÍTICAS DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO SUS
O objetivo do presente projeto é a sistematização e análise da produção acadêmica
sobre políticas de saúde e implantação do SUS, resultando na 2ª edição do Livro
“Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil”.
7) CONVÊNIO FIOCRUZ - PROJETO DE AUXÍLIO EDITORAÇÃO À REVISTA SAÚDE EM
DEBATE - 2010
O objetivo desse convênio é a edição de 4 (quatro) números da revista “Saúde em
Debate”, buscando a mudança da periodicidade quadrimestral da revista para
trimestral. O projeto prevê a edição, distribuição e digitalização dos números 86, 87,
88 e 89 da revista.
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DOCUMENTOS DO CEBES
A desconstrução do SUS (Abril/ 2010)
A questão da saúde no DF (Abril/ 2010)
Autonomia Gerencial (Abril/ 2010)
Política Pública de Saúde: Qual é o rumo? (Abril/ 2010)
A saúde pública e o SUS no novo governo. Para onde vai a saúde dos brasileiros?
(Dez/ 2010)
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CENTRO BRASILEIRO DE
ESTUDOS DE SAÚDE
Gestão 2009-2011
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INTRODUÇÃO
O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde - Cebes tem como missão a luta pela
compreensão da saúde coletiva como um bem público propugnando um sistema de
atenção à saúde baseado nos valores de solidariedade e garantia de direitos, na
integralidade do cuidado e exigência de participação ativa dos cidadãos nas decisões
sobre saúde e sobre a política de saúde. O Cebes tem contribuído para o processo
de ampliação do debate sobre as políticas sociais e de saúde através de suas
publicações, fóruns de debate, oficinas e seminários. Suas diversas atividades têm
como propósito aliar a análise política à difusão do conhecimento científico, visando à
ampliação da consciência sanitária e a constituição de sujeitos políticos, aptos a
disputar projetos voltados à conquista de uma sociedade mais justa.
Em setembro de 2010, o Cebes iniciou o projeto Formação de Cidadania para a
Saúde: Temas Fundamentais da Reforma Sanitária que tem por objetivo dar início a
um amplo processo de formação em cidadania para a saúde, capacitando em temas
fundamentais da Reforma Sanitária brasileira, em sua presente conjuntura, por meio
de cursos de atualização de curta duração direcionados a um público amplo
(profissionais, gestores, estudantes, usuários, trabalhadores). Na primeira etapa (em
andamento), o processo de capacitação está sendo dirigido aos núcleos do CEBES
nas diversas regiões do país que estão atuando como centro deflagrador e facilitador.
Em uma segunda etapa, o processo de formação em cidadania para a saúde se
expandirá por meio da conversão total ou parcial desses cursos em materiais
educacionais para difusão pela Universidade Aberta do SUS (UNASUS), com apoio
da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS). A
metodologia do trabalho compreende etapas a serem executadas durante a vigência
de dois anos do projeto, que teve início em agosto de 2010 e tem término previsto
para julho de 2012. A seguir, apresentamos as atividades desenvolvidas no ano de
2010 e 2011.
A seguir, apresentamos as atividades desenvolvidas no ano de 2009-2011.
1 – REUNIÕES
– Diretoria Executiva
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Reunião da Diretoria Ampliada do Cebes – 22 de outubro de 2009 na sede do
Cebes – Expansão da Fiocruz.
Reunião da Diretoria Executiva do Cebes – 23 de setembro de 2010 no Cebes Expansão da Fiocruz – Rio de Janeiro.
Reunião da Diretoria Executiva do Cebes realizada na Chácara Gaia Mãe em
Brasília – 5 e 6 de novembro de 2010 .

Reunião da Diretoria Executiva do Cebes – 25 de fevereiro de 2011 realizada no
Núcleo de Estudos de Saúde Pública NESP/UnB – Brasília/DF.

– Reuniões de Outros Temas

Reunião da Diretoria Ampliada do Cebes – 29 de agosto de 2009 na sede do
Cebes – Expansão da Fiocruz.
Reunião de Planejamento realizado no Hotel Scorial nos dias 26 e 27 de
fevereiro de 2010.
Reunião Preparatória do Seminário de Determinação da Saúde dia 02 de março
de 2010.
Reunião Executiva da Comissão de Prestação de Contas do Projeto Reforma
Sanitária em Debate: Atualização da Agenda, Desafios à Renovação dos
Conhecimentos e Práticas nos dias 7 e 8 de abril de 2010.
Reunião Ampliada com os Núcleos do Cebes realizado no Hotel Novo Mundo –
26 e 27 de novembro de 2010
Reunião da Comissão Executiva do Projeto de Formação em Cidadania para a
Saúde: Temas Fundamentais da Reforma Sanitária – 15 de março de 2011 realizada
na sede do Cebes – Expansão Fiocruz – Rio de Janeiro.
Reunião da Comissão Executiva do Projeto de Formação em Cidadania para a
Saúde: Temas Fundamentais da Reforma Sanitária – 27 de maio de 2011 realizada
na sede do Cebes – Expansão Fiocruz – Rio de Janeiro.
2 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS
2.1 – Encontro Nacional para Efetivação do direito à Saúde
Evento realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2009, no Hotel Flórida, no
Rio de Janeiro. O Encontro contou com três mesas com a presença de palestrantes e
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debatedores, especialistas e atores da área do Direito Sanitário, que discutiram os
seguintes temas: Efetivação do Direito à Saúde; Equidade e Integralidade: dilemas da
gestão e do judiciário, e Medicalização da Saúde e o Fenômeno da Judicialização:
impactos nas políticas públicas de saúde. A última mesa foi composta por um grupo
de trabalho, aberto à todos os participantes, onde foram discutidas propostas
estratégicas de ação para o campo da Efetivação do Direito à Saúde.

2.2 – Seminário Gestão Pública na Saúde: alternativas para a consolidação
do direito universal
Evento realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2009, no Hotel Grand Bittar,
em Brasília. O Seminário reuniu gestores, especialistas da área da saúde,
parlamentares, membros do poder Judiciário e do Ministério Público, profissionais de
saúde e estudantes.
O Seminário foi organizado em quatro mesas compostas por expositores,
especialistas nas áreas apresentadas e debate no final das exposições. Os temas
abordados nas mesas foram: Avaliação do Atual Modelo da Gestão Pública do SUS e
do Financiamento Público na Saúde; A Efetivação dos Princípios e Diretrizes
Constitucionais: desafios para a reforma do Estado e da administração pública;
Modelos atuais de gestão de sistemas e serviços de saúde: limites e inovações;
Relações entre o SUS e a saúde suplementar: problemas e alternativas para o futuro
do sistema universal. Como resultado dos debates, os especialistas concluíram que o
tema da gestão está na agenda dos movimentos em defesa do direito à saúde e dos
gestores do SUS. E é notória sua interface com os problemas de estruturação do
estado brasileiro e da administração pública hoje. A lentidão e inadequação das
respostas da gestão pública têm levado ao desmesurado crescimento de várias
formas de terceirização através de fundação de apoio, organizações sociais (OS),
organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), cooperativas, entre
outras. Sendo assim, é necessário criar novas estratégias para a reestruturação da
gestão pública na saúde na atualidade.
Com o objetivo de divulgar a temática da gestão para organizações de
movimentos sociais e instituições acadêmicas da área da saúde, o Cebes produziu o
vídeo do Seminário contendo as exposições dos palestrantes na íntegra.
2.3 – Seminário Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária
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Evento realizado nos dias 19 e 20 de março de 2010, no Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. Devido a grande
procura de participantes no primeiro dia do evento, as atividades do segundo dia
foram realizadas no Auditório da Reitoria da UFBA. O Seminário reuniu mais de 120
participantes dentre estes especialistas na temática, intelectuais, profissionais de
saúde e estudantes com o objetivo de retomar a reflexão crítica sobre a determinação
social da saúde, e sua indispensável atualização conceitual e política que deve ser
posta a serviço da radicalização da reforma sanitária brasileira.
O Seminário foi organizado em duas conferências, três mesas e uma Oficina de
Trabalho. Os temas abordados nas duas conferências foram: Desigualdades em
Saúde e Las tres ‘S’ de la determinación de la vida y el triángulo de la política –
Resiliencia del pensamiento critico en la salud colectiva. As temáticas abordadas
pelos especialistas nas mesas foram: Trabalho, modos de viver e adoecimento;
Saberes e práticas populares e profissionais no enfrentamento dos determinantes da
saúde e da doença; Concepções do saudável e do doentio. O evento foi encerrado
com uma Oficina de Trabalho e divisão dos participantes em três grupos, para a
discussão sobre Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária Hoje.
Com o objetivo de fomentar a discussão sobre a Determinação Social da Saúde
e Reforma Sanitária na atualidade foi produzido um vídeo com as exposições dos
palestrantes na íntegra.
2.4. Cursos de Formação em Cidadania para a Saúde: Temas Fundamentais
para a Reforma Sanitária
•

16, 17 e 18 de junho de 2011 – Núcleo Brasília (Local: Fiocruz-Brasília)
Realização de Curso de curta duração com o tema: Políticas Sociais,
Seguridade Social e Cidadania, ministrado pela professora universitária e
diretora do Cebes Lenaura Lobato. O curso teve a participação de 30
participantes e foi filmado para disponibilização da UNASUS.

•

1º e 2 de julho de 2011 - Núcleo Minas Gerais (Local: Escola de Saúde
Pública de Minas Gerais) Realização de Curso de curta duração com o
tema: Políticas Sociais, Seguridade Social e Cidadania, ministrado pela
professora universitária e diretora do Cebes Lenaura Lobato. O curso teve a
participação de 40 participantes.
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3 - CO-PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
5.1 – 47° Congresso de Educação Médica realizado pe la ABEM, entre os dias
17 e 20 de outubro de 2009, em Curitiba-PR. Representante: Nelson Rodrigues.
Editorial/Stand: Alan Menezes e Débora Nascimento.

5.2 – Reunião do Blog de Direito Sanitário, realizado no dia 22 de outubro de
2009, ocorrida na BVS/SP. Representante: Mariana Faria.

5.3 – IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado pela Associação
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO, entre os dias 31 de
outubro e 04 novembro de 2010 em Olinda-PE. Representantes: Ana Costa,
Guilherme Delgado, Hugo Fernandes, Ligia Bahia, Paulo Amarante e Roberto
Passos. Editorial/Stand: Alan Menezes, Débora Nascimento, Luiz Claúdio Guimarães
e Marília Correia.

5.4 – XI Congreso de ALAMES, realizado entre os dias 14 e 20 de novembro de
2010 em Bogotá/Colômbia. Representantes: Lenaura Lobato, Ligia Giovanella,
Roberto Passos e Sonia Fleury.

5.5 – XII Encontro Nacional de Editores Científicos, realizado pela ABEC, entre
os dias 23 e 27 de dezembro de 2009 em Águas de Lindóia/SP. Representante:
Marília Correia.

5.6 - Conferência Luso- Francófonas de Saúde – 29 de novembro a 1 de
dezembro de 2010 – Campo Grande – Mato Grosso do Sul.

5.7 - Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de
Seguridade Social – 1 e 5 de dezembro de 2010 – Brasília – DF

5.8 - Seminário Internacional: Cartografia Cultural: as dobras da loucura - 1º a 3
de dezembro de 2010 – ENSP/Fiocruz – Rio de Janeiro
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5.9 - Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS – 6 a
10 de dezembro.
5.10 - V Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da
ABRASCO - 17 a 20 de abril na Cidade Universitária da USP - São Paulo/SP.

5.11 - I Encontro Nacional de Estudantes de Saúde Coletiva (I ENESC) – 20 a
24 de abril de 2011 na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – Campus da
Praia Vermelha – Urca – RJ.

5.12 - XIX Curso de Editoração Científica da Associação Brasileira de Editores
Científicos.

5.13 - ABEC e III Seminário Satélite para Editores Plenos – 16 a 18 de junho de
2011 – Campinas – São Paulo.

4 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
Representantes: Luiz Antonio Neves e Alcides Silva de Miranda
4.1 – 201ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 09 e 10 de setembro de 2009.

4.2 – 202ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 14 e 15 de outubro de 2009.

4.3 – 203ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 11 e 12 de novembro de 2009.

4.4 – 204ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 09 de dezembro de 2009.

4.5 – 205° Reunião Ordinária do Conselho Nacional d e Saúde, realizado nos
dias 13 e 14 de janeiro de 2010.

4.6 – 206ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado no dia
09 e 10 de fevereiro de 2010.
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
Av. Brasil, 4036 – sala 802 - Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21040-361 - Tel: 021-3882-9140/9141 - Fax: 021-2260-3782
E-mail: cebes@cebes.org.br

4.7 – 207ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 11 e 12 de março de 2010.

4.8 – 42ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 09 e 10 de março de 2010.

4.9 – 208ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 7 e 8 de abril de 2010.

4.10 – 43ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado no
dia 11 de maio de 2010.

4.11 – 209ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 12 e 13 de maio de 2010.

4.12 - 210ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado no dia
08 de junho de 2010.

4.13 – 211ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 09 e 10 de junho de 2010.

4.14 - 46ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 07 e 08 de julho de 2010.

4.15 - 212ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado nos
dias 11 e 12 de agosto de 2010.

4.16 - 213ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 15 e 16 de setembro de 2010.

4.17 - 214ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 6 e 7 de outubro de 2010.
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4.18 - 215ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 4 e 5 de novembro de 2010.

4.19 - 216ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 8 e 9 de dezembro de 2010.

4.20 - 47ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada no
dia 10 de dezembro de 2010.

4.21 - 217ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 26 e 27 de janeiro de 2011.

4.22 – 218ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 16 e 17 de fevereiro de 2011.

4.23 - 48ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada no
dia 23 de fevereiro de 2011.

4.24 - 50ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada no
dia 24 de março de 2011.

4.25 – 219ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 26 e 27 de março de 2011.

6.26 – 220ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 6 e 7 de abril de 2011.

4.27 - 51ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada no
dia 14 de abril de 2011.

4.28 - 221ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 11 e 12 de maio de 2011.

4.29 - 52ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada no
dia 17 de maio de 2011.
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4.30 - 222ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 08 e 09 de junho de 2011.

4.31 - 53ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada no
dia 16 de junho de 2011.

4.32 - 223ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos
dias 05 e 06 de julho de 2011.
5- PROJETO MEMÓRIA
O Projeto Memória tem como objetivo implantar a memória do CEBES no site
institucional da entidade, tendo como resultados coleta, processamento e
catalogação da documentação referente às reuniões dos CEBES (atas, manifestos,
fotografia e participação em eventos), produção acadêmica e participação políticoinstitucional do CEBES (artigos, teses, análises sobre a situação de saúde e sobre o
sistema de saúde, diretrizes para a reorganização do sistema de saúde), análise da
documentação, incluindo entrevistas com fundadores do CEBES, com entidades e
personalidades e toda a divulgação do conteúdo.

5.1 – Entrevistas
Volnei Garrafa, presidente do CEBES no período de (1994-1996), em seu
depoimento resgata a participação e influencia do CEBES no Congresso Nacional
sobre a formulação e implementação do Sistema Único de Saúde.
Paulo Amarante, presidente do CEBES no período de (1996-2000), em seu
depoimento fala sobre o surgimento do CEBES, a importância da instituição para a
Reforma Psiquiátrica.
Sarah Escorel, presidente do CEBES no período de (2000-2006), em seu
depoimento fala sobre sua participação no CEBES, e as dificuldades que o CEBES
passou e destacou a importância do CEBES para a Reforma Sanitária e
implementação do Sistema Único de Saúde.

5.2 – Coleta, processamento e catalogação da documentação.
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5.3 – Organização do acervo Histórico.
5.4 – Publicação de Documento Históricos.
5.5 – Recuperação, disponibilização no acervo de dissertações e teses
acadêmicas de professores e integrantes da Reforma Sanitária.
5.6 – Todas as entrevistas foram editadas em formato apropriado para serem
colocadas no site garantindo o acesso

6 - NÚCLEOS REGIONAIS DO CEBES
6.1 – Núcleos Ativos
1 – Alagoas
2 - Bahia
3 – Brasília/DF
4 – Campinas/SP
5 – Cascavel/PR
6 - Ceará
7 – Espírito Santo
8 – Goiás
9 – Londrina/PR
10 – Maranhão
11 – Mato Grosso
12 – Minas Gerais
13 - Pernambuco
14 – Pará
15 - Paraíba
16 – Rio de Janeiro
17 – Rio Grande do Sul
18 – Ribeirão Preto
19 - Sorocaba

6.2 – Blogs dos Núcleos
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Inauguração dos blogs e e-mails institucionais, possibilitando mais agilidade e
maior integração dos núcleos no site: www.cebes.org.br.

7 - INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS
Conselho Nacional de Saúde
CONASEMS
ENSP
Ministério da Saúde
ABRASCO
LAPPIS
Rede Unida
OPAS
Criola
ABEM
FIOCRUZ
FINEP
CONASS
AMPASA
INESC
MOPS
8 – PÁGINA ELETRÔNICA DO CEBES
A página eletrônica do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) é
composto das seguintes seções: Blog - onde ficam as notícias de maior destaque Radar na Mídia, Entrevista/artigos, Cebes Apoia, Análise de Conjuntura e Agenda,
Outros destaques, Notícias dos Núcleos, Biblioteca David Capistrano, no qual todas
as publicações ficam disponíveis para download, e Projeto Memória.
REFORMULAÇÃO
No início de 2010, o site do CEBES passou por uma ampla reformulação. A
nova versão manteve todos os serviços oferecidos anteriormente pela antiga, e ainda
criou novas seções e mudou de lugar as seções anteriores, proporcionando aos
usuários maior facilidade para a busca de informações, além de uma melhor
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navegabilidade. Por serem considerados campos estratégicos, a Biblioteca David
Capistrano e Revista Saúde em Debate – áreas ligadas ao Projeto Memória - têm
duplicidades na página principal com acesso direto para seus conteúdos. A página do
Cebes tem uma média mensal de cerca de 14.000 acessos.

8.1. Blog do Cebes
Além da mudança visual, a principal alteração foi a melhor divisão entre o Blog
do Cebes – onde ficam as notícias que merecem mais destaques - das demais
seções. Ganhou também mais evidência o “Cebes apoia”, espaço em que são
divulgadas atividades, cartas e/ou manifestos, promovidos por entidades da
sociedade civil, partidos políticos, entre outros, que contenham a filosofia similar a do
Cebes. Ao lado desta seção, aparece o recém criado espaço “Entrevista”. Local onde
abriga opiniões de especialistas com visão crítica falando sobre assuntos relevantes
e atuais.
No atual layout, há ainda um “Box” na página principal, voltado para pesquisa de
documentos do próprio Cebes, de outras entidades, grupos de pesquisa, professores,
etc. Intitulado “Documentos do Cebes”, a seção permite a localização dos
documentos de forma direta; facilita o acesso ao material bem como a sua
funcionalidade. Basta clicar no botão com o título do arquivo na barra de ferramentas
para baixar o conteúdo inteiro dos arquivos.
O espaço para os “Núcleos do Cebes” também foi alterado. Agora, as notícias
que ficavam apenas em “Núcleos” podem ser acessadas também por meio de
notícias gerais.
Outra novidade diz respeito ao “Projeto Memória”. Além de ganhar destaque na
página principal, em seu campo, estão inseridas as informações e links dos temas
vinculados ao projeto, antes distribuídos pela página por diferentes lugares. São eles:
Fotos e Ilustrações; Biblioteca David Capistrano, Quem foi David Capistrano?,
Revista Saúde em Debate e Revista Divulgação e Videoteca.
Em fotos e Ilustrações, além de fotografias trazendo momentos da reforma
sanitária no Brasil e do Cebes, haverá charges de desenhistas renomados, como
Glauco, que deixaram sua marca, ilustrando artigos na Revista Saúde em Debate,
por exemplo.
Cebes – Eleições 2010
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Nas eleições de 2010, o Cebes criou um espaço destinado especialmente para
as discussões em torno do pleito. No espaço, eram publicados notícias e artigos
relevantes a respeito das eleições, como proposta dos candidatos, ficha-limpa etc.
8.2. Biblioteca
No novo site, também ganha destaque a biblioteca David Capistrano onde é
possível acessar a coleção de livros sobre saúde coletiva, São eles: Saúde e vida, de
Edmundo Ugalde; Políticas farmacêuticas: a serviço dos interesses da saúde?”, de
José Augusto Cabral de Barros; “Saúde e democracia: a luta do Cebes (organização
Sônia Fleury); A doença, de Giovanni Berlinguer; Ensaios médico-sociais, de Samuel
Pessoa; projetos Montes Claros, de Sonia Fleury, Giovanni Berlinguer, Sonia Fleury
Teixeira, de Gastão Wagner de Souza Campos; (Im) previdência social 60 anos de
história da previdência no Brasil, de Jaime A. de Araújo Oliveira e Sonia Fleury.
RELATÓRIO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA PÁGINA ELETRÔNICA
Setembro de 2009 a junho de 2011
Blog : 288 notícias
Outros destaques: 162
Radar na Mídia: 170
Cebes Eleições 2010: 18
Notícias dos Núcleos: 64
Livros do Cebes no Site/Biblioteca Davi Capistrano: 15
Cebes Apoia (Manifestações, cartas): 44
Entrevista/artigos: 19
Agenda: 16
Análise de Conjuntura: 3

O novo espaço do site “Entrevista”, inicialmente voltado para entrevistas com
especialistas de diferentes áreas da saúde, acabou abrigando textos relativos às
eleições 2010, em função da quantidade de matérias e textos sobre o pleito que
escolheria o presidente do Brasil.
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Relatório de Downloads gratuitos Livros e artigos

Fundamentos da Reforma Sanitária: 6.140
Determinação Social da Saúde: 1.386
Participação, Democracia e Saúde: 902
O SUS que eu vivi - 877
Seguridade Social, Cidadania e Saúde: 846
Determinação Social da Saúde: 390
(IM) Previdência Social 60 Anos de História da Previdência: 192
Samuel Pessoa Ensaios médicos Sociais: 45
Estratégia do Cebes: 145
Desafios do SUS: 142
Avaliação da Gestão: 133
Plataforma da Gestão 2006-2009: 127
Artigo_Roberto Passos: 108
Reforma Sanitária no Brasil : 106
Compromisso de Dilma: 105
O Cebes e as eleições, por Jairnilson Paim: 83
Ficha Limpa, por Sonia Fleury: 82
Programa Saúde: 78
Propostas candidatos Conass/Conasems: 60
A Saúde e as eleições 2010, por Ligia Bahia e Regina Ferro do Lago: 59
RSD - Eleições 2010: 48
Mapa da Violência: 28
Total: 12.281

Facebook
Em junho, foi criado o perfil da página eletrônica do Cebes. Mais de 500 pessoas e
entidades foram adicionadas em menos de um mês.
8.3. Alames
Desde agosto de 2010, são enviados, mensalmente, artigos, notícias e
documentos aos representantes da Alames para serem publicados no Observatório
daquela entidade. Os textos de apresentação são direcionados - já em espanhol para a diretora do Cebes, Ligia Giovanella, que avalia se as informações ali contidas
são suficientes para a compreensão do público estrangeiro.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA EDITORIA
GESTÃO 2009-2011
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Na gestão (2009-2011), o Cebes manteve a tendência, que se iniciou a partir de 2007
com o processo de refundação, de crescimento e qualificação da sua produção
editorial. Isto pode ser observado principalmente em relação a revista Saúde em
Debate, que a aumentou sua periodicidade de quadrimestral para trimestral em 2010.

Revista Saúde em Debate
Nesse período, a revista passou por um processo intenso de reformulações:
transformações na sua forma (identidade visual), conteúdo e periodicidade. Voltou a
ser editada regularmente, aumentou a sua indexação em bases de dados.
Uma característica que se observa nos últimos quatro anos de publicação da revista
Saúde em Debate é que, na contramão da tendência atual das outras publicações, há
um significativo processo de diversificação do perfil dos seus autores e do seu público
leitor.
A revista passou também a ser mais utilizada como referencia para teses de
doutorado, dissertações de mestrado, monografias de cursos de especialização,
artigos de variadas naturezas, livros, conferências, entre outros trabalhos.
Porém, o reconhecimento da qualidade cientifica da revista não significou um processo
de “despolitização” da publicação. Muito pelo contrário, percebe-se nesse período um
movimento de resgate do seu papel político. Explicitado, por exemplo, na publicação
de artigos de opinião sobre temas considerados importantes para o debate da
conjuntura política da saúde. Textos elaborados por reconhecidos especialistas,
membros do movimento da reforma sanitária.
A sua contribuição na retomada do debate sobre a Reforma Sanitária pode ser
verificada na política editorial adotada, que privilegia a analise das questões
pertinentes a conjuntural atual da saúde com ênfase nas políticas publicas de saúde.
Em 2010 todas as capas do volume 34 da RSD homenagearam precursores da
reforma sanitária brasileira. O número 84 faz homenagem ao Prof. Samuel Pessoa, o
n. 85 a Carlos Gentile de Mello, n. 86 a Cecília Donnangelo e o n. 87, última revista
desse volume, faz homenagem a Guilherme Rodrigues da Silva.
Neste ano os editorias das revistas do Cebes (Saúde em Debate e Divulgação em
Saúde para o Debate) tiveram como tema as eleições presidenciais. Além disso, foi
publicado um número especial: A Saúde em Debate nas eleições presidenciais –
memória e perspectivas, financiado pelo Projeto Memória.
Em 2010 o Cebes publicou 4 RSD (n. 84, 85, 86 e Especial de Eleições). Esse fato
ocorreu apenas em 1977, 1988, 1993 e 1994.
Outro fator que se deve destacar é que em 2010 conseguimos diminuir
significativamente o tempo de avaliação dos artigos. Possível porque aperfeiçoamos o
sistema de administração com a cobrança automática aos pareceristas e com o
aumento do conselho editorial, através das sugestões da diretoria e núcleos e do
próprio conselho editorial. Ainda há o que melhorar. Por isso, estamos fazendo
levantamento das áreas mais críticas.
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1 – n. 83 (v. 33 | set./dez. 2009)

Tiragem______2 mil

2 – n.84 (v. 34 | jan./mar. 2010)

Tiragem______2 mil

3 - n.85 (v. 34 | abr./jun. 2010)

Tiragem______2 mil
4 – n. 86 (v. 34 | jul./set. 2010)

Tiragem______2 mil
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5 – n. especial (v. 34 | set. 2010)

Tiragem______2 mil

6 – n. 87 (v. 34 | out./dez. 2010)

Tiragem______2 mil
7 - n.88 (v. 35 | jan./mar. 2011)

Tiragem______2 milA partir do n.88 a revista Saúde em Debate
passou por mais uma mudança na sua identidade visual.

8 – n. 89 (v. 35 | abr./ jun. 2011)

Tiragem______2 mil
Este número, última RSD da gestão (2009-2011) será lançada no 2 simpósio de
Política e Saúde.
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Aumento da divulgação da RSD:

A partir de julho de 2011 a RSD passou a ser divulgada nas rede social, foi criado um
perfil da revista no facebook. Num período de apenas um mês conseguiu aglutinar
mais de 800 seguidores.

Os atuais desafios da RSD são:
Manter as seções de resenhas e artigos internacionais porque não estamos recebendo
textos suficientes e de qualidade. E definir os temas prioritários para serem publicados
na revista no segundo semestre de 2011. Isso porque vem ocorrendo uma mudança
significativa no perfil dos artigos recebidos para avaliação, muitos deles fora da linha
editorial da revista.

Revista Divulgação em Saúde para Debate
1 – n. 45 | coedição ENSP
“Gestão do trabalho – I”
Maio 2010
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Tiragem______10 mil
2 – n. 46 | coedição CONASEMS
“Saberes e práticas da gestão municipal”
Maio 2010
Tiragem______10 mil

Livros
1 - Participação, Democracia e Saúde. Orgs. Sonia Fleury e Lenaura
Lobato
2010

Tiragem _______ 1 mil exemplares
(Reimpressão)

2 - Seguridade Social e Cidadania e Saúde. Orgs. Lenaura Lobato e
Sonia Fleury
2010

Tiragem _______ 1 mil exemplares
(Reimpressão)
3 - Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária. Org Roberto
Passos Nogueira
2010
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Tiragem _______ 1 mil exemplares
(1º edição)
4 - Gestão Pública e relação Público Privado na Saúde. Orgs. Nelson
Rodrigues e Paulo Amarante

2011
Tiragem _______ 1 mil exemplares
(1º edição)

5 - Gestão Pública e relação Público Privado na Saúde. Orgs. Nelson
Rodrigues e Paulo Amarante

2011
Tiragem _______ 1 mil exemplares
(Reimpressão)

6 - O SUS que eu VIVI

2010
877 download no período de: setembro de 2010 até junho de 2011
(E-book)

Distribuição das Publicações
Ano 2010 -

29 - sócios institucionais;
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447 - sócios profissionais;
164 - sócios estudantes;
________
Total de sócios: 640

Ano 2011 -

22 - sócios institucionais;
377 - sócios profissionais;
124 - sócios estudantes;
________
Total de sócios: 523

Obs. Não é possível informar com precisão o número de associados antes de
2010, pois não havia um banco de dados confiável e tivemos problemas técnicos na
sincronização dos cadastros do site e do banco de associados. Os dados foram
corrigidos e atualizados durante a gestão.

BIBLIOTECA VIRTUAL DO CEBES
Biblioteca David Capistrano
O acervo da biblioteca do Cebes é composto de das coleções Saúde em Debate e
Divulgação em Saúde para o Debate, livros e documentos publicados pela entidade
ao longo dos seus 31 anos, acervo da Bibliosus desde 2008, além de revistas,
periódicos, livros, CDs e DVDs de outras entidades na área de saúde pública, aberto
a consultas dos interessados.

1 –Acervo completo da revista Saúde em Debate
Toda a coleção da Revista Saúde em Debate, desde o número 1, de 1976 até o
número corrente. Dentre as possibilidades de consulta, estão: a seleção de um
número específico, a busca geral por palavra ou termo em todo o acervo, a busca por
nome de autor e a busca por título. É possível ainda, gerar arquivos em pdf, fazer
download das revistas ou de artigos, salvar os resultados de uma pesquisa realizada,
visualizar várias páginas ao mesmo tempo em miniatura, visualizar a página em modo
de leitura (similar a um documento de Word), visualizar a página inteira ou visualizá-la
em tamanho original.
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2 – Disponibilização livros fora de catálogo

Projeto Monte Claros – a utopia revisitada: Org. Sonia Fleury

A Doença: Giovanni Berlinger 2
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