UIPES / ORLA
Sub-Região Brasil

Rio de Janeiro, 28/6/2005
À consideração do GT de Promoção da Saúde da ABRASCO,

A UIPES/ORLA, Sub-Região Brasil, juntamente com a ABRASCO e a ENSP/FIOCRUZ entre várias
instituições parceiras dos setores público e privado, governamental e não governamental, teve a
iniciativa de organizar o I Seminário Brasileiro de Efetividade da Promoção da Saúde, realizado
entre os dias 10 e 13 de maio de 2005, na FECOMÉRCIO, Rio de Janeiro. O tema Promoção da Saúde
e a discussão de seus resultados atraíram a atenção de autoridades acadêmicas internacionais,
contribuindo para que o Comitê de Administração da União Internacional de Promoção da Saúde
(UIPES), o Comitê Regional Latino-Americano da UIPES, assim como o Consórcio Interamericano de
Universidades e Centros de Formação de Recursos Humanos para a Educação em Saúde e Promoção
da Saúde (CIUEPS) programassem suas reuniões anuais e assembléias para os períodos imediatamente
anterior e posterior ao evento, de modo a acompanhá-lo. Assim puderam integrar-se aos profissionais
brasileiros, estabelecendo com eles um rico intercambio de experiências e idéias.
Evidenciou-se entre os profissionais e instituições representadas no evento, consenso quanto à
necessidade de fortalecimento da área da PS no Brasil, de criação de uma cultura de avaliação das
práticas sociais e da importância da implementação de políticas e programas de PS, como poderoso
recurso de enfrentamento e superação das iniqüidades nas áreas econômica e social, em prol da
melhoria da qualidade de vida. É inegável que a mobilização de pessoas e instituições em torno da
organização do I Seminário Brasileiro de Efetividade da Promoção da Saúde, bem como o resultado
exitoso do mesmo, constituiu-se num disparador para a ampliação e aprofundamento das discussões e
ações nessa área (PS).Ficou patente a expectativa gerada no evento entre os profissionais participantes.
Impõe-se que estratégias sejam re-discutidas visando uma ação mais coesa e vigorosa para a crescente
afirmação da PS. A preservação e fortalecimento da articulação que se constituiu em torno da
organização do referido seminário é, seguramente, uma delas. Desta união de forças pode resultar, por
exemplo, uma forte advocacia junto ao Executivo no sentido de implementação da Política Nacional
de Promoção da Saúde, definição e funcionamento de seu Comitê Gestor com poder político efetivo
para articular ações transversais, integradas e intersetoriais.
Em face da oportunidade de reunião desse prestigioso GT de Promoção da Saúde da ABRASCO,
prévia ao III Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (Florianópolis, Santa
Catarina) e da circunstância valiosa de assim retomar-se a articulação interinstitucional, a
Coordenação sub-regional do Brasil junto à UIPES/ORLA e seu Grupo Assessor sentem-se à vontade
para encaminhar à consideração do GT de PS a seguinte proposta (ou sugestões):
- Criação a partir do GT de PS da ABRASCO de um Fórum Permanente de Promoção da
Saúde, cujo Conselho Gestor ou Coordenação poderia reunir, além da ABRASCO, a área de PS do
MS, a ENSP/FIOCRUZ (Escola de Governo?), a FSP/USP, o CEDAPS, o CEPEDOC/SP, a
OPAS/OMS, a UIPES/ORLA-BRASIL e/ou outras instituições.
- Possibilidade de o Fórum estruturar-se em Câmaras ou GTs , dando seqüência aos grupos que
começaram a se organizar, por exemplo, no I Seminário Brasileiro de Efetividade da PS, ou outras(os),
a critério dos organizadores.
- Em caso de acolhimento da proposta, o agendamento de Encontro para a discussão de seu desenho,
plano e estratégias de ação, gestão e implantação.
Atenciosamente,
Vera Lucia Góes Pereira Lima
Coordenadora da UIPES/ORLA - BRASIL

