
VII Workshop internacional

O Laboratório ítalo-brasileiro  
como prática de diálogo e cooperação

Redes internacionais para a qualificação  
dos sistemas e dos serviços  

de saúde e de welfare 

Agenzia
 sanitaria
  e sociale

regionale

em colaboração com
Rede Internacional de Políticas e Práticas de Educação e Saúde Coletiva (Rede Intersticio)

19-23 de fevereiro de 2018



APRESENTAÇÃO

O Laboratório ítalo-brasileiro - engajado em atividades de pesquisa, 
formação e cooperação entre serviços e universidade - desde o ano de 
2014 organiza eventos internacionais de encontro entre os dois Países. 
Os encontros têm o propósito de facilitar a produção de conhecimento 
a partir das experiências realizadas, monitorar e avaliar os projetos em 
andamento; programar as atividades de cooperação técnica e científica 
locais e internacionais. 

O Sétimo Workshop Internacional do Laboratório tem o objetivo de abrir 
um espaço de diálogo em relação ao papel das redes internacionais 
de cooperação como instrumento para a inovação e a qualificação dos 
sistemas e dos serviços de saúde e de welfare. Serão também realizados 
encontros técnicos dos projetos em andamento entre os dois países e 
visitas aos serviços territoriais e de welfare da Região Emilia-Romagna.



PROGRAMA

segunda-feira 19 de fevereiro de 2018 - Bologna
Seminário. O Laboratório ítalo-brasileiro como prática de diálogo e cooperação. Redes internacionais 
para a qualificação dos sistemas e dos serviços de saúde e de welfare

14.00 Abertura do Laboratório - Saudações das autoridades

Sergio Venturi - Federico toth - Maria criStina oSSiprandi - Fabiano taqueS horta - Julio Schweickardt  
adriana Melo teixeira

14.30   Introdução e moderação - Maria luiSa Moro

O papel das Redes Internacionais para a sustentabilidade e qualificação dos sistemas de saúde públicos

FranceSco ZaMbon - Fernando antonio leleS

15.15   Introdução e moderação - Julio Schweickardt e ardigò Martino

A reforma sanitária italiana no Brasil - alcindo antonio Ferla

O sentido da cooperação hoje - o enfrentamento dos desafios nos sistemas de saúde e welfare - kyriakoula petropulacoS

16.00   Introdução e moderação - aleSSandra Scagliarini

A cooperação internacional e os contextos locais - FranceSco raphael Frieri 

Cooperação científica IT/BR - Multi e bilateral - roberto bruno

16.45   Encerramento das atividades

aula Magna regione eMilia-roMagna 
Viale aldo Moro 30, bologna



terça-feira 20 de fevereiro de 2018 - Bologna e Forlimpopoli (FC)

Visitas territoriais

9.30-12.30 Visita a um Empório Solidário da Região da Emília-Romana, Bologna       Via abba 28, bologna

9.30-12.30  Visita ao Hospital de Comunidade de Forlimpopoli (FC)          Via duca d’aoSta 33, ForliMpopoli (Fc) 

Seminário 
Políticas integradas, combate à pobreza e à vulnerabilidade social: experiências comparadas  

14.30 Abertura das atividades - eliSabetta gualMini

Introdução e moderação - Maria auguSta nicoli

Política integrada no âmbito do welfare para o combate à pobreza - Monica raciti

A experiência do Programa “Bolsa Família” - patricia conStante JaiMe (Video)

A experiência do Programa “Bolsa Mumbuca” - Fabiano taqueS horta

Inserção no trabalho e inclusão social de pessoas em condições de fragilidade e vulnerabilidade: integração de serviços 
públicos de trabalho, sociais e de saúde - Maura Forni

Serviços de proximidade: abordagem integral para assistência às pessoas em situação de rua - túlio Franco

O Programa Saúde na Escola: dispositivo de integração para o enfrentamento da vulnerabilidade no território

gilSon luiZ de andrade

17.00   Encerramento das atividades

aula Magna regione eMilia-roMagna 
Viale aldo Moro 30, bologna



quarta-feira 21 de fevereiro de 2018 - Bologna
Workshop. Feira de ferramentas. Metodologias para a qualificação dos serviços e das organizações 
sociais e de saúde *
A Feira de ferramentas será um laboratório interativo onde você poderá experimentar e colocar em prática técnicas e métodos para 
a qualificação dos serviços. Divididos em salas temáticas, vários exercícios serão propostos para o enfrentamento dos processos 
de trabalho que estão cada vez mais complexos, incertos e em constante mudança. São, portanto, ferramentas que os profissionais 
poderão utilizar para o desenvolvimento da capacidade de reflexão, mapeamento de processos, fortalecimento de diálogos, 
interconexões entre serviços e políticas e identificação de formas de soluções criativas que não são facilmente visíveis. 

9.30 Abertura das atividades - FranceSca noVaco

10.00  Exercícios 

Palestra “Interrogar-se” 
experimentar ferramentas que auxiliam na habilidade de identificar e entender as premissas norteadoras das ações

Palestra “Posiciona-se” 
desenvolver exercícios de mapeamento com objetivo de  visualizar, descrever e entender processos, caminhos e redes

Palestra “Encontrar-se” 
vivenciar técnicas de  comparação, diálogo e troca de pontos de vista 

13.00 Intervenção: Onde nos encontramos atualmente: O ex-hospital psiquiátrico Roncati - angelo Fioritti

14.00  Apresentação das observações desenvolvidas pelos exploradores

15.30  Avaliação do processo (“As cartas de avalição”)

16.30 Encerramento das atividades 

aZienda uSl di bologna 
Via Sant’iSaia 90, bologna



quinta-feira 22 de fevereiro de 2018 - Bologna e Forlì      

Os eventos previstos neste dia são dedicados ao aprofundamento das áreas temáticas especificas envolvidas diretamente com os 
colegas brasileiros na troca de experiência regionais.

9.00-13.00 Grupo técnico do projeto. Cuidados Intermediários e Hospitais de Comunidade: comparação entre Itália e Brasil

Introdução antonio braMbilla

9.00-13.00 Workshop. Vulnerabilidade Social em situações de Urgência e Emergência - enfrentamento à violência contra mulher 
e a organização de rede

Introdução FranceSca ragaZZini, Viola daMen

Visitas territoriais

14.30-17.00 Visita a uma “Central de Coordenação da Atenção Primária”, Bolonha

14.30-17.00 Visita a Unidade/Centro da Mulher para Igualdade de Gênero

aula poggioli a 
terZa torre - regione eMilia-roMagna 

Viale della Fiera 8, bologna

aula poggioli b 
terZa torre - regione eMilia-roMagna 

Viale della Fiera 8, bologna

aZienda uSl di bologna

bologna

centro raValdino

Viatina gori 58, Forlì



sexta-feira 23 de fevereiro de 2018 - Bologna

Laboratórios de Formação [coM inScrição] - 9.30-17.00

Workshop 1. Fluxograma e metodologias de análise dos processos de trabalho

tulio batiSta Franco - Julio Schweickardt

Workshop 2. Cartografia e ferramentas de mapeamento do território 

eMerSon eliaS Merhy 

Workshop 3. Processos de conhecimento na prática cotidiana 

alcindo antônio Ferla

aula 216c 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna

aula 105b 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna

aula 315c 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna



EVENTOS SATÉLITES

15 de fevereiro de 2018 - ore 14.00
O que pode um corpo? Saberes e práticas

O evento é organizado e promovido pela Associação Leibe, patrocinado pela UNIBO, com a participação de convidados 
provenientes da Argentina, Brasil, Inglaterra e Itália. Tratará do tema do corpo e do movimento a partir de uma perspectiva da 
utilização dos espaços  urbanos, saúde pública, educativa e sócio-cultural.

para informação http://associazioneleib.org/

16-19 de fevereiro de 2018
Os Cuidado Primários do Século XXI. Laboratório sobre modelos organizativos da Comprehensive 
Primary Health Care (C-PPHC) e sobre papel da Medicina de Família

O evento è promovido por um grupo de profissionais de saúde, constituído em 2017, para a formação e debate sobre 
Primary Health Care do tipo Comprehensive (C-PHC). Haverá uma parte teórica sobre C-PHC acompanhada de momentos 
de reflexão sobre as experiências internacionais e locais de atenção primária, com foco em boas práticas e promoção de 
mudanças.

para informação https://2018phc.wordpress.com/home/programma-del-laboratorio/ - 2018phc@gmail.com

23 de fevereiro de 2018 - ore 9.30-16.30
Geografia das Desigualdades em Saúde. Territórios de trocas de experiências e perspectivas

O workshop è promovido pelo Serviço Local de Saúde de Bolonha (AUSL) e Centro de Saúde Internacional e Intercultural 
(CSI_APS), em colaboração com Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. A partir da experiência de estudo 
e intervenção sobre as desigualdades em saúde, desenvolvidas no território de Bolonha, o workshop será um momento de 
troca e confronto com outras experiências nacionais, a partir do ponto de vista operativo e de mudanças.

para informação csi.aps@inventati.org

26 de fevereiro de 2018 - ore 14.30-18.30
Curso de aperfeiçoamento em Welfare público participativo

Seminário. Como entender a “territorialidade” e a “territorialização” dos serviços - dispositivos de participação. Confronto 
Brasil e Itália - proF. eMerSon e. Merhy, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
para informação vincenza.pellegrino@unipr.it

iStituto di igiene 
Via San giacoMo 12, bologna

16-18 de FeVereiro  
aZienda uSl di bologna 

Via Sant’iSaia 94, bologna

19 de FeVereiro  
iStituto di igiene 

Via San giacoMo 12, bologna

palaZZo barbaZZi 
Via garibaldi 3, bologna

uniVerSità di parMa 
Via dell’uniVerSità 12, parMa



PALESTRANTES
gilSon luiZ de andrade Gerente do Programa de Educação em Saúde, Prefeitura de Maricá, Rio de Janeiro
antonio braMbilla  Responsável do Serviço de Assistência Territorial, Região Emilia-Romagna 
roberto bruno Scientific Attaché Embassy of Italy in Brazil - Brasília
Viola daMen Serviço de Assistência Hospitalar, Direção-Geral Saúde e Welfare, Região Emilia-Romagna
alcindo antonio Ferla Rede Unida / Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul
angelo Fioritti Diretor do Departamento de Saúde Mental do Serviço de Saúde de Bologna
Maura Forni  Responsável do Serviço de Políticas Sociais e Socio-Educacionais, Região Emilia-Romagna
tulio batiSta Franco Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro
FranceSco raphael Frieri Diretor Geral Recursos, Europa, Inovações e Instituições, Região Emilia-Romagna
eliSabetta gualMini Vice-Presidente e Secretária para as Políticas de Welfare e as Políticas Habitacionais, Região Emilia-Romagna
Fabiano taqueS horta Prefeito de Maricá, Rio de Janeiro
patricia conStante JaiMe Faculdade de Saúde Publica, Universidade de São Paulo, São Paulo 
Fernando antonio leleS Especialista em Sistemas de Saúde, OPAS, Brasilia 
ardigò Martino Especialista em Higiene e Medicina Preventiva, Professor de Organização Sanitária e Antropologia Médica
adriana Melo teixeira Diretora Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência – DAHU, Ministério da Saúde, Brasil
eMerSon eliaS Merhy Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Maria luiSa Moro Diretora da Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 
Maria criStina oSSiprandi Universidade de Parma
Maria auguSta nicoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 
FranceSca noVaco Diretor Sanitário do Serviço de Saúde de Bologna
kyriakoula petropulacoS Diretora Geral Cura della persona, salute e welfare, Região Emilia-Romagna
Monica raciti Responsável do Serviço de Políticas para a Integração Social, Enfrentamento a Pobreza e Terceiro Setor, Região Emilia-Romagna
FranceSca ragaZZini Serviço de Políticas Sociais e Socio-Educacional, Região Emilia-Romagna
aleSSandra Scagliarini Pró-reitora de relações internacionais, Alma Mater Studiorum Universidade de Bologna
Julio ceSar Schweickardt Coordenador Rede Unida - Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ-AM
Federico toth Alma Mater Studiorum Universidade de Bologna
Sergio Venturi Secretário de Saúde, Região Emilia-Romagna
FranceSco ZaMbon Coordenador - Investment for Health and Development in Healthy Settings, WHO European Office for Investment for Health 

and Development



ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS

andrea canini  Residente do programa de MFC, Bologna

liSandréa da conceição caetano Grupo Hospitalar Conceição, Rio Grande do Sul

luiZa Machado piccoli Grupo Hospitalar Conceição, Rio Grande do Sul

brigida lilia Marta Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

gioVanni ragaZZi Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Mirian ribeiro conceição Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro

giulia rodeSchini Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

luigi paleStini Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

FranceSco Sintoni Universidade de Bologna

VaneSSa ViVoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna



PARTICIPANTES BRASILEIROS

Amazônia
Julio ceSar Schweickardt Redeunida/FIOCRUZ-AM

Distrito Federal - Brasilia
roberto bruno Embaixada da Itália no Brasil, Distrito Federal de Brasilia

Fernando leleS OPAS/OMS,  Distrito Federal de Brasilia

adriana Melo teixeira Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência - 
DAHU, Ministério da Saúde

erika rodrigueS de alMeida Departamento de Atenção Básica - DAB, Ministério da 
Saúde

Paraná
luciana carneVale Unicentro

criStiana Magni Unicentro

roberto kenJi nakaMura cuMan   Universidade Estadual de Maringá

ViniciuS auguSto Filipak Segreteria de Saúde do Estado do Paraná

adriana aparecida pinto Universidade Estadual de Maringá

claudeMir gibriM Conselho de Desenvolvimento Econômico de São José 
dos Pinhais

gioVani de SouZa Secretaria de Saúde de Sao Josè dos Pinhais

antoninho lunelli Comissão de Saúde da Camara Municipal, Sao Josè dos 
Pinhais

Piauí
JoSé iVo pedroSa Universidade Federal do Piauí

Rio de Janeiro
carla albuquerque Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

paulo eduardo xaVier Mendonça   Universidade Federal do Rio de Janeiro

eMerSon eliaS Merhy Universidade Federal do Rio de Janeiro

Monica Morangueira Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mírian ribeiro conceição Universidade Federal Fluminense

tulio batiSta Franco Universidade Federal Fluminense

gilSon luiZ de andrade Secretaria Municipal de Saúde de Maricà

Fabiano taqueS horta Prefeitura de Maricà

JuSSara quinteS Secretaria Municipal de Saúde de Maricà

SiMone coSta SilVa Secretaria Municipal de Saúde de Maricà

cíntia Mendonça fisioterapeuta

Rio Grande do Sul
aleSSandra bueno Universidade Federal do Rio Grande do Sul

alcindo antônio Ferla Redeunida; Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul

Marcia Fernanda MendeS Instituto Federal do Rio Grande do Sul

liSandréa da conceição caetano   Grupo Hospitalar Conceição

luiZa Machado piccoli Grupo Hospitalar Conceição

Tocantins
MarcoS eSner MuSaFit Secretatia de Saúde do Estado de Tocantins

Angola
Marli Stela Santana Maciel Universidade Catolica de Angola



COMISSÃO ORGANIZADORA 
Brigida Lilia Marta - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
brigida.marta@regione.emilia-romagna.it

Vanessa Vivoli - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
vanessa.vivoli@regione.emilia-romagna.it

http://assr.regione.emilia-romagna.it

INSCRIÇÕES
A participação aos eventos é gratuita

Para os Workshops do 23 de fevereiro, é necessário se cadastrar on-line no site 
da Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
http://assr.regione.emilia-romagna.it - area Appuntamenti

EM TODOS OS EVENTOS É PREVISTA TRADUÇÃO

DEPLIANT A CURA DI  Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
STAMPA   Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna


