
Congresso Internacional reunirá 3 mil pessoas em Manaus neste mês de maio 

Realizado pela primeira vez na região Norte do País, a 13ª edição do congresso recebeu 

inscrições de todos os estados brasileiros e de países dos continentes africano, americano, 

asiático e europeu. 

 

Com o tema “Faz escuro, mas cantamos: redes em re-existência nos encontros das águas”, o 

Congresso da Rede Unida movimentará a agenda científica do País com a participação 

estimada de 3.000 congressistas e convidados nacionais e internacionais. O evento será 

sediado no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no período de 30 de maio a 

02 de junho de 2018, em Manaus (AM). 

O Congresso tem como finalidade propor o debate em torno da saúde, da educação, da arte e 

cultura, da participação cidadã, da gestão e do trabalho em saúde na perspectiva do 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O público-alvo é composto por trabalhadores 

da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pesquisadores, estudantes, professores, 

gestores e representantes de movimentos sociais. 

A expectativa do presidente desta edição do Congresso, Rodrigo Tobias, é que os participantes 

vejam que a Região Amazônica não é somente o lugar da distância, da dificuldade, da falta de 

acesso, o lugar das carências e das doenças. “Esperamos que esse evento possa deixar nos 

congressistas a ideia de que a Amazônia, com suas especificidades, também é um lugar de 

potencialidades, de produção de saúde, educação e de vida. O nosso desejo é que os 

participantes desfrutem de tudo o que vai acontecer. Estamos trabalhando muito para que 

tudo saia bem”, declarou Tobias.  

 

Atividades Internacionais 

As atividades internacionais incluem cinco fóruns, que fomentam debates sobre temas da 

atualidade em relação a gestão da educação e do trabalho em saúde na perspectiva de 

diferentes países. 

Com presença confirmada, os fóruns terão representantes do Brasil, Bélgica, Chile, Colômbia, 

EUA, Espanha, Inglaterra, Itália, Nicarágua e Portugal. 

O V Fórum Internacional de Educação na Saúde tem como temática a Interprofissionalidade na 

formação e no trabalho em saúde: desafios às políticas e ao cotidiano. O IV Fórum 

Internacional de Participação em Saúde, Políticas Públicas e Educação Cidadã vem com o tema 

A vitalidade da democracia quando as instituições padecem: a resistência cidadã como 

artesania de novos tempos. O V Fórum Internacional de Atenção Básica/Primária em Saúde 

trará para o centro das discussões o tema A atenção básica/primária nos sistemas de saúde 

universais: desafios e avanços após 40 anos de Alma Ata. O IV Fórum Internacional de 

Cooperação em Saúde e Políticas Públicas abordará os Direitos humanos, políticas públicas e 

inclusão em tempos de austeridade: repercussões na gestão da educação e do trabalho na 

saúde. E o I Fórum Internacional de Saúde do Migrante terá como tema central A dignidade e a 

saúde das pessoas em tempos sombrios: as fronteiras nacionais e a afirmação de direitos 

humanos. 

 



Trabalhos submetidos 

Esta edição no Amazonas fechou com o número de 3.420 submissões de trabalhos nacionais e 

internacionais. Realizado pela primeira vez no Norte do País, a região foi a que mais teve 

trabalhos submetidos, totalizando 1.652 submissões com destaque aos estados do Amazonas e 

Pará, com 913 e 641 trabalhos inscritos, respectivamente.  A região Nordeste ficou em 

segundo lugar com 628 trabalhos. Já o Sudeste figurou em terceira posição com 383 

submissões. As regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil tiveram 298 e 165 trabalhos submetidos, 

respectivamente. Da participação internacional, a Itália submeteu três trabalhos.  

Nos congressos da Rede Unida são aceitos trabalhos para apresentação oral nas modalidades 

Távolas e Rodas de Conversa. Para os organizadores, o volume de trabalhos submetidos e 

aprovados aponta um Congresso com grande densidade técnico-científica, além da enorme 

diversidade de temas e de experiências locais que compõem uma programação atrativa para 

diferentes públicos.   

Confira a programação de apresentação dos trabalhos: http://www.redeunida.org.br/pt-

br/evento/5/ 

Segundo o coordenador Nacional da Rede Unida, Júlio César Schweickardt, a organização do 

Congresso é um dos desafios da atual coordenação, que tem dentre os seus objetivos 

mobilizar os vários setores e atores que atuam no contexto da saúde e da educação, incluindo 

usuários de serviços de saúde, membros de Conselhos de Saúde e trabalhadores do SUS, 

oportunizando um fórum especial de participação cidadã. “Ver com novos olhares a saúde 

pública brasileira, fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde [SUS] e pensar na formação dos 

profissionais da área são algumas de nossas missões à frente da Rede Unida, uma instituição 

muito atuante e comprometida com as políticas de saúde no Congresso”, concluiu. 

 

Programação 

Além da apresentação dos trabalhos e da realização dos fóruns internacionais, a programação 

do congresso inclui atividades como Távolas Institucionais, Res-Publicas, Mostra Fotográfica, 

Lançamentos de livros, Seminários, encontros e oficinas, Conferências, Intervenções e muitas 

outras atividades com temas que contemplam os cinco eixos centrais do Congresso na área da 

Saúde, que são: Educação, Trabalho, Gestão, Controle Social e Participação e Saúde, Cultura e 

Arte. 

 

Inscreva-se e participe das atividades: www.redeunida.org.br/pt-

br/evento/5/menu/inscricoes 

 

Instituições parceiras 

São parceiros desta edição a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), Ministério da Saúde (MS), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (Fapeam), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), 
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Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (Sesai), Secretaria de Estado da Cultura (SEC), Secretaria Municipal 

de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM) e ILMD/Fiocruz Amazônia, co-organizador do 

Congresso. 

 

Sobre a Rede Unida 

A Associação Brasileira da Rede Unida reúne projetos, instituições e pessoas interessadas na 

mudança da formação dos profissionais de saúde e na consolidação de um sistema de saúde 

equitativo e eficaz com forte participação social.  

A principal ideia força da Rede Unida é a proposta de parceria entre universidades, institutos 

de pesquisa, serviços de saúde e organizações comunitárias. Não se trata de qualquer parceria: 

trata-se de uma modalidade de co-gestão do processo de trabalho colaborativo, em que os 

sócios compartilham poderes, saberes e recursos. 

Por ser uma Associação de abrangência nacional, a Rede Unida prima por estimular a produção 

de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 

de informação e conhecimentos técnicos e científicos, que digam respeito às atividades de 

promoção da educação e da saúde em todo o País, bem como de proposição de novos 

modelos sócios produtivos e de sistemas alternativos de produção que fortaleçam o campo da 

saúde, a fim de garantir e ampliar a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 

valores universais.  

Nesse sentido, é tarefa prioritária da Rede Unida é reafirmar o processo histórico de luta pela 

reforma sanitária e democratização da saúde, com o objetivo de fortalecer o SUS por meio de 

mudanças na formação profissional em saúde. 

Para tanto, é desafio da Rede induzir modelos de educação profissional interdisciplinares, 

multiprofissionais e que respeitem os princípios do controle social e do SUS e, assim, promover 

tessituras entre educação, saúde e sociedade a partir da formação de trabalhadores críticos e 

reflexivos, capazes de realizar leituras de cenário, identificar problemas e propor soluções no 

cotidiano de sua prática profissional e na organização do trabalho em saúde.  

 

Agência Rede Unida de Comunicação, por Mirinéia Nascimento (Ascom/Rede Unida) 

Contato com a imprensa: (92) 9884-46075 | comunicacao@redeunida.org.br 
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