
 
GT 7 -  Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Adoecimentos e 

Sofrimentos de Longa Duração: cuidado em saúde, saberes e políticas de 
vida 

 

O GT 7 deu continuidade às reflexões sobre o eixo dos adoecimentos e outras condições (não 
patológicas ou patologizadas) de longa duração, inaugurado pela professora Ana Maria 
Canesqui desde o Congresso de CSHS, de 2011 – portanto, esta foi sua quarta edição, 
mantendo-se a diversidade regional e institucional na coordenação. 

Destaca-se ter sido um dos GTs que recebeu significativa submissão de resumos (total de 114 
submissões) dos quais 54 foram aprovados para apresentação. No entanto, no processo 
avaliativo vários resumos foram redirecionados dado o entendimento de pertinência ao tema 
mais amplo do Congresso, mas com maior adequação ao foco de outros GTs. Neste sentido, 
notamos, por exemplo, resumos sobre violências e sobre formação que não encontravam GTs 
específicos a se atrelar (lacunas?), haja vista que embora tais temas estivessem citados nos 
Termos de Referência de alguns GTs eles eram balizados por outras especificidades 
(violência/internet, formação/raça/gênero etc – para citar alguns). Não obstante, acolhemos 
parte deles quando se referiam ao eixo dos adoecimentos e condições de longa duração. 

E entre os assuntos em geral, sobressaíram discussões e desafios sobre a formação e atenção 
aos adoecimentos de longa duração (uso de narrativas na formação, práticas e projetos em 
serviços de saúde, alta hospitalar de crianças com quadros crônicos, o olhar para o cuidador); 
atenção sensível ao momento da finitude em quadros de adoecimentos crônicos como 
desfecho e momento da vida (cuidados paliativos na Atenção Básica, visita domiciliar de luto, 
cuidado na morte neo e perinatal etc); condições especificas como doenças raras, HIV/Aids, 
alcoolismo feminino, envelhecimento, redes sociais virtuais (sociabilidades e fonte de 
pesquisa). As intersecções pelos marcadores sociais da diferença também estiveram presentes 
nas discussões.   

Notamos presença de participantes de diferentes níveis de formação e atuação como 
docentes/pesquisadores, profissionais de saúde, estudantes de graduação e pós-
graduação,das várias regiões do país, com destaque para aqueles da região Nordeste dada, 
talvez, pela proximidade ao local de realização do Evento. Os relatos de experiência foram 
mais comuns entre os profissionais de saúde mostrando constituir oportunidade importante à 
divulgação de práticas em que as CSHS também contribuem diretamente. 

Entre as atividades do GT 7, tivemos a composição da mesa redonda 13 “Vulnerabilidades e 
desigualdades sociais no contexto da Aids e outros adoecimentos de Longa Duração: desafios 
teóricos e políticos no Brasil contemporâneo”, proposta em articulação com o GT 20 - GT 
IST/HIV/AIDS, Políticas e Subjetividades, coordenado por IviaMaksud, Claudia Mora, Mónica 
Franch e Felipe Rios. Esta atividade que teve significativo público, articulou saberes da política, 
militância, arte e academia contando com a presença de coletivos com @s participantes Aline 
Ferreira/coordenação da MR(Coletiva Loka do Efavirenz, UFRN), Josineide Menezes (ONG 
Gestos, Recife), Marcelo Castellanos (ISC-UFBA) e Richard Parker (vinculado a IES e associações 
como ABIA e GAPA) – sendo que aqui, também, observou-se a diversidade regional e 
institucional. Merece destaque nesta MR, a última apresentação como fechamento da 
atividade, a performance “Desaprendendo” por Aline Ferreira, na área externa ao auditório 
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em que sintetizou/agregou pela linguagem estética as discussões empreendidas – isso feito 
com a sensibilidade, percepção, interpretação e reflexão com a legitimidade que o olhar de 
dentro pela experiência na causa lhe confere (Fotos).   



 

 



 

 

  



 
Como desdobramento das atividades do GT7, planeja-se a organização de coletânea sobre 
adoecimentos e condições de longa duração com a participação de parte dos trabalhos 
apresentados a ser publicado em forma de e-book que permite maior divulgação destes 
resultados.  

Concluindo, esse debate reafirmou que a pertinência do tema no campo da Saúde Coletiva e 
na área das CSHS e no âmbito do respectivo Congresso. 
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