
Auditório 12(114)  (6490) Epidemiologia da aterosclerose e políticas públicas de saúde, relacionadas 
ao tema - GEECABE 

 
14:00-16:15h  Motivação: breve apresentação de justificativa e motivação do encontro. 

Palestrante: Glaucia Maria Moraes Oliveira (RJ) 
 

14:00-16:15h  Visão de cardiologista: problemas, prioridades e recursos. 
Palestrante: Antonio Carlos Palandri Chagas (SP)  
Palestrante: Luiz Antonio de Almeida Campos (RJ)  
 

14:00-16:15h  Visão de saúde pública: doenças cardiovasculares no contexto da saúde pública no Brasil 
e recursos do sus 
Palestrante: Representante da Secretaria de Assistência à Saúde ()  
Palestrante: Representante da Diretoria do HIPERDIA – Ministério da Saúde ()  

 
14:00-16:15h  Estimativa de custos globais das doenças cardiovasculares no Brasil 

Palestrante: a confirmar ()  
 
14:00-16:15h  Determinantes sociais de saúde e doença, e saúde cardiovascular no Brasil. 
                                   Palestrante: Representante da Comissão de Determinantes Sociais ()  

 
14:00-16:15h  Política de medicamentos 

Palestrante: Representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia ()  
Palestrante: Representante do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF - Ministério da 
Saúde ()  

 
14:00-16:15h  Política de procedimentos de alta complexidade 

Palestrante: Representante do Departamento de Assistência Especializada – DAE – Ministério 
da Saúde ()  
Palestrante: Representante da ANS ()  

 
16:15-18:00h  O que a SBC espera do Ministério da Saúde e proporia como linha de colaboração 

Palestrante: Lazaro Fernandes de Miranda (DF)  
 

16:15-18:00h  Linhas prioritárias de investigação e de vigilância epidemiológica 
Palestrante: Representante da Secretaria de Vigilância à Saúde – SVS ()  
Palestrante: Representante da Coordenação de Vigilância de DANTS ()  

 
16:15-18:00h  O que o ministério da saúde espera da SBC e proporia como linha de colaboração 

Palestrante: Representante da Diretoria do HIPERDIA – Ministério da Saúde ()  
 
16:15-18:00h  Considerações dos observadores 

Palestrante: Representante da WHF e OPAS ()  
 
16:15-18:00h  Questionamentos e sugestões da assistência 
 
16:15-18:00h  Esboço de agenda mínima de colaboração objetiva, de curto e médio prazo. 
 
16:15-18:00h  (Um esboço de documento será elaborado pela coordenação do evento, contando com 

contribuições, que serão bem vindas, incorporando-se posteriormente novas idéias, 
sugestões e recomendações levantadas durante a reunião). 



 
 Lista de documentos básicos para informação e discussão: 

(http://departamentos.cardiol.br/geecabe/proposta-geecabe.asp) 
(http://hiperdia.datasus.gov.br/). Nota final: os tópicos fundamentais do documento serão 
apresentados ao final para uma aprovação preliminar e serão colhidos endereços 
eletrônicos dos componentes da mesa e da assistência para facilitar a circulação do 
documento até chegar a uma versão mais representativa para a devida divulgação e 
aplicação em ambas às instituições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


