2a Circular
Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília
Apresentamos a segunda circular da II RAS, para divulgação da seleção de trabalhos que compõem a
programação e de atualizações relativas às atividades e prazos do evento. Devido ao grande interesse
no evento, manifesto no envio de mais de 130 propostas de trabalho, fizemos ligeiras realocações de
resumos entre os Grupos de trabalho. Agradecemos a todas/os as/os interessadas/os que nos
procuraram e esperamos poder encontrá-las/los em breve na II RAS.
Seguimos
à
disposição
para
mais
informações
por
meio
do
e-mail
(iiras.antropologiadasaude2017@gmail.com)
e
do
site
do
evento
(https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017). Esperamos todas/os em Brasília, de 8 a 10 de novembro
de 2017.
1. Programação
08/11
16h

Quarta-feira
Conferência de Abertura: Sônia Maluf (PPGAS/UFSC). “Antropologias e políticas em
contextos de crise”. Coordenação: Soraya Fleischer (DAN/UnB)

18h

Abertura das exposições: Patricia Monte-Mor (UERJ) e José Inácio Diógenes Parente
(Interior Produções, editora e produtora cultural): “O audiovisual na Antropologia da
saúde”. Coordenação: Fabiene Gama (DAN/UnB)
Lançamento de livros, revistas e exposição de fotos e coquetel de confraternização

09/11
9h

Quinta-feira
Mesa redonda 1: Saúde e interseccionalidades em contextos de crise. Coordenação:
Rosana Castro (DAN/UnB)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozeli Porto (PPGAS/UFRN): Saúde, gênero e sexualidade
Mónica Franch (PPGA/UFPB): Saúde e Migração
Marcia Longhi (PPGA/UFPB): Saúde e envelhecimento
Rosa Virgínia Melo (DAN/UnB): Álcool e outras drogas
Fatima Tavares (PPGAS/UFBA): Saúde e religião
Débora Allebrandt (PPGA/UFAL): Saúde e tecnologia

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Mesa redonda 2: O diálogo de outras epistemologias com a saúde de povos quilombolas
e indígenas. Coordenação: Silvia Guimarães (MESPT/DAN/UnB)
1. Givânia Silva (CONAQ/SOL/UnB)
2. Alceu Karipuna (UFAP/MESPT/UnB)
3. Braulina Baniwa (DAN/UnB)
4.
Osmundo Pinho (UFRB)
5.
Mônica Nogueira (MESPT/FUP/UnB)
14h-18h

Grupos de trabalho

18h

Confraternização

10/11
9h

Sexta-feira
Mesa Redonda 3: Redes de Antropologia da Saúde. Coordenação da Mesa: Ximena
Pamela Bermudez (DSC/UnB)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cristina Larrea - Medical Anthropology Research Center/MARC/Barcelona
Margret Jaeger - Medical Anthropology Network/EASA
Eugenia Georges - Society for Medical Anthropology/EUA
Jean Langdon - Instituto Brasil Plural/UFSC
Maria Epele - Argentina
Pedro Nascimento - GRUPESSC/UFPB

Mesa redonda 4: Saúde mental nas universidades. Coordenação: Raysa Martins
(UnB/FCE)
1. Ivia Maksud (PGSCM/Fiocruz)
2. Elizabethe Cristina Fagundes de Souza (Departamento de Saúde Coletiva, UFRN)
3. C. Guilherme do Valle (UFRN)
4. Fabiene Gama (UnB)
5. Érica Quinaglia (UnB/UFPA)
Mesa redonda 5: A Antropologia na saúde. Coordenação: Éverton Pereira (DSC/UnB)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaqueline Ferreira (UFRJ)
Sergio Carrara (IMS/UERJ)
Rosamaria Carneiro (FCE/UnB)
Eunice Nakamura (Unifesp)
Ana Gretel Echazú Böschemeier (PPGSCOL/UFRN)
Octavio Bonet (UFRJ)

14h - 18h

Grupos de trabalho

18h

Encerramento e confraternização

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Apresentamos, abaixo, o resultado da seleção de propostas enviadas para a II RAS nas diferentes
categorias.
a. Mostra fotográfica
Autoras/es

Mostra fotográfica

Autoras/es

Mostra Fotográfica

Cristina Dias

Percursos da saúde
indígena no alto rio
Tapajós

Paulidayane
Cavalcanti

O que é lembrado vive: a
medicina indígena em
Pernambuco

Fabiene Gama

Experiências C(l)ínicas:
tratamentos que adoecem

Raquel Lustosa
Alves

Um dia com Josi: uma
fotoetnografia do
cuidado e do cansaço

Lennon Tarrão e
Raphael Sande

Cogitare-Cogitatus

Rosana Castro

Fármacos, sangue e
ciência: fluxos e poder
na experimentação
farmacêutica

Natalia Fazzioni

A visita da vacina

Tamara Rios

Terapeutas populares do
DF e entorno

Zé Inácio Parente

Xingu 1968

Veridiana Leite

Desejo

b. Mostra de filmes
Participante

Filme

Local de Exibição

Stephane Araújo

Elas

GT 10

Junior Pereira

O processo de saúde-doença num
Terreiro de Angola
Esse Rio é Minha Rua

GT 06

Talita Carvalho, Conselho
Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde
(CONASEMS)

GT 07

c. Performances e Instalações
Participante

Performance ou Instalação

Local

Nartan Lemos

Performance: Dança Vital

ICS

Anna Costa e Silva

Instalação: Éter

ICS

Luciana Hartmann

Vídeo-curso: Que corpo é esse?

ICS

d. Lançamento de livros e revistas

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Autoras/es e
Organizadoras/es
Cynthia Sarti (Unifesp),
Éverton Pereira (UnB) e
Nádia Meinerz (UFAL)

Títulos das obras

Editoras/Revistas

Desafios e Dilemas da Ética em Ciências
Humanas

Revista Mundaú (Programa
de Pós-Graduação
em Antropologia Social da
UFAL)
Editora UFJF

Cristina Dias da Silva
(UFJF) e Silvia Guimarães
(UnB)

Antropologia e Saúde – Diálogos
indisciplinados

Sônia Weidner Maluf
(UFSC) e Érica Quinaglia
Silva (UnB/UFPA)

Estado, políticas e agenciamentos sociais
em saúde: etnografias comparadas

Coleção Brasil Plural
(parceria da EDUFSC com
o INCT Brasil Plural)

Tânia Mara Campos de
Almeida (UnB)
Júlia Selau Verdum (UFF)

Gira Epistemológica

Revista Calundu

Quando os habitantes da Montanha do
Vento grafam seu mundo

Editora Sobrescrita

e. Grupos de Trabalho
Ver Anexo 1 desta circular.
2. Segunda chamada de resumos
Considerando a grande quantidade de resumos e propostas de trabalho enviadas e que todas
aquelas aprovadas foram inseridas nas atividades do evento, não haverá segunda chamada de
resumos para a II RAS.
3. Pagamento da taxa de inscrição
O pagamento da taxa de inscrição na II RAS deverá ser feito no primeiro dia do evento, no local
de credenciamento. Os valores devem ser pagos exclusivamente em dinheiro, de preferência
trocado. Participantes ouvintes não precisam pagar inscrição. As categorias de pagamento para
participantes que forem apresentar trabalhos, filmes e fotografias são as seguintes:
Estudantes de graduação
Estudantes de pós-graduação
Profissionais de saúde, antropólogos/as profissionais e
pesquisadores/as independentes
Docentes

R$20
R$30
R$40
R$50

4. Padronização para envio de trabalhos completos
a. Exposição fotográfica
Os ensaios aprovados deverão ser enviados em formato impresso até o dia 29/09 para o seguinte
endereço: A/C Fabiene Gama. Campus Universitário Darcy Ribeiro/UnB, Instituto de Ciências
Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Sociais, Departamento de Antropologia, Brasília/DF CEP: 70910-900. As fotografias devem ter
tamanho 24x30 cm e conter a numeração referente à ordem a serem expostas.
b. Exibição de filmes
Os
filmes
aprovados
deverão
ser
enviados
para
o
e-mail
iiras.antropologiadasaude2017@gmail.com em formato digital de alta definição através de
plataformas online de transferência de arquivos, como Wetransfer, BitTorrent, Dropbox,
Youtube e Vimeo, até o dia 29/09.
c. Grupos de Trabalho
Os trabalhos devem ser enviados para o endereço de e-mail da coordenação do respectivo GT
para o qual foi aprovado até o dia 29/09, com a seguinte formatação:












Formato do arquivo: Word (extensão .doc);
Margens: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 3 cm, direita 3 cm;
Fonte: Arial, tamanho 12;
Espaçamento entre linhas: 1,5;
Alinhamento: justificado;
Tamanho do texto: até 10 páginas (excluindo referências, tabelas, figuras, desenhos,
fotografias e notas);
Ilustração, tabelas e gráficos deverão aparecer no corpo do texto de forma legível e
numerados;
As citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da revista Anuário
Antropológico (DAN/UnB). As instruções encontram-se no link: http://dan.unb.br/25producao-cientifica/anuario-antropologico/92-instrucoes-para-colaboradores;
O trabalho deve informar na parte superior, antecedente ao texto, o nome do Grupo de
trabalho para o qual se destina, o título em negrito em fonte Arial, tamanho 12. Após o
título, inserir o nome completo da(s)/do(s) autora(s)/autor(es), sendo um por linha, com
alinhamento pela margem direita. A filiação institucional da(s)/do(s) autora(s)/autor(es)
deve vir destacada em forma de nota de rodapé;
Antes do início do texto, deve constar o resumo do trabalho em português (até 300
palavras), além de três a cinco palavras-chaves.

5. Cronograma atualizado
Atividades

Prazos

Envio dos artigos e filmes completos para os GTs e dos ensaios
fotográficos impressos para mostra fotográfica

29/09

Divulgação das sessões e salas dos Grupos de Trabalho

20/10

Data de pagamento das inscrições

08/11

Realização da II RAS

08 a 10/11

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Anexo 1
Trabalhos aprovados nos Grupos de Trabalho
GT 1 – Antropologia da Adicção: dependência química como categoria e suas terapêuticas
Coordenadores Rosa Virgínia Melo (DAN/UnB); Nívio Caixeta (UNODC) e Janaína Capistrano
(UFTO). Contato: rosavmelo@gmail.com
Autor/a
Karolini Martins
(Ciências Sociais PUC/RS)
Rosa Virgínia Melo
(Pesquisadora colaboradora
DAN/UnB)
Gabriela Amorim
(Licencianda em História na
Universidade Estadual de
Goiás (UEG)
Heloisa da Veiga Coelho
(doutoranda UnB) e Cássia
Baldini Soares (docente EE
USP)

Título
Ayahuasca na cura da dependência química: uma etnografia no Céu da
Nova Vida
Gênero e dependência química: o cuidado das adictas e os 12 Passos de
A. A.
Alcoolismo e moral nos “diários da loucura” de Lima Barreto

Implementação de práticas emancipatórias direcionadas aos usuários de
drogas na Atenção Primária à Saúde: tecendo a rede de cuidados a
partir da realidade

GT 2 – Metodologias participativas em Antropologia e Saúde Coletiva: diálogos necessários
Coordenadoras: Ana Gretel Echazú Böschemeier (PPGSCOL/UFRN); Elizabethe Cristina Fagundes
de Souza (Departamento de Saúde Coletiva, UFRN). Contato: gretigre@gmail.com

Autor/a

Título

Aline Ramos Barbosa,
(UNESP-FIOCRUZ)

Estado em ação e dispositivo de gestão: uma proposta de pesquisa e análise
de políticas sociais

Ticiana Ramos

“No Reino das Águas Sábias”: uma experiência intercultural,
participativa e interdisciplinar de educação em saúde.

(Professora Adjunta na
Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia)
Gustavo Koetz da Rosa,
(PPGAS/UFSC)

Etnografia em um Centro de Assistência Psicossocial: Aproximações
entre Saúde Coletiva e Antropologia.

Florianita C. BragaCampos, Jana Koosah

Desinstitucionalização e narrativas em pesquisa: reconstruindo
historias em tessitura lenta

(UNIFESP/FIOCRUZ)
Nana Silva e Eugenia
Brage
(USP/UBA)

Reflexões sobre a etnografia no âmbito da saúde: a experiência do
cuidado dos Agentes Comunitários de Saúde aos imigrantes bolivianos
e bolivianas em um Centro de Saúde-Escola da região central de São
Paulo.

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Barbara Marques

Projeto Ambiente e Saúde na região dos Pireneus: notas sobre a
experiência etnográfica inserida a um contexto multidisciplinar

(UnB)
Andréa Borghi M. Jacinto
(FIOCRUZ) e Geórgia
Silva, (MS)

Participação e território: um primeiro olhar sobre a conversão da
atenção primária no Distrito Federal

Fran Demétrio, Thiago
Barcelos Soliva, Deise
Queiroz da Silva, João
Rodrigo Araújo Santana

Experiência docente interprofissional e colaborativa na construção do
componente curricular Saúde, Cuidado e Qualidade de vida no
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB

UFRB)
Natália Fazzioni,
(PPGSA/UFRJ)

Políticas de saúde e experiências de cuidado: etnografia de uma
unidade de atenção básica à saúde na favela

Daniele Cristina Godoy e
Antônio P. Pithon Cyrino,
(UNESP-Botucatu)

O ensino da Clínica Ampliada na Atenção Primária sob um olhar
etnográfico

Lilian Chaves
(PPGAS/UFRN)

A rua como um lugar para pensar saúde mental: contribuições e
interfaces entre Antropologia e campos da saúde

Luiz Ricardo de Souza
Prado
(UNESP-Araraquara)
Nádia Heusi Silveira
(INCT Brasil
Plural/PPGAS-UFSC)
Sílvia Reis e Larissa
Polejack (UnB )

Etnografia em um Centro de Atenção Psicossocial: a instituição de
saúde enquanto campo de pesquisa antropológica.

Jamerson Bezerra Lucena,
Ednalva Maciel Neves,
UFPB

“Eu vi que ali poderia atender as necessidades do meu povo” - a
circulação e as inter-relações de indígenas Potiguara no Hospital
Universitário Lauro Wanderley em João Pessoa.

Nádia Alinne Fernandes
Corrêa e Hilton Pereira da
Silva (UFPA)

Relato de experiência sobre a cartografia dos saberes no campo da
alimentação e nutrição no Quênia, Libéria e Brasil

Pesquisa participativa em saúde indígena: desconstruindo o legado
malinowskiano?
Não consta

GT 3 – Direitos sexuais e reprodutivos em narrativas femininas: o meu corpo me pertence em
sua miríade
Coordenadoras: Rosamaria Carneiro (FCE/UnB) e Giovana Tempesta (DAN/UnB). Contato:
giovana.tempesta@gmail.com
Autor/a
Felipe Medeiros Pereira
(FIOCRUZ Brasília)

Título
Etnografia sobre as rodas de gestantes conduzidas pelo
Coletivo Eu Livre, que acontecem desde 2013 na ocupação
cultural Mercado Sul, em Taguatinga. Foco nas políticas de
saúde que impactam o universo do partejar. Debate sobre

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

as relações que Estado e Ciência estabelecem com a
Sociedade.
Danielle Ribeiro de Moraes
(Laboratório de Educação
Profissional em Atenção à Saúde/
Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio)

“Trombofilia e Mulheres: entre as marcas de gênero, a
mercantilização da vida e os direitos reprodutivos”

Patricia Rezende e Cecilia
“Gestação: a “barriga” e suas implicações relacionais em
McCallum FCE/UnB e
uma vila de pescadores e marisqueiras do Baixo-Sul
MUSA/ISC/UFBA;FFCH/UFBA baiano”
e MUSA/ISC/UFBA
Raquel Littério de Bastos, Unifesp
de São Paulo

“Mães Waldorf: entre o feminismo e a religiosidade”

Olivia Hirsch, PUC-Rio

“Sobre mulheres “guerreiras”: a experiência de parto
desmedicalizado entre usuárias de uma casa de parto
pública no Rio de Janeiro”

Giovanna Piani Godinho,
Graduanda em Ciências Sociais
pela Universidade Federal do Pará
(UFPA)

Pesquisa narrativa sobre as práticas vivenciadas durante o
período menstrual e o simbolismo que esse momento
adquire na vida de meninas e mulheres na região
amazônica.

Natália Barros Cavalcanti, Deylane
Pantoja Baía e Amanda Feitosa da
Conceição Instituto Federal do
Pará (Ciências Humanas)

“Memórias da Partolândia: Interiorização, êxtase e
singularidades em narrativas sobre o parto”

Lorena Cronemberger, PPGSUFPB

“O Olmo e a Gaivota – ou reflexões acerca do trabalho
produtivo e reprodutivo.” (Pesquisa sociológica sobre a
depressão pós-parto a partir da visão da construção social
da maternidade)

Lélia de Castro e Adèle Valarini,
doulas

Relato de experiência: “O espaço da doulagem como
revolucionário”

Giovana Virgínia Silva, (UFAL)

“Jovens mulheres mães: novos entendimentos sobre
famílias e monoparentalidade em grupos populares da
cidade de Maceió-AL”

Maria Angélica Fontão , Analista
Técnica de Políticas Sociais Ministério da Saúde

Relato de experiência: “Bebês pélvicos e a busca pela posição
certa”

Rosamaria Giatti Carneiro,
(FCE/UnB) e Giovana Acacia
Tempesta (DAN/UnB)

Dor de parto: entre sofrimento, prazer e transformação

TRABALHOS INDICADOS PARA APRESENTAÇÃO POSTER

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Jacqueline Fiuza da Silva Regis
(Núcleo de Estudos
Linguagem e
Sociedade/CEAM/UnB)

“Violência e resistência: representação discursiva da assistência
obstétrica no Brasil em relatos de parto e cartas à/ao obstetra”

Luz Arinda Barba Malves
(MNPCT)

Violência de gênero e tortura nas unidades de privação de
liberdade

Maria Luíza Dal Ponte Reis

Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres apreciados a
partir dos Planos Nacionais de Direitos Humanos (PNDH) I,
II e III elaborados pelo Governo Federal em 1996, 2002 e
2009, respectivamente.

(IREL/UnB)

GT 4 – Negociando diagnósticos e prognósticos: interfaces da saúde, genética e epigenética
Coordenadoras: Débora Allebrandt (UFAL), Ednalva M. Neves (UFPB) e Rosana Castro (UnB).
Contato: debora.allebrandt@gmail.com
Autor/a

Título

Waleska Aureliano

Do Sangue aos Genes: doenças raras hereditárias, família e
políticas públicas.

(UERJ)
Lucas Tramontano

Eu tenho uma boa genética!”: reflexões sobre a difusão científica
entre homens usuários de testosterona

(CLAM-IMS-UERJ)
Everson Fernandes Pereira
(PPGAS/UFSC)

Narrativas sobre CADASIL: experiências de indivíduos
provenientes de famílias com históricos de uma doença rara.

Yeimi A. Alzate López e Leny
A. B. Trad

“Lucy: a X Girl ”. Sobre incertezas e significados da Leucemia
Mieloide Crônica a partir de experiências de adoecimento.

(Instituto Saúde Coletiva.
Universidade Federal da Bahia)
Rosana Castro

Um laboratório das raças, ainda? A biocapitalização da
diversidade genética brasileira na pesquisa farmacêutica global

(PPGAS/UnB)
Ednalva Maciel Neves
(UFPB)
Camilla Iumati
(PPGAS/UFAL)

Tatiane Muniz
(PPGAS/UFRGS)

“É da genética, né?” Ou sobre o Homo geneticae: impressões
acerca de um estilo de pensamento
Diário de Cegonha – Medicalização da concepção e Narrativas
pessoais em redes sociais

Diversidade (In)inteligível: controvérsias em torno do uso de
bancos de perfil genômico na medicina de precisão

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Franciely Fernandes Duarte
(PPGS/UFPB)

Doença de Alzheimer: genética,risco e experiência do
adoecimento

Uliana Gomes da Silva,
(PPGA/UFPB)

Anemia falciforme: tecendo reflexões sobre a experiência do
adoecimento e do cuidado.

Roberta R. Grudzinski
(PPGAS/UFRGS)

O lugar da genética médica: notas sobre a produção discursiva
da genética na saúde pública

Débora Allebrandt

Entre origem e perfil biogenético: da escolha de doadores à
busca de origens biogenéticas na reprodução assistida

(UFAL)

GT 5 – Políticas públicas de saúde, direitos reprodutivos e desigualdades’
Coordenadores: Pedro Nascimento (UFPB); Rozeli Porto (UFRN); Rita de Cassia Neves (UFRN).
Contato: rcmneves@yahoo.com.br
SESSÃO 1 – Saúde Reprodutiva, Gênero e Políticas Públicas
Autor/a

Título

Alejandra Del Rocco Bello
Urrego

A mortalidade materna e o feminicídio em mulheres grávidas

(UnB - Paris VIII)
Fernando F. Natal; Ananda
Cristine Amador de Moura;
Sergio H. F. Carvalho

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: uma
política de (s) culpa.

(Escola Superior de Ciências
da Saúde do DF)
Lucas Freire

Da Gestão da Escassez: uma etnografia sobre a “crise” e a
“judicialização” da saúde na cidade do Rio de Janeiro

(MN/UFRJ)
Adalgisa Bosi Soares
(Institute of International and
Development Studies,
Genebra)
Renata Maria Valente Moraes,
Edila Arnaud Ferreira Moura,
Dávila Suelen De Souza
Corrêa, Ana Claudeise Silva
do Nascimento
(IDSM)
Ana Carolina Maia e Rogerio
Azize
(UERJ)

The Zika Epidemic in Brazil: State and Reproduction of
Inequalities

O comportamento reprodutivo de mulheres ribeirinhas em uma
abordagem intergeracional.

Saúde em trânsito: a oferta de assistência em saúde para
refugiadas congolesas no município do Rio de Janeiro

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

SESSÃO 2 –Etnicidade, Interculturalidade e Prática de Saúde
Josimo da Costa Constant

Práticas Médicas do Povo Puyanawa e os Serviços de Saúde

(UnB)
Ranna Iara de Pinho Chaves
Almeida

Sobre o tempo em que fui kuñata'i entre os avá: notas sobre o
trabalho em antropologia no DSEI-MS

(UFU)
Jamilly Rodrigues Da Cunha;
Lucimara Cavalcante; Elisa
Costa (UnB e Associação
Mayle Sara Kali)
Maria Angela Conceição
Martins; Silvia Angela
Gugelmin; Paula Muraro

Pensando identidade e diferença: as mulheres ciganas e a
reinvindicação por direitos específicos
O encontro entre migrantes e profissionais de saúde no
cotidiano dos serviços.

(UFMT)
Jamila Odeh-Moreira, Pedro
Sadi Monteiro

Análise do acesso ao sistema de saúde por populações
camponesas negras

(UnB)
Rita de Cássia M Neves
(UFRN)

Atuação das equipes multidisciplinares de saúde nos povos
indígenas de Pernambuco e Rio Grande do Norte: dilemas e
perspectivas

GT 6 – Jovens e saúde: desigualdades, diferenças, possibilidades
Coordenadores: Breitner Tavares (UnB), Marcia Longhi (UFPB) e Mónica Franch (UFPB). Contato:
btavares02@gmail.com
Autor/a

Título

Ana Luiza Profírio

Juventude e Transformações Corporais: (Des)Construções da
Identidade LGBT no Âmbito Escolar.

(UFAL-ICS)
Flávia Siqueira Corrêa Zell e
Érica Quinaglia Silva
(PPGA/UFPA)

A doença mental no direito brasileiro e a sua aplicabilidade no
sistema penitenciário brasileiro

Aline Wanessa Pinheiro da
Silva, Taiane Novaes do
Carmo e Érica Quinaglia Silva
(PPGA/UFPA)

“Doce Lar”: Uma etnografia das residências terapêuticas como
modelo substitutivo à internação de pessoas com transtornos
mentais em Belém/PA

Hualafy Rafael Barbosa Santos
(UFPB)

Marcadores sociais da diferença e os jovens com albinismo: um
campo em construção.

Mirani Barros

Gorda, bela, jovem e saudável? A experiência de gordinhas e
seus admiradores.

(IMS-UERJ)

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Breitner Tavares

Juventude em situação de rua: algumas notas metodológicas

(FCE-UnB)
Camila Borges da Silva e
Fernanda Brandão
(PPGA/UFPB)

Jovens em situação de rua: trajetórias e tratamentos da adicção
às drogas

Phelipe Caldas Pontes
Carvalho (PPGA/UFPB)

Marcadores Sociais e Sinais Diacríticos em um Estádio de
Futebol

Luarna Relva Cortez
(PPGA/UFPB)

Experiência, ansiedade e controle: um olhar antropológico sobre
as narrativas de pessoas afetadas

Everton de Lima Silva
(PPGA/UFPB)

Entre Lâminas: um breve relato de minha experiência como
pesquisador entre automutiladores

Jannine Diniz e Mónica
Franch (PPGA/UFPB)

Elixir Forten faz a gente viver bem: um estudo sobre as
experiências de crianças vivendo com HIV/Aids

GT 7 – HIV/AIDS, hepatites virais e outras DSTs: pesquisas sócio-antropológicas e suas
interfaces sobre políticas e ações em saúde
Coordenadoras: Luziana Marques da Silva (UFPB), Ivia Maksud (Fiocruz), Larissa Polejack (UnB).
Contato: luzianas@gmail.com

Título

Autor/a
Claudia Mora (IMS-UERJ) e
Simone Monteiro (IOCFIOCRUZ)

Aconselhamento nos CTA: o habitus profissional e a invisibilidade
da prevenção baseada na emoção e na comunicação

Adriana dos Santos Fernandes
(PPCIS/UERJ)
Rafael Agostini e Ivia Maksud
(Instituto Fernandes Figueira,
Fiocruz)

Mulheres pobres que amam demais

Oséias Cerqueira dos Santos e
Rubens Camargo Ferreira
Adorno
(Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo)

Da compaixão ao controel: biopolítica, Aids e os grupos mais
atingidos – um estudo comparativo entre Brasil e Estados
Unidos

Tatianna Meireles Dantas de
Alencar
(Departamento de IST, Aids e
Hepatites Virais – Ministério
da Saúde)
Dulce Ferraz, Gabriela
Junqueira Calazans, Eliana
Miura Zucchi, Alexandre

Consulta Pública sobre PrEP no SUS: subjetividades e políticas
de saúde

E sida lá é coisa de família? Notas preliminares sobre o cuidado
às pessoas vivendo com VIH a partir da coordenação da
Estratégia de Saúde da Família

Estigma da aids entre usuários de profilaxia pós-exposição
sexual ao HIV (PEP sexual): resultados do Estudo Combina!

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Grangeiro, Márcia Couto
Falcão
(Departamento de Medicina
Preventiva/FMUSP, Escola
Fiocruz de Governo/ Fiocruz
Brasília, Núcleo de Estudos
para a Prevenção da AIDS
(NEPAIDS/USP), Programa
de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva, Universidade
Católica de Santos)
Kátia Ovídia José de Souza,
Ivia Maksud, Paula Gaudenzi
(IFF/Fiocruz)

Mulheres soropositivas: notas bibliográficas sobre imagens do
corpo em função dos medicamentos antirretrovirais

Carlos Guilherme do Valle
(UFRN)

A emergência do debate público e das políticas de saúde em
relação a Pep/Prep no Brasil

Lucas Pereira de Melo
(UFRN)

Por que nos tornaram crônicos? O discurso da cronicidade na
atual configuração do dispositivo da aids no Brasil

Luciana Corrêa de Sena
Cajado, Simone Monteiro,
(
Faculdade de Medicina/UFRJ)
Raquel Cardoso Oscar
(IMS/UERJ)
Adriano Caetano
(UNISINOS)

HIV/AIDS, ativismo e cuidado em saúde: o olhar e a
experiência de cidadãs posithivas, no Rio de Janeiro

Victor Hugo de S. Barreto,
(Museu Nacional/UFRJ)

Prazer e Risco: o desafio entre as políticas de saúde
contemporâneas relacionadas ao HIV / AIDS e os roteiros
eróticos de homens que fazem sexo com homens

Melba Godoi e Luziana Silva,
(UFPB/CCAE)

Experiências e percepções dos profissionais de saúde sobre o
HIV/Aids: uma etnografia dos Serviços de Atenção Básica no
município de Rio Tinto - Paraíba.

Amanda Bartolomeu Santos,
(UFRGS/PPGAS)

Uma vacina na prevenção do câncer: Controvérsias em torno da
implantação da vacina HPV no SUS e seus efeitos na produção
de diferença sexual
Caminhos e Descaminhos do HIV/Aids na Atenção Básica:
investigando os serviços de saúde de Rio Tinto- PB

Luziana Silva
(UFPB/CCAE/GRUPESSC)
Larissa Polejack , Eduarda
Burlamaqui, Lumara Mendes e
Karla Araújo, Grupo de
Estudos, Intervenção e
Educação em Psicologia,
Cronicidades e Políticas
Públicas em Saúde
(IP/UnB)

Pílulas diárias anti-HIV: Novas tecnologias preventivas, novos
paradigmas de prevenção?
Prevenção e Tratamento: a Profilaxia Pós-Exposição – PEP
como estratégia de prevenção ao HIV/Aids

Estudo sobre estratégias de apoio à adesão ao tratamento
antirretroviral no âmbito comunitário – contribuindo com as
Políticas Públicas em Moçambique

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Eduardo Alves Melo e Ivia
Maksud, ENSP/FIOCRUZ e
IFF/FIOCRUZ

O “cuidado” às pessoas com HIV/AIDS na rede de atenção à
saúde

GT 8 – Pluralismo terapêutico e na contemporaneidade
Coordenadores: Carlos Caroso (UFSB), Fátima Tavares (UFBA), Octavio Bonet (UFRJ). Contato:
fattavares@ufba.br
Autor/a
Carlos Caroso

Título
Diversidade de Saberes e Práticas Comunitárias em Saúde na Baía
de Todos os Santos

(PPGA/UFBA)
Fátima Tavares

Agenciamentos terapêuticos e redes de cuidado em quilombos de
Cachoeira-BA

(PPGA/UFBA)
Octávio Bonet
(PPGSA/IFCS/UFRJ)

Sofrimento, saúde mental e formação médica

João Tadeu de Andrade
(PPGS/UFC)

Formação e perfil de especialistas de saúde na condução

Ari Ghiggi Junior

“Eu caminho pra me sustentar”: Dinâmicas de Circulação e
Intermedicalidade a partir das Práticas Terapêuticas de uma
Indígena Kaingang no Oeste de Santa Catarina, Sul do Brasil

(PPGAS/UFSC)

Pedro de Lemos MacDowell;
Luana da Silva Cardoso;
Rodrigo Magalhães de
Oliveira

de Práticas Integrativas e Complementares (PICS)

Tecendo cuidado a várias mãos: notas sobre a construção de um
diálogo entre saberes tradicionais e políticas de saúde no baixo
Tapajós e Arapiuns

(UNB/UFOPA/UFPA)
Román Goldenzweig
(PPGAS-MN-UFRJ/UFF)
Ariel David Ferreira
(UFG)
Martiniano Sardeiro de A.
Neto

Doentes, usuários, famílias e territórios em trânsitos públicos e
seus múltiplos pelas redes, sistemas e seus fluxos. Uma discussão
preliminar sobre pluralidades e pluralismos terapêuticos.
Negociações e agenciamentos terapêuticos nos Akwẽ Xerente da
aldeia Salto
Dos serviços oferecidos pelo Estado brasileiro na aldeia
Kawerêtxikô

(PPGAS/UNB)
Cristina Diógenes S. Bezerra
(PPGAS/UFRN)

Saberes de uma Doutora Raiz: tem uma farmácia em cada esquina

Raysa Martins

“Economia do ar”: gerenciamento de tempo, espaço e outros
recursos no controle do adoecimento pulmonar crônico.

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

(FCE/UnB e SESAI/MS)
Paulidayane Cavalcanti de
Lima (PPGA/UFPE)

A noção dos especialistas em cura no sistema médico indígena de
Pernambuco

Leandro David Wenceslau
(IMS/UERJ)

Em busca da vida: a abordagem dos sintomas depressivos por
médicos e médicas de família na cidade do Rio de Janeiro

Eduardo Tadeu Brunello

Itinerações de Cuidado e Agenciamentos Terapêuticos: Uma
Análise sobre os Processos de Alcoolização em João Pessoa/PB

(UFCG)
Iacy Pissolato

Agenciamentos terapêuticos no Sistema de cura do distrito de
Serra Grande, Uruçuca-BA.

(PPGA/UFBA)

GT 9 – Autoetnografia, arte e corporalidades
Coordenadoras: Anahí Guedes de Mello (UFSC), Camilla Rocha Campos (UCAM/UFRJ), Ella Vieira
(Associação Transgênero de Sorocobada e Co.labor.ativa), Fabiene Gama (DAN/UnB). Contato:
fabienegama@gmail.com
Autor/a

Título

Andreza Carvalho Ferreira
(DAN/UnB)

Linhas, nós e emaranhados: o que o padrão de beleza feminina
apaga de nossa pele?

Raphael Santos Sande

Um corpo na linha de frente: Autoetnografia sobre ser discente no
PET Saúde GRADUASUS

(Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública/ PET Saúde
GraduaSUS)

Thuani Coutinho Gomes
(UFF)
Raylane C Braz de Oliveira
(UFF)

Um Abraço em Nínive: O Acolhimento através do diálogo com
silêncio
“Aquele que veio para amenizar os conflitos”: esboço sobre o
(re)conhecimento de um corpo paralisado.

Gustavo Antonio Raimondi
(UFU); Nelson Filice de
Barros (Unicamp)

Negação de um corpo pela sua "extrema subjetividade"

Dulce Ferraz

Saberes em diálogo: auto-etnografia sobre escolhas terapêuticas no
tratamento de um câncer de mama em estágio inicial

(Fiocruz Brasília; Núcleo de
Estudos para a Prevenção da
Aids - NEPAIDS/USP;
e Departamento de Medicina

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Preventiva – FMUSP)
Marco Antonio Gavério,
(UFSCar)

Entre Incapacidades e Degenerações: Notas Para um
Estranhamento Aleijado da Deficiência

Tatiana Vieira Terra

O corpo à minha medida – desterritorialização e escuta das vozes
invisíveis.

(UnB)
Beatriz Klimeck Gouvêa
Gama, (FGV)

“Você não é seu transtorno alimentar”: os desafios de ser
pesquisadora e nativa

Natália Maria Alves Machado
(Coletivo de Mulheres Com
Deficiência do DF e
Articulação de Mulheres
Brasileiras DF)

"Joga pedra na Geni" ou sobre como me afirmei pessoa com
deficiência neuromuscular (esclerosada) desde marginalidades
periféricas em meu feminismo negro

Beatriz Morais (UnB)

A “história única” dos transtornos alimentares: uma
autoetnografia em saúde mental

André Filipe Justino (UnB)

“... mas você tem um rosto bonito”: fragmentos de algum horror
gordofóbico para uma análise antropológica

Fabiene Gama (UnB)

Reflexões sobre corpo e doença: uma autoetnografia sensorial

Anahi Guedes de Mello
(UFSC)

Olhar, (não) ouvir, escrever: uma autoetnografia sobre o uso dos
sentidos

GT 10 “Antropologias e deficiências”. Coordenadores: Luciana Lira (UFPE), Éverton Luís
Pereira (DSC/UnB), Soraya Fleischer (DAN/UnB). Contato: ludelira@gmail.com
Autor/a

Título

Martha Cristina Nunes
Moreira, Daniel de Souza
Campos, Marcos Antonio
Ferreira do Nascimento,
Lidianne Albernaz, Marcia
Ferreira Teixeira Pinto

Expressões sobre a experiência de viver e conviver com
adoecimentos raros e complexos: moralidades e negociações em
universos associativos.

(Instituto Fernandes Figueira /
FIOCRUZ)
Raquel Lustosa da Costa Alves
e Yazmin Bheringcer dos Reis
e Safatle

“Mães de Micro” – Uma etnografia do cuidado e do cansaço

(UnB)
Leonardo do Amaral Pedrete
(PPGAS/UFRGS)

Crônicas invisíveis: notas sobre incapacidades em demandas
jurídicas de cirurgias e BPC

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Ana Luísa Coelho Moreira
(UnB)

Colonialidades e descolonialidades de saberes em direitos
humanos para pessoas com deficiência: memórias da cooperação
internacional Brasil-África

Gabriela Sousa de Melo Mieto

Sem título

(IP/UnB)
Thais Maria Moreira Valim
(DAN/UnB)
Clarice Rios

A estimulação precoce como evento cotidiano de socialibilidade
de bebês nascidos com a Síndrome Congênita do Zika em
Recife/PB
Autismo como deficiência psicossocial – contribuições da
antropologia

(UFRJ)
Nádia Elisa Meinerz

Que alteridade? Etnografia e invenção do “outro” na pesquisa
com deficiência intelectual

(UFAL)
Júlia Campos Clímaco
(UnB)

“Raro sería redirse”: notas sobre as experiências de duas mães
dragoas

André Filipe Justino e Thais
Moreira Valim (DAN/UnB)

Para além da fala: reflexões antropológicos sobre a construção da
linguagem entre bebês nascidos com a Síndrome Congênita do
Zika e suas mães

Olivia von der Weid (UERJ)

Corporalidades cegas como formas de saber-fazer

K. Eliza Williamson

O presente precário das mulheres do Zika: temporalidade nas
narrativas de mães de crianças com Síndrome Congênita do Zika
Vírus na Bahia

(Rice University)

GT 11: Antropologia da Saúde
Coordenadoras: Ximena Pamela Diaz Bermudez (DSC/UnB); Silvia Guimarães (DAN/UnB); Rosa
Virgínia Melo (DAN/UnB). rosavmelo@gmail.com
Autor/a

Título

Marianna Soares Chaves Lopes Sem título
(FIOCRUZ/ Universidad Rey
Juan Carlos – Madrid)
Osias Resplande Chaves
(IFG-Anápolis)

Peterson Silva
(IFG – Anápolis)

Componente sociocultural, educação ambiental, patologias
estruturais e computação do Projeto Eficiência Hídrica em
Unidade de Saúde: diagnóstico e soluções (Aprovado no Edita
05/2016 FAP-DF) – Etnografia de Lavanderia – Hospital de
Apoio de Brasília-HAB
Componente sociocultural, educação ambiental, patologias
estruturais e computação do Projeto Eficiência Hídrica em
Unidade de Saúde: diagnóstico e soluções. Etnografia como
base no desenvolvimento de um ERP voltado para a
eficiência hídrica

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Theodoro Marques

Componente sociocultural, educação ambiental, patologias
estruturais e computação do Projeto Eficiência Hídrica em
Unidade de Saúde: diagnóstico e soluções (Aprovado no Edita
05/2016 FAP-DF) – Patologias Estruturais do Hospital de Apoio
de Brasília-HAB

Pedro Ricardo Braz Neto
(IFG – Anápolis)

Componente sociocultural, educação ambiental, patologias
estruturais e computação do Projeto Eficiência Hídrica em
Unidade de Saúde: diagnóstico e soluções (Aprovado no Edita
05/2016 FAP-DF) – Diagnóstico e Soluções do Sistema Hídrico
do Hospital de Apoio de Brasília-HAB.

Aline Alves Veleda e Tatiana
Engel Gerhardt

“Não é o meu parto, é o parto dela!”: o saber biomédico e o
poder sobre os corpos femininos

(Universidade Federal de
Ciências de Saúde de Porto
Alegre)
Marianna Holanda

“Aspectos cosmológicos, epidemiológicos e bioéticos sobre saúde
reprodutiva das mulheres indígenas - desencontros conceituais,
corpos plurais”

(FUP-UnB)
Lucília Mendes de Oliveira e
Silva (PPGCS-UFU)

“Teorias de gênero e empoderamento feminino”

Luan Henrique da Silva Arruda A interculturalidade na formação dos agentes indígenas de saúde
(UPE)
Tarcisia Emanuela Teixeira De
Jesus

Saúde da população negra em relação com a diáspora – Algumas
considerações sobre corpo e negligência

(UNESP – Araraquara)
Thaise Macedo Da Costa;
Hilton Pereira Da Silva

A saúde oral e o SUS: Reflexões da odontologiano encontro com
a antropologia

(UFPA)
Miriam Vidal de Negreiros
(UNIFESP)

Sem título

Natharry Almeida Bruno
Araújo (UnB)

O valor da “farmacinha”: Auto-observação corporal e auto-gestão
dos medicamentos a partir da perspectiva do usuário

Flávia Maria Martins Vieira
(PPGA/UFPE)

Experiências de saúde entrelaçadas: um breve panorama histórico
sobre saúde indígena no Brasil e algumas reflexões antropológicas
sobre articulações entre saberes indígenas e biomédicos

Salomão Alves Pereira

Morte, cada um tem a sua: etnografia da atenção médica em uma
unidade de cuidados paliativos

(IFG)
Fernando Natal

A etnografia na biomedicina – perspectivas de novos tratamentos

(Escola Superior de Ciências
da Saúde – DF)

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

Diego Alano de Jesus P.
Pinheiro (PPGAS/UFRN)

“O cuidado especial”: Produção de conhecimento a partir da
experiência de mães de bebês com microcefalia em Pernambuco

Katia Yendo

O processo de cura espiritual em um ritual de ayahuasca dentro
do neoxamanismo

(UNESP Araraquara)
Ângelo Moreira Miranda
(DAN/UnB)

Dayane Cláudia Ambrosio de
Lima e Larissa Rodrigues
Batista, Ruth Aparecida Luiz,
Simoni Aparecida Barbosa
Cruz

Sem título

ANTROPOLOGIA, SAÚDE E ÁGUA: uma abordagem
etnográfica com agricultores referentes ao uso de agrotóxicos e
situações de risco à saúde.

(Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás, Câmpus
de Anápolis)

Para mais informações, acesse o site https://iiras2017.wixsite.com/iiras2017.

