
 

 

Chamada de Trabalhos 

 

No mundo contemporâneo os medicamentos ocupam um lugar central, tanto 

nas agendas governamentais e internacionais, como na gestão diária de 

processos de saúde, doença e atenção.   

Organizações governamentais e não governamentais têm identificado grandes 

grupos de população cujo acesso aos medicamentos essenciais se vê 

fortemente limitado por diferentes motivos económicos, políticos e culturais, 

entre eles destacam as cláusulas de propriedade intelectual e as desigualdades 

socioeconómicas e de género. Cada vez há mais evidências que os 

determinantes sociais da saúde explicam a maior parte das desigualdades 

sanitárias, entre as quais também se acha o acesso e uso dos medicamentos. A 

perspectiva sociocultural neste campo assinala que os medicamentos são 

objeto e símbolo ao mesmo tempo; de modo a que toda a cadeia de produção, 

distribuição, venda, prescrição, uso e consumo do medicamento é influenciado 

por ambas dimensões, material e simbólica. O conjunto de todas estas 

perguntas convidam-nos  a refletir nos dilemas e desafios contemporâneos que 

envolvem o uso de medicamentos no mundo globalizado. 

 



Por todo razão, o Medical Anthropology Research Center (MARC) da 

Universidade Rovira e Virgili (URV) e Farmacêuticos Mundi, com a colaboração 

do Departamento de Antropologia, Filosofia e Trabalho Social (DAFITS) abrem 

convocação para esta II Coloquio MARC “Medicines and Culture”;  encontro para 

os fins de discutir sobre os aspectos relacionados com medicamentos e cultura, 

para compreender os processos contemporâneos sobre as dificuldades no 

acesso equitativo a medicamentos e, consequentemente, à saúde. 

 

Encorajamos a investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas que 

trabalhem sobre os processos de saúde/doença/atenção, grupos de usuários, 

pessoas que trabalham no contexto farmacológico e áreas afins a apresentar 

comunicações que tratem das relações entre medicamentos e cultura no 

contexto mais largo e contribuem a dar conhecimento sobre as relações entre 

os fármacos e o comportamento humano, e portanto sociocultural.   

 

Com o objetivo de desenhar uma estrutura provisória do Colóquio, propomos 

seis grandes blocos temáticos: 

 

1. A história da relação medicamento-cultura e a apropriação dos 

medicamentos e seu hegemonização desde o hipocratismo até à data. 

2. Os determinantes e consequências socioculturais do acesso a 

medicamentos, considerando o inteiro ciclo da medicação (desde 

produção até consumo). 

3. As relações de género como factor condicionante e/ou diferencial para o 

acesso a medicamentos e, consequentemente, para saúde. 

4. Ativismo e Medicamentos: O papel das ONGs, a sociedade civil e os 

movimentos sociais para a agenda do acesso para os medicamentos 

essenciais como a direito humano básico. 

5. papel da legislação e a propriedade intelectual: os convênios de livre 

comércio, as patentes, medicamentos genéricos e a economia política 

dos medicamentos. 



6. Bioética e investigação farmacológica: pesquisa, uso responsável dos 

medicamentos, protocolos de investigação com seres humanos e 

animais. 

 

Algumas perguntas de interesse para o Conferencia são: 

 

• Como é que as regras de propriedade intelectual influenciam na 

manipulação de medicamentos? 

• Medicamentos genéricos: ¿Quando aparece no merceado, o que 

significa, e para quem? 

• Como se pode melhorar o acesso aos medicamentos? ¿Quanto é 

que isto influencia ao acesso sociocultural? 

• Como condicionam as desigualdades de género ao acesso aos 

medicamentos -considerando o ciclo inteiro do medicamento, 

desde produção até consumo? 

• Como se organizam @s usuari@s?, Que discursos, práticas e 

experiências contra-hegemónicas existem no uso de 

medicamentos? 

• ¿Quais são os novos tipos de senso moral que se pode usar na 

demanda do acesso a medicamentos? 

 

 

 

RESUMOS 

 

A convocação está aberta a resumos de comunicação oral, mostras de 

fotografia, composições audiovisuais e posters. Também serão valorizadas 

outras propostas de exposição bem como dando oficinas. Se a proposta resulta 

de seu interesse faz favor escrevam ao  

pharmaandculture@gmail.com. 

 



SUBMISSãO DE RESUMOS 

Resumo: 

Comprimento máxima: 300 palavras. 

Formato da fonte: Garamond 12, parágrafo 1,5. Margens: 2,5 

Formato de Arquivo: PDF 

Idiomas: catalão, castelhano, inglês, francês, português, alemão, italiano 

Dados a incluir: (1) tipo de proposta (comunicação oral, fotográfica, 

audiovisual, oficina, outra) (2) título da comunicação, (3) nome (s) de autoria  e 

do grupo de investigação ou organização de pertence (se aplicável), (4) telefone 

de contacto, (5) email de contacto (em caso que trate-se de autoria múltipla, 

indicar todas as direções)  e (6) direção postal de referência. 

Depois do resumo, pedimos-vos incluir também uma breve nota biográfica com 

uma revisão sobre sua afiliação institucional e interesses de investigação e/ ou 

ativismo (se aplicável). (máximo 100 palavras) 

 

Modo de submissão de resumos:  

Os resumos enviar-se-ão à direção  

pharmaandculture@gmail.com  

antes de 23 de maio de 2016 

Data de resposta (aceitação de propostas): 30 de maio de 2016 

 

Por razões de espaço terá um número máximo de apresentações aceitadas, 

embora seja possível auditar com certificado de participação. 

A organização final do programa dependerá dos  formatos recebidos e 

aceitados de participação. 

Uma vez concluído o Colóquio, com uma seleção dos trabalhos apresentados 

editar-se-á uma publicação para a coleção de e-books de Antropologia Médica 

de Publicacions URV. 

 

 


