
A realização do Seminário-Oficina "A Função dos Institutos Nacionais de Saúde e Bem-Estar naPesquisa 

em Saúde e Bem-Estar e Acompanhamento da Determinação Social da Saúde" responde àdesenvolvido 

pelas Redes de Institutos Nacionais de Saúde/Bem-Estar Público da União de Nações Sul-Americanas 

(RINS/UNASUL), bem como a Comunidade das Nações de Língua Portuguesa(RINSP/CPLP) ao longo das 

respectivas reuniões ordinárias, ambas mantidas em 2013. 

• A importância deste tema é inegável, devido a todas as evidências existentes sobreaos 

profundos impactos na saúde e bem-estar da estrutura de fabricação, consistindo naprocessos 

sociais, econômicos e ecológicos. 

• Por isso, depende dos Institutos Nacionaisde Saúde/Bem-Estar Público- INS/INSP, na qualidade 

de organizações estruturantes dobem-estar, oferecer seu pagamento à explicação deste 

processo e desenvolver propostas paraseu confronto. 

A atuação do INS/INSP de ambas as redes nessa área é extremamente diferenciada e também, em sua 

maioria,das instâncias, bem incipientes, podendo passar da obrigação para a organizaçãoe execução de 

Observatórios Nacionais de Saúde e Bem-estar, que incluem os fatorese o rastreamento de injustiças em 

saúde e bem-estar, até a realização de pesquisaspontual, vivenciando os observatórios particulares de 

injustiças em saúde e bem-estar. 

Essa inserção do INS no estudo bem como o acompanhamento da decisão social de saúde.depende, 

essencialmente, do grau particular de estruturação, especificamente nahabilidades humanas 

disponíveis, mas adicionalmente a função relativa do INS emrelação com vários outros dispositivos dos 

principais graus dos respectivos Ministérios da Saúde.2.  

LOCAL 
Residência Real de Itaboraí, sede do Fórum Itaboraí Online: Política Nacional, Pesquisa Científica e 

Cultura no Bem-Estar, ProgramaEspecial da Presidência da Fiocruz. Petrópolis, Rio de Janeiro.3. 

METACriar uma proposta conjunta dos Institutos Nacionais de Saúde e Bem-Estar e também 

agênciasmembros da UNASUL e também da CPLP para o estabelecimento e também implementação de 

postos de trabalhogeradores de provas sobre a decisão social das iniquidades em saúde e bem-estar.4.  

PROGRAMA 
• Quarta-feira, 7 de maio09:00 - 09:40 - AberturaPaulo Buss, Presidência da FiocruzManuel Lapão, 

Diretor de Colaboração da CPLPHenri Jouval, Organizador Técnico, ISAGS/UNASULFelix 

Rosenberg, Secretário, RINS/UNASUL e RINSP/CPLP09:40-- 10:20-- Sessão 1-- Introdução ao 

EventoAntecedentes e também Objetivos do Seminário. 

• Felix Rosenberg, Secretário, RINS/UNASUL eRINSP/CPLPProposta e Atividades em SAD e 

também iniquidades em Bem-Estar na UNASUL Alessandra Ninis.ISAGS/UNASUL.10:20-- 10:40-- 

Coffee break10:40-- 13:00-- Sessão 2-- Estrutura ConceitualComponentes sociais e injustiças no 

bem-estar - Obstáculos para os Institutos Nacionaisde Bem-Estar da CPLP e também da UNASUL. 

Paulo Buss (CRIS/Fiocruz).Cursos sociais e desigualdades em saúde no Brasil: uma estrutura 

conceitual.  

José Alcides.Figueiredo (UFJF).13:00 - 14:00 - Intervalo para almoço.14:00-- 16:00-- Sessão 3-- 

Acompanhando as características do DSS e também as desigualdades em saúde.Site e observatório das 

desigualdades de bem-estar no Brasil: a experiência da FIOCRUZ.(INS Brasil). A.  



Pellegrini, CEPI/ENSP/Fiocruz 
Relatório sobre desigualdades de bem-estar na Europa - M. Marmot (por videoclipe).16:00-- 16:20-- 

Coffee Break.16:20-- 18:00-- Sessão 3-- Continuação.Observatório Nacional do Bem-Estar da Colômbia: 

Carlos Castañeda (INS Colômbia).Desenvolvimento de um Sistema de Segurança das Desigualdades de 

Saúde e Bem-Estar. Alexandre Toledo,.Ministério da Saúde Pública do Uruguai.Disputas: Discussão das 

Nações.19:30 Jantar de Confraternização, oferecido pela Fiocruz. 


