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Quero iniciar este memorial falando de uma paixão que tem me movido e motivado 

desde minha infância. Como outras, construiu quem sou hoje e, de alguma forma, 

comprova que é possível fissurar barreiras sociais e econômicas. Falo da paixão de 

estudar, que me fez (e faz) (re)construir algum sentido para o mundo. E estudar, para 

mim, não se refere só às matérias clássicas do primário, do ginásio e do segundo grau 

(como eram classificados os ensinos fundamental e médio atuais) e às disciplinas da 

Graduação e Pós-Graduação, mas também o aprendizado com a literatura, o cinema, o 

teatro e outras vivências que não se enquadram, aparentemente, em um relato da 

minha vida profissional e acadêmica. 

 Neste texto, assim, buscarei descrever de modo “analítico, quantitativo e 

qualitativo” os “fatos marcantes e méritos acadêmicos da trajetória”, conforme rege a 

Resolução Normativa n. 40/CUn/20141, e trazer para o leitor outros elementos da 

paixão. Ciente da transitoriedade deste sentimento-estado, que em geral nos faz 

esquecer as tristezas, a narrativa que apresento também falará de decepções e 

insucessos, indo possivelmente contra o modelo clássico de memorial acadêmico que 

traz somente o lado bom da carreira. 

 E por onde começar? Li memoriais, memórias e narrativas de outras e outros 

colegas que desde 2015 passaram por esse processo, como uma maneira de me 

apropriar. Reli alguma coisa de Ana Cristina Cesar, Adélia Prado, Pablo Neruda, 

busquei resgatar as sensações de quando li Florbela Espanca, Anïs Nin, Hilda Hilst, 

Safo, Charles Bukowski, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Patrícia 

Highsmith, Vladimir Nabokov, J.M. Coetzee, Haruki Murakami, Roberto Bolaño, Michel 

Houellebecq, entre tantos outros. A inspiração emotiva-afetiva se revelou, então, de 

Pablo Neruda, em seu “Confesso que vivi”, que me encantou em 1981, do qual 

reproduzo as primeiras linhas (NERUDA, 1981, p. 1): 

 

“ESTAS MEMÓRIAS ou lembranças são intermitentes e, 
por momentos, me escapam porque a vida é exatamente 
assim. A intermitência do sonho nos permite suportar os 
dias de trabalho. Muitas das minhas lembranças se 
toldaram ao evocá-las, viraram pó como um cristal 
irremediavelmente ferido. 
As memórias do memorialista não são as memórias do 
poeta. Aquele viveu talvez menos, porém fotografou 
muito mais e nos diverte com a perfeição dos detalhes; 

 

1 De 27 de maio de 2014, republicada com as alterações promovidas pela Resolução Normativa 
n. 69/CUn, de 31 de maio de 2016, e pela Resolução Normativa n. 76/CUn, de 17 de junho de 
2016. Disponível em: http://cppd.ufsc.br/files/2016/07/Resolu%C3%A7%C3%A3oNormativa_40-
com_altera%C3%A7%C3%B5es_promovidas_pela.Res_.Norm_.69-2016-
CUn_CORRIGIDA_pela_R.76.pdf 
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este nos entrega uma galeria de fantasmas sacudidos 
pelo fogo e a sombra de sua época. 
Talvez não vivi em mim mesmo, talvez vivi a vida dos 
outros. 
Do que deixei escrito nessas páginas se desprenderão 
sempre – como nos arvoredos de outono e como no 
tempo das vinhas – as folhas amarelas que vão morrer e 
as uvas que reviverão no vinho sagrado. 
Minha vida é uma vida feita de todas as vidas: as vidas 
do poeta.”2 

 

 Não sou uma memorialista, tampouco uma poetisa, porém gostaria de trazer 

neste texto detalhes que possam divertir (o sentido dado pela tradutora) e produzir de 

novo algo (o outro sentido de “recrear” no original de Neruda) a partir da minha vida 

profissional e também expor uma galeria de emoções e sentimentos. Para tanto, 

utilizarei em partes da narrativa o que vou chamar de “pequena arqueologia” – me 

perdoem os arqueólogos pelo uso indevido de seu campo – de objetos que fazem parte 

da minha história, procurando (re)construir uma imagem concreta, palpável, de quem 

sou. A existência dessa “coleção”, entretanto, é falha, pois muitos objetos se perderam 

nas várias mudanças que fiz; na casa de meus pais, consegui preservar algumas 

poucas caixas do meu passado, principalmente contendo cadernos e livros. 

 A narrativa segue uma cronologia que se divide entre os anos iniciais da 

educação básica, a educação técnica, a Graduação, a Pós-Graduação e a inserção e 

carreira na Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC (a lista de siglas está no 

Apêndice 1). Para a descrição de minha atuação e das atividades na UFSC, optei por 

não fazer uma divisão considerando “Ensino”, “Pesquisa”, “Extensão” e “Administração”, 

por entender que tal organização pode levar à fragmentação e à compartimentalização. 

Assim, buscarei articular as diferentes atividades, de modo que o significado construído 

reflita a posição interdisciplinar que ocupo na UFSC. 

 

 

2 No original: “Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos porque así 
precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. 
Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos, han devenido en polvo como un 
cristal irremediablemente herido. 
Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Aquél vivió tal vez menos, pero 
fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería 
de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. 
Tal vez no viví en mí mismo; tal vez viví la vida de los otros. 
De cuanto he dejado escrito en estas páginas se desprenderán siempre —como en las arboledas 
de otoño y como en el tiempo de las viñas—las hojas amarillas que van a morir y las uvas que 
revivirán en el vino sagrado. 
Mi vida es una vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta.” 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0BxcMKI4HAgEJemRMVDFEOXZFTEU/edit 



5 
 

Para chegar ao Grupo Escolar Santa Catarina (que não existe mais), meu irmão mais 

velho e eu atravessávamos o campo de futebol do bairro, algumas ruas e mais outro 

“campinho”, como chamávamos os espaços livres gramados e menores que o campo 

oficial, o que devia dar em torno de 1,5 Km em zigue-zague. No inverno, o campo e o 

“campinho” ficavam cobertos de geada, branca; eu levantava cedo, pegava a lancheira 

e a pasta com cadernos e ia, mesmo com os pés endurecidos pelo frio, satisfeita, 

pisando no gelo e fazendo baforadas.  

 De 1969, me lembro da sala do pré-primário, com suas mesas redondas e 

cadeiras pequenas – a lancheira ficava pendurada em um cabide até a hora do recreio, 

quando saíamos em disparada para o grande pátio, com árvores enormes. Nos outros 

quatro anos, a professora Inês ensinou a ler e escrever e a professora Eloísa, da 4a 

série, me colocou como representante para declamar, em uma cerimônia cívica que 

encheu o pátio entre os prédios, o hino da bandeira, creio. Houve outros momentos de 

apresentação solo em público, pois eu tinha muita facilidade para decorar textos. 

Lastimo que desse período não tenham restado objetos. 

 Da quinta à oitava série, meu percurso diário era o mesmo, pois a Escola 

Polivalente3, estadual e recém inaugurada, estava ao lado do grupo municipal primário. 

Diferente de antes, novidade para mim, cada matéria tinha um tempo definido no 

período do dia e era o respectivo professor que se dirigia à sala específica da turma, 

exceto nas aulas de Ciências, de Educação Artística e de “práticas vocacionais” (ver 

nota de rodapé), que tinham os laboratórios ou salas próprios e nos faziam trocar de 

espaço. Além das matérias clássicas, tive a oportunidade, então, de praticar e produzir 

objetos nas aulas de Técnicas Industriais e de Educação Artística, plantar cenoura e 

alface, preencher cadernos de controle de caixa, costurar botões e bainhas e cozinhar. 

Meu encantamento estava nas Técnicas Industriais e Artísticas, de certa maneira 

 

3 Em uma rápida busca no Google, com o descritor “história das escolas polivalente”, foram 
disponibilizados em torno de 451 mil resultados, restando investigar aqueles que realmente se 
referiam ao tema, tarefa que não faz parte deste memorial. No Google Acadêmico, o descritor 
“escolas polivalentes” produziu apenas sete resultados, sendo uma tese de doutorado 
(RESENDE, 2015). Pinçando em um e outro, destaco o fato de que essas escolas foram 
implantadas pela ditadura militar no início da década de 1970, a partir de um acordo em 1965 
entre o Ministério da Educação e Cultura e o United States Agency for International 
Development/USAID, agência dos Estados Unidos (RESENDE, 2015). Segundo Pedrosa e 
Bittencourt Jr. (2015, p. 15), as escolas polivalentes (ou ginásios polivalentes) “tinham a 
pretensão de harmonizar, nos currículos, o desenvolvimento intelectual e a vocação para o 
trabalho, com base no ensino de matemática, ciências e letras, e a prática vocacional de artes 
industriais, técnicas agrícolas, técnicas comerciais e educação para o lar”, ou seja, traziam em 
sua concepção a formação técnica, preparatória de mão de obra qualificada para o mercado, 
inspirada no modelo norte-americano. Para Resende (2015), a proposta “pluricurricular” do 
modelo polivalente não conseguiu ser disseminada para as demais escolas públicas do país, 
objetivo inicial, sucumbindo ao modelo já institucionalizado. A Escola Polivalente onde estudei 
chama-se atualmente Escola Estadual de Ensino Médio Polisinos. 
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negando o passado agricultor da família (embora eu adorasse colher e comer nossa 

produção) e o papel doméstico da mulher. Também tive aulas de Inglês e Francês, que 

revendo hoje, não traziam sentido prático no contexto em que eu vivia. Porém, o 

Francês me tocou mais profundamente, talvez por sua sonoridade, tanto que anos 

depois, já no Mestrado, fiz classes durante alguns semestres; a leitura do Inglês aprendi 

na “marra”, primeiro de textos bastante técnicos a partir da Iniciação Científica e 

posteriormente de escritos mais complexos4. 

 Ainda a destacar desse período – e que geralmente é considerado o marcador 

de uma boa escola e de um bom estudante –, estão a Matemática e o Português. 

Quando me perguntavam o que eu mais gostava entre os dois ou em qual eu ia melhor, 

minha resposta era “os dois”! A professora Marli, de Português, soube me entusiasmar 

com as regras da língua, mas também com poetas e músicos. 

 

 

Caderno de Matemática da 6a série, Escola Polivalente, 1975. 

 

 

 

4 Aqui já começo a delinear distinções importantes entre as ditas Ciências “duras” e as Ciências 
Sociais e Humanas, pelas quais venho transitando desde o ensino médio. 
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Caderno de Português da 8a série, Escola Polivalente, 1977. 

 

 

Caderno de Português da 8a série, 
Escola Polivalente, 1977. 
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 Também as aulas de Ciências, que me marcariam profundamente, estavam 

entre as melhores. A professora Maria de Lourdes Ceolin, mestre que me abriu 

caminhos (retomarei mais à frente), me fez decidir o que queria ser “quando crescer”: 

paleontóloga – me imaginava no deserto buscando fósseis de animais ou entre incas, 

astecas e maias, à procura de objetos e de ossos. A partir dessas aulas, participei de 

várias “Feiras de Ciências”, chegando à Estadual, pois recebia prêmios na Municipal. Na 

formatura, ao final de 1977, recebi o prêmio de melhor aluna da escola.  

 

 

Primeiro lugar na Feira de Ciências de São Leopoldo, com o trabalho  
“Levantamento de Doenças no Município de São Leopoldo”,  
sob orientação da professora Maria de Lourdes Ceolin, 1976. 

 

 

Recebendo o prêmio de melhor aluna durante a 
formatura, Escola Polivalente, 1977. 
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Na formatura, com a professora Marli e Marilena,  
uma de minhas melhores amigas, Escola Polivalente, 1977. 

 

 

 Nos últimos meses da 8a série, com a certeza de que queria continuar 

estudando, precisava decidir aonde iria. A professora Ceolin e outros professores me 

incentivaram a fazer a seleção na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da 

Cunha, em Novo Hamburgo. Meu pai não gostou, pois representaria mais custos em um 

orçamento familiar bastante apertado, porém minha mãe e minha avó apoiaram a ideia. 

Fiz a seleção para Técnico em Química e fui aprovada, sendo contemplada com uma 

bolsa de estudos.  

 

O Grupo Escolar Santa Catarina e a Escola Polivalente se localizavam em São 

Leopoldo, onde nasci, cidade considerada o berço da colonização alemã no Rio Grande 

do Sul. Minha mãe Antonia, já grávida de Mauro, meu pai Vitor e minha avó paterna 

Hilda (já falecida) saíram no início dos anos 1960 de Lomba Grande, distrito da zona 

rural de Novo Hamburgo, indo em busca de mais oportunidades – um dos cunhados de 

minha avó era dono de um curtume e ofereceu emprego para meu pai. Instalaram-se no 

bairro Rio Branco, à época um bairro de classe operária, onde os dois vivem até hoje. 
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Eu nasci em casa às 4h00 do dia 10 de abril de 1963, sob os cuidados de um médico e 

olhar atento de minhas duas avós. Nesse mesmo dia, às 5h30, meu avô paterno, Bruno, 

falecia no Hospital São Pedro em Porto Alegre. Minha mãe ainda teve outros dois filhos, 

Alexandre e Jorge. 

 Minha infância e adolescência foram marcadas pela forte presença da mãe e da 

avó Hilda, em uma casa com quatro homens. Meu pai mostrava-se mais presente 

quando cobrava as boas notas no colégio e eram as duas que, em várias situações que 

envolviam oposições familiares, decidiam o que fazer. Minha mãe começou a trabalhar 

em fábricas do ramo calçadista, como costureira, quando Jorge, o mais novo, ainda era 

muito pequeno. Então quem cuidava das atividades cotidianas era a avó, cozinhando, 

costurando nossas roupas, chamando pela manhã para ir ao colégio. Nos finais de 

semana, eu precisava ajudar a mãe na limpeza pesada da casa, enquanto ela lavava as 

roupas.  

 Na casa onde vivi até os 18 anos, nos fundos, havia uma laranjeira, que junto de 

outro “campinho” vizinho, era nossa diversão. Gostava mais das brincadeiras de correr, 

jogar bola, andar de bicicleta do que de “casinha” – as bonecas, panelinhas e 

fogãozinho eram montados de vez em quando, mas logo perdiam a graça. Nas férias 

escolares, com dias inteiros para brincar, às vezes infernizávamos a avó com nossos 

“sumiços”. Melhor ainda eram as férias na casa de uma tia-avó em Lomba Grande: além 

de estar no meio de vacas, porcos e galinhas, ia para a roça e visitava a bisavó; ainda 

tomava banho no arroio que ficava no sítio de outra tia-avó. O convívio próximo com a 

família mais extensa da avó Hilda teve forte influência em minha formação, mostrando a 

importância do trabalho, da disciplina, da organização, que pode ser avaliada como uma 

“ética protestante”. 

 O convívio com parte da família de minha mãe também foi intenso. De minha 

avó Ercília, materna, lembro da sorte no jogo do bicho (sempre fazia sua “fezinha” e 

ganhava algum dinheiro) e sua aptidão como benzedeira5. Algumas primas sempre 

manifestavam seu sonho de casar e ter filhos, talvez ser professoras, e eu, magricela 

(recebia vários apelidos, entre eles “saracura”, “pau-de-virar-tripa”, “tábua”) e meio peixe 

fora d’água, dizia que queria estudar, sair de casa, viajar, não pensando no magistério – 

ao me questionar como cheguei à docência, claramente foi um desdobramento da 

trajetória como estudante até o Mestrado, e não uma escolha direta e consciente.  

 

5 Na infância e adolescência, tive várias experiências interessantes frequentando benzedeiras e 
casa de umbanda, levada por minha mãe. Para consultas médicas e odontológicas, 
dependíamos dos consultórios do sindicato da indústria do calçado e do Serviço Social da 
Indústria/SESI. 
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 Adolescente, me apoiava nas outras duas mulheres da casa quando precisava 

convencer meu pai ou me contrapor a ele. Essas situações ficaram mais presentes 

quando me juntei à nova turma do segundo grau. 

 

Em 1978, iniciei o Técnico em Química no Liberato, como chamávamos a Fundação, e 

nos próximos quatro anos, de segunda-feira a sábado, levantava por volta das 6h00 da 

manhã e tomava dois ônibus, para entrar em sala de aula pontualmente às 7h30. O 

Liberato era (e ainda é) uma referência no Rio Grande do Sul para o ensino técnico, 

conhecido por propiciar uma formação sólida nas áreas de Química, de Mecânica e de 

Eletrotécnica6, que em geral garantia emprego qualificado assim que se terminava o 

curso. 

 Além das matérias clássicas, aprofundei estudos na Química (Inorgânica, 

Análise Química, Orgânica, Físico-química), Física e Biologia (as aulas de Genética 

“casavam” bem com meu esmero nos cadernos, escrevendo com diferentes cores de 

caneta, que o professor nos obrigava). Também tive desenho, aplicando noções de 

geometria e trigonometria. Em Português, o professor Matias manteve meu gosto pela 

gramática e introduziu clássicos da literatura; foi principalmente nas aulas dele que 

passei a cultivar a “mania” de escrever fora das linhas dos cadernos, anotando falas que 

complementavam o conteúdo. 

 

 

6 Para mais detalhes sobre essa Fundação, consultar: http://www.liberato.com.br/. 
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Caderno de Genética, 1o ano, Fundação Liberato, 1978. 

 

 

Caderno de Química Orgânica, 2o ano, Fundação Liberato, 1979. 
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Caderno de Português, 2o ano, Fundação Liberato, 1979. 

 

 

 Nesses quatro anos, fiz bons amigos e Carlos Müller, também de São Leopoldo, 

continua até hoje presente em minha vida – em geral, sempre que visito a família, vou à 

casa dele em Porto Alegre. Na volta diária do Liberato, fazíamos a pé a distância entre o 

ponto do ônibus intermunicipal e nossas casas, íamos ao cinema na capital, lia os livros 

que me emprestava. Também com Carlos, passei a frequentar o laboratório de química 

do professor-padre Guido Wenzel na Universidade do Vale do Rio dos Sinos/Unisinos. 

Lá, ajudávamos voluntariamente nas aulas e fazíamos experimentos que 

apresentávamos em Feiras de Ciências, como foi o caso do indicador ácido-base 

extraído de flores. 
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Terceiro lugar na Feira de Ciências de Novo Hamburgo,  
com o trabalho “Utilização de Indicadores Extraídos das Flores”,  

sob orientação do professor Guido Wenzel, 1979. 

 

 Como um ponto fora da curva, por volta dos meus 15-16 anos, ouvi de Mário, 

cunhado de uma vizinha e funcionário da Fundação Nacional do Índio/FUNAI, as 

primeiras histórias reais de indígenas da Amazônia, onde trabalhava. Mário, em uma 

ocasião, trouxe um indígena Tenetehara do Maranhão, que me fez “sonhar” por muito 

tempo com a selva, com o norte do país. Ainda ganhei de presente um pente, guardado 

como relíquia (as penas amarelas foram perdidas). Esses primeiros “contatos” com 

indígenas se inscreveram profundamente em minha vida, como descreverei mais 

abaixo. 

 

 

Pente indígena, que ganhei de presente na adolescência. 



15 
 

 

 Em 1982, para finalizar o curso, precisava realizar o estágio. Carlos e eu 

enviamos cartas para indústrias da Zona Franca de Manaus – eu, talvez, atrás do 

“sonho” despertado pelos indígenas –, mas não recebemos cartas de aceitação. Fiz o 

estágio em um curtume na cidade de Encantado7, saindo pela primeira vez de casa8. 

Nos quase quatro meses de estágio, em que aprendi todas as etapas da manufatura do 

couro e fui designada para auxiliar na montagem do laboratório de controle de 

qualidade, comecei a entender que o “chão da fábrica” não era para mim. Frustrou-me 

muito observar os enormes tanques de rejeitos, contendo inúmeros contaminantes, que 

à época ainda eram lançados diretamente nos cursos d’água, prática da grande maioria 

da indústria couro-calçadista. Senti-me incapaz de produzir uma mudança naquele 

cenário e o excesso de autocrítica, que trago ainda hoje comigo, tem o poder de me 

bloquear intelectualmente. Iniciei o relatório final do estágio, mas não entreguei. 

 Voltei para a casa de meus pais e em agosto, visitando a professora Ceolin, ela 

perguntou se eu aceitava trabalhar em uma farmácia de um amigo, em Porto Alegre. 

Respondi que “sim!”. Em primeiro de setembro começava na Farmácia Homeoderm, 

manipulação de produtos homeopáticos e dermocosméticos, com minha primeira 

carteira de trabalho assinada como “auxiliar de laboratório”. De ajudante faz-tudo 

(balconista, organizadora das prateleiras), logo passei para o laboratório de 

Homeopatia, sob responsabilidade da farmacêutica Clara Calcagnotto. Iniciei aí minha 

trajetória na Homeopatia, que também, à semelhança dos indígenas, define quem sou 

hoje. Além de insumos e medicamentos homeopáticos, aprendi a preparar fórmulas 

para emagrecer, contendo misturas de pós de plantas e de fármacos diuréticos e 

antiobesidade (como mazindol), populares na farmácia9. 

 A experiência na Homeoderm ajudou-me a decidir pelo vestibular para a 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Fiz um 

mês intensivo de curso pré-vestibular e fui aprovada. Quando saiu o resultado, fiquei tão 

 

7 Cerca de 145 km de São Leopoldo, de origem italiana. 

8 Morei em um apartamento com outras garotas, a maioria trabalhadora do curtume. Foi um 
período de difícil adaptação, que se refletiu no aumento de 48 Kg para 58 Kg e no rosto cheio de 
espinhas. 

9 Os conhecimentos que eu trazia da química me diziam que eu precisava ser muito cuidadosa 
na manipulação dessas fórmulas, pesando com precisão as pequenas quantidades e as 
misturando muito bem com os excipientes. Mais tarde, já na Faculdade de Farmácia, compreendi 
que alguns desses fármacos representavam risco à saúde quando usados abusivamente, como 
era o caso (muitos dos usuários buscavam mensalmente suas cápsulas, trazendo receitas de um 
médico de Curitiba que atendia regularmente em Porto Alegre). Importante ressaltar que nessa 
época, início dos anos 1980, a regulamentação sanitária para as boas práticas de fabricação em 
farmácias de manipulação não existia no Brasil.  
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feliz que não fui trabalhar, o que resultou em uma advertência do proprietário, mas apoio 

de Clara. 

 Em março de 1983 iniciei o curso superior em uma Universidade pública, um 

feito que parte da família paterna e materna, principalmente, ainda não havia alcançado. 

Já nos primeiros meses ficou claro que não seria possível conciliar as aulas e o trabalho 

e fui demitida em maio. 

 

No primeiro ano da Faculdade, vivia com muito pouco dinheiro, que meus pais e minha 

avó se esforçavam para garantir; às vezes dormia na casa de minha tia paterna em 

Porto Alegre quando tinha aula de química pela manhã no campus do Vale – em geral 

fazia o trajeto de aproximadamente 50 km entre as duas cidades. Em 1984, consegui 

uma vaga na disputada Casa do Estudante Universitário/CEU10, estimulada por Mário – 

agora ex-funcionário da FUNAI e estudante de Enfermagem, morador da Casa –, 

mudando muito minha vida. Na CEU, aprendi a compartilhar banheiro e quarto com 

colegas e estranhos, fiz “muita festa”, mas sobretudo tive a oportunidade de viver mais 

intensamente a cidade e a Universidade. 

 O estudo das químicas se fez mais presente, porém os quatro anos de Liberato 

facilitaram passar por elas sem grandes dificuldades – me identificava mais com as 

orgânicas e seus inúmeros arranjos do carbono. Entre as outras disciplinas, recordo-me 

das aulas de Anatomia no subsolo do prédio de Biociências e os cadáveres, que ficava 

imaginando quem teriam sido quando vivos; do terror da Bioquímica; da Botânica 

Aplicada à Farmácia, cuja professora Lilian Auler Mentz foi uma das primeiras que me 

levou à coleta de plantas; da Farmacognosia com a tranquila professora Cecília Ballvé 

Alice; da Farmacotécnica com a jovem professora Valquíria Linck Bassani. O 

aprofundamento na temática das plantas medicinais e a transformação de drogas e 

insumos em medicamentos me deram a certeza de que eu havia escolhido bem a minha 

futura profissão. 

 

10 A UFRGS mantinha três casas de estudantes: uma somente para mulheres (Casa do 
Estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/CEUFRGS), na rua São Manoel, 
próxima à Faculdade de Farmácia e ao Hospital de Clínicas; a Casa dos Estudantes das 
Faculdades de Agronomia e Veterinária no campus do Vale; e a CEU, originalmente para 
homens, na avenida João Pessoa, junto ao campus Centro. Em 1980, as mulheres conquistaram 
o direito de morar na CEU, em um movimento que repercutiu em todo o país, pois questionava a 
repressão sexual, a ditadura militar e reivindicava a liberdade de ir e vir. Atualmente, a UFRGS 
mantém essas mesmas casas, todas mistas. 
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Caderno de Botânica, Faculdade de Farmácia, 1985. 
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 Paralelamente às salas de aula e laboratórios, me engajei no movimento 

estudantil11, participando de minha primeira greve12 e como vice-presidente do Diretório 

Acadêmico da Faculdade de Farmácia (gestão 1984-1985). A atuação política foi 

reforçada pela militância no “O Trabalho”, uma corrente do Partido dos 

Trabalhadores/PT derivada da Organização Socialista Internacionalista/OSI de 

tendência trotskista13. Porém, a ligação formal ao PT foi curta, pois ao mesmo tempo 

que entendia a importância da luta em um contexto de abertura política, me 

decepcionava com as brigas e disputas internas entre as várias tendências que 

compunham o Partido. Além disso, o contato com o movimento underground (gostava 

da música, da literatura e da estética) e as leituras e experiências anarquistas14 não 

“casavam” com a rigidez que a militância partidária exigia. 

 O movimento estudantil e a vida fora da UFRGS, que incluía a participação no 

Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul/CRF-RS, na Associação dos 

Farmacêuticos Químicos do RS e no Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do RS, 

contribuíram para um olhar mais crítico sobre o curso e a profissão farmacêutica. 

Questionávamos as abordagens puramente tecnicistas da formação15, defendíamos a 

necessidade de desenvolver uma indústria farmacêutica nacional, não dependente das 

grandes multinacionais, e lutávamos para garantir a presença do farmacêutico nas 

farmácias – nos anos da Graduação, não percebia que esse conjunto de lutas estava 

coerente com uma visão de saúde pública, que era fruto da reforma sanitária que 

tomava forma a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986.  

 

 

11 Motivada pela colega e amiga Denise Comerlato, que havia iniciado a Faculdade de Farmácia, 
indo pouco depois para a Faculdade de Educação, onde hoje é professora. Por meio dela, 
conheci Jacqueline Pólvora e Manuel/Maneco Freire, que se tornaram nos anos seguintes minha 
família por afinidade. 

12 Greve mobilizada por estudantes de Farmácia de todo o país contra a criação do curso de 
Biomedicina. 

13 Na OSI, fazia parte a Liberdade e Luta, conhecida como Libelu, que congregava os estudantes 
universitários e secundaristas. Por conta disso, éramos identificados como sendo da Libelu. 

14 Frequentei durante boa parte dos anos de Faculdade e do Mestrado a Terreira da Tribo de 
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, um espaço de experimentação e de pesquisa teatral. Fiz oficinas 
e amigos, assisti a várias intervenções nas ruas e no espaço da Terreira. Também como 
experiência anarquista, cito a Somaterapia, criada por Roberto Freire, em que participei de dois 
grupos, o primeiro interrompido para cursar a Especialização fora de Porto Alegre. Em ambas as 
experiências, a autogestão era a palavra de ordem. 

15 Com Jacqueline Pólvora, que fazia Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica/PUC, 
passei a frequentar grupo de estudantes dessa área, muitos deles já identificados com a 
Antropologia. Também com Carlos Müller, agora estudante de Química, e Paulo Biurrum, 
estudante de Artes, passava muitas vezes pelo Instituto de Artes da UFRGS; com os dois, minha 
outra família por afinidade, experimentei a fotografia, incluindo as etapas do processo de 
revelação. 
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Fazendo panfletagem na Esquina Democrática, no dia do Farmacêutico, juntamente com 
entidades da categoria, Porto Alegre, sem data. 

 

 

Com Vera Lúcia E. Lima, no  
Encontro Nacional de Entidades Farmacêuticas, promovido pela  
Federação Nacional dos Farmacêuticos/Fenafar, Brasília, 1986. 
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 Em fevereiro de 1984, voltei a trabalhar em uma farmácia homeopática 

(Farmácia Calêndula) que Clara Calcagnotto havia aberto em sociedade com outras 

duas farmacêuticas. A flexibilidade de horários garantia cursar boa parte das disciplinas 

de cada semestre e também realizar as atividades de manipulação na matriz e na filial 

da farmácia. Fiquei pouco mais de dois anos nesse trabalho, quando em maio de 1986, 

por estímulo de algumas colegas da Faculdade, entre elas Vera Lima e Sílvia S. 

Guterres, consegui uma bolsa de Iniciação Científica/IC da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação com a professora Elfrides E. Schapoval [Documento 1] (a lista de todos 

os Documentos está no Apêndice 2); no ano de 1987, a bolsa de IC foi garantida pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, sob orientação 

da professora Amélia T. Henriques [Documento 2]. 

 No primeiro ano de IC, trabalhei no projeto de pesquisa “Ensaios Biológicos de 

Princípios Ativos da Flora Local”, quando aprendi com minha orientadora e com a 

professora Célia Chaves alguns ensaios farmacológicos pré-clínicos, como o modelo da 

inflamação da pata de ratos, induzida pela carragenina. Pesquisamos a atividade anti-

inflamatória de Erythroxylum argentinum, popularmente cocão16, que rendeu 

apresentação em evento internacional e um artigo17 [Documentos 3 e 4]. No último ano 

da Faculdade, além de continuar na pesquisa de atividade farmacológica, passei a isolar 

substâncias de plantas, pelo projeto “Isolamento, Análise Estrutural e Farmacológica de 

Substâncias de Origem Vegetal”. Ambas as experiências de investigação me 

conduziram ao caminho natural da Pós-Graduação. 

 Um parêntesis: no segundo semestre de 1987, realizei meu estágio obrigatório 

em Farmácia Hospitalar, no Hospital de Clínicas da UFRGS. Tal experiência, à 

semelhança do que havia ocorrido no final do ensino médio, me deu a certeza de que 

eu não queria trabalhar nessa área. Concluí o curso em 18 de dezembro de 1987 e colei 

grau em 8 de janeiro de 1988, já selecionada para duas pós-graduações. 

 

 

 

16 O gênero Erythroxylum é o mesmo da coca, de onde se obtém a cocaína. 

17 Durante a Graduação, participei de cursos de extensão e de aprofundamento, além de 
congressos e eventos, incluindo aqueles de estudantes. Fui uma das organizadoras da XI 
Semana Acadêmica de Estudos Farmacêuticos, a “famosa” SAEF, em 1985. Para esse 
memorial, dessa época, comprovarei somente o primeiro artigo científico e a primeira 
apresentação de trabalho, frutos da IC, visto que demarcam meu início na pesquisa. 
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Colação de grau em Farmácia, Porto Alegre, 1988. 

 

Nos últimos meses de 1987, estava novamente em um momento de decisão. Envolvida 

na IC, o caminho natural foi seguir na pesquisa, participando da seleção para o 

Programa de Pós-Graduação em Farmácia da UFRGS. No mesmo período, soube do 

quarto módulo de um curso de especialização promovido pela Escola Paulista de 

Medicina/EPM18, que colegas da Faculdade, como Cláudia Simões e Stela Rates, 

haviam feito. A professora Elfrides incentivou-me à seleção e foi ela quem me deu a 

notícia de que eu estava selecionada tanto para o Mestrado quanto para o Curso de 

Especialização em Farmacologia dos Produtos Naturais. Solicitei trancamento do 

primeiro semestre do Mestrado e fui para o Recife, onde vivi entre janeiro e julho de 

1988. 

 A Especialização foi um projeto da EPM com outras Universidades públicas19 e o 

quarto e último módulo realizou-se junto à Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. 

Segundo Fernandes (2004), esse projeto nasceu no bojo de um movimento para a 

pesquisa com plantas medicinais, incentivado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior/CAPES e coordenado pelo professor Antonio José Lapa, da 

EPM, que entendia o “fortalecimento da área a partir da formação de recursos humanos 

especializados, justificando sua proposição pela ideia de que ‘a primeira coisa que você 

precisa para entrar na guerra são os soldados. E eu me propunha a formar os 

soldados’” (p. 112). Em cada Universidade parceira, eram instalados equipamentos de 

 

18 Atualmente Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP. 

19 O módulo I foi com a Universidade Federal de Alagoas, em 1982; o módulo II com a 
Universidade Federal do Maranhão, em 1983; e o módulo III com a Universidade Federal do 
Mato Grosso, em 1984. 
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laboratório farmacológico e as aulas eram ministradas por professores da EPM e de 

outras Instituições. Na UFPE, éramos estudantes de vários estados do país e nos 

juntamos em mais de uma “república” no entorno do campus. Cumprimos 1.184 horas 

entre o ciclo básico, os cursos específicos avançados e o trabalho de pesquisa, que 

realizei com Ivone de Souza sobre a planta Solanum fastigiatum, popularmente jurubeba 

ou joá-preto, causadora de graves intoxicações no gado. Dessa etapa, apresentamos 

trabalhos em alguns eventos científicos [Documentos 5-7]. 

 

 

 

 

Laboratório do Curso de Especialização na UFPE  
e parte da turma, Recife, 1988. 

 

 Em que pese o treinamento duro, esse período no Recife foi muito feliz, pois 

além de novos amigos, pude experimentar outras comidas, ouvir outras músicas, 

conviver com outros sotaques. 
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Em agosto de 1988, no frio de Porto Alegre, iniciei as disciplinas do Mestrado. 

 Para o Mestrado, recebi bolsa do CNPq, que me deixou, à época, muito tranquila 

para cumprir os 40 créditos em disciplinas e para iniciar a pesquisa, sob orientação da 

professora Amélia. Engajei-me nos projetos da orientadora e definimos que eu 

investigaria a planta Zanthoxylum chiloperone20, tanto em seus aspectos fitoquímicos 

(com ênfase para alcaloides e cumarinas) quanto de atividade biológica. 

 O cotidiano no laboratório de fitoquímica mostrou não só a importância do 

trabalho em grupo, mas também a necessidade de usar a criatividade para resolver 

problemas, muitos deles práticos, como falta de insumos (pesquisando outras 

possibilidades de solventes e/ou métodos), de equipamentos e vidrarias (substituindo 

pelo que tínhamos disponível no momento), entre outros. Também foram mais 

frequentes as viagens a campo para coleta de material vegetal para as diversas 

pesquisas do laboratório. Em uma dessas experiências, no Parque Estadual do Turvo21, 

fomos “contaminados” pela atmosfera da mata, nos sentindo exploradores de terras 

selvagens, com onças e macacos, com espíritos de indígenas. 

 

 

Marcos Sobral preparando exsicata a partir de material vegetal coletado no Parque Estadual do 
Turvo (ao fundo, Alexandre/Xandeco Cauduro e Gilsane Lino Von Poser), Derrubadas, RS, sem 

data. 

 

20 Na revisão, não encontrei indicação de uso terapêutico popular, sendo que sua madeira (clara, 
dura e resistente) era usada na construção civil, carpintaria, entre outros. Com o nome popular 
de tembetaru ou tambaru-de-espinho, tem ampla distribuição em São e Rio de Janeiro. O 
material vegetal para a minha pesquisa foi coletado no campus da Unisinos em São Leopoldo. 

21 Localizado no município de Derrubadas, noroeste do RS, na divisa com Santa Catarina e 
Argentina, junto ao Rio Uruguai. Nesse Parque está o Salto do Yucumã, o maior salto 
longitudinal do mundo, com 1.800 m de extensão e quedas entre 12 e 15 m de altura. Disponível 
em: http://www.derrubadas-rs.com.br/. 
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 Ao mesmo tempo que trabalhava na planta definida para o Mestrado, continuava 

testando as anteriores e outras novas, como Polygonum hidropiperoides, publicando os 

resultados em eventos da área [Documentos 8 e 9]. Para o Mestrado, a professora 

Amélia e eu decidimos que seria importante analisar a atividade genotóxica de algumas 

das substâncias isoladas das raízes e folhas de Z. chiloperone, no caso aquelas que 

possuíam registro na literatura e que por sua estrutura química indicavam uma potencial 

atividade. No final, havia isolado quatro alcaloides e três cumarinas, em quantidades 

diversas. Para a etapa de atividade biológica, o professor João Antonio Pêgas 

Henriques22 participou ativamente na orientação, possibilitando o aprendizado de 

métodos e técnicas de análise em organismos eucarióticos (Saccharomyces cerevisae) 

e procarióticos (Escherichia coli e Salmonella typhimurium) da cumarina (anisocumarina 

H) e do alcaloide (5-metoxicantin-6-ona), respectivamente. Apresentei a dissertação 

“Alcalóides e cumarinas de Zanthoxylum chiloperone: isolamento e atividade 

genotóxica” em 25 de agosto de 1992, já atuando na UFSC. Os resultados fitoquímicos 

e de atividade genotóxica foram apresentados em eventos [Documentos 10 e 11] e em 

um artigo [Documento 12]. 

 Nesse período da Pós-Graduação stricto sensu, começava a me inquietar com o 

árduo trabalho cotidiano de obter pequeníssimas quantidades de substâncias e suas 

possíveis implicações e aplicações práticas. No primeiro mês do Mestrado participei da 

atividade de Extensão “Treinamento em Etnofarmacologia”, ministrado pelas 

professoras Elaine Elisabetsky23, Lenita Wannmacher24 e Lilian Mentz [Documento 13]: 

o papel da multidisciplinaridade na pesquisa começava a fazer algum sentido para mim. 

Passei então a ler publicações sobre Etnofarmacologia, cuja repercussão se fez mais 

presente a partir do ingresso na UFSC.  

 No final de 1990 soube por Diva Sonaglio, professora no Departamento de 

Ciências Farmacêuticas/CIF da UFSC, que estava aberto concurso nesse 

Departamento para Professor Auxiliar, 40 horas com dedicação exclusiva, no campo de 

conhecimento Homeopatia. Fiz a inscrição e solicitei à orientadora do Mestrado 

afastamento em janeiro de 1991 para preparar-me – por duas semanas, isolada na casa 

da tia-avó em Lombra Grande. De maneira bastante metódica, com auxílio de 

 

22 À época professor do Departamento de Biofísica, Fisiologia e Farmacologia da UFRGS e 
fundador do Laboratório de Genotoxicidade/GENOTOX no Centro de Biotecnologia da UFRGS. 

23 Elaine Elisabetsky foi professora na Universidade Federal do Pará entre 1983 e 1991, quando 
então assumiu na UFRGS. 

24 Lenita Wannmacher é professora aposentada da UFRGS e é referência no tema do uso 
racional de medicamentos, com várias publicações. 
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bibliografia emprestada de Clara Calcagnotto, desenvolvi cada um dos pontos do edital. 

Claro está que a experiência de trabalho em farmácias homeopáticas e a disciplina e 

organização construídas até aquele momento foram fundamentais para manter o foco 

no concurso. Em fevereiro, realizei as provas junto a outros quatro candidatos, sendo 

aprovada em primeiro lugar [Documento 14 - DOU]. Em 8 de abril de 1991 foi emitido o 

Certificado de Habilitação [Documento 15] e em maio recebi o telegrama de convocação 

para assumir o cargo, tendo assinado o contrato em 10 de maio de 1991 [Documento 

16]. 

 

 

Telegrama da UFSC, convocando para assumir o cargo de Professor Auxiliar I, 1991. 

 

 

Os anos 1990 significaram uma transformação profunda na maneira pela qual me 

relacionava com a pesquisa e com a atuação profissional. Se antes, no papel de 

estudante, a participação e execução se davam em projetos coordenados por outras 

pessoas, incluindo a escolha dos temas, na UFSC comecei a exercitar a autonomia de 

definir áreas de interesse, propor projetos de investigação, orientar estudantes. Com 

essa nova responsabilidade, somaram ser professora e estar em sala de aula. O 

treinamento prévio nos vários seminários de pesquisa auxiliou na montagem das aulas, 

no controle do tempo, mas nada equivalia ao “frio na barriga” ao me colocar frente a 

uma turma de jovens (eu com 28 anos, também jovem) nas duas disciplinas que 

assumi: Farmacotécnica Homeopática (optativa) e Estágio Supervisionado em Farmácia 

(obrigatória). 
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 Porém, minhas atividades de docência nas disciplinas foram adiadas nos 

primeiros meses, pois vivenciei minha primeira greve como professora, ou seja, iniciei 

efetivamente na UFSC pela política educacional. O movimento foi um dos mais longos 

até hoje (107 dias entre junho e setembro), envolvendo 48 Instituições Federais de 

Ensino Superior/IFES, que reivindicava reajuste salarial, incorporação das perdas 

advindas dos Planos Bresser, Verão e Collor e eleições diretas para os dirigentes das 

IFES25. Como eu ainda não havia terminado uma parte experimental do Mestrado, 

também aproveitei o período da greve para concluí-la, passando temporadas curtas em 

Porto Alegre. A escrita da dissertação se deu junto com o trabalho na UFSC, acrescida 

da motivação de ascender à classe Assistente quando recebesse o título de Mestre. 

 Na década de 1990, o CIF, refletindo a política interna da UFSC, passou a 

investir mais fortemente na formação de seus professores, propiciando a saída de 

alguns para o Mestrado ou Doutorado (nesse caso, para o exterior) e abrindo 

concursos, o que provocou, até o início do século XXI, uma renovação de quase 100% 

de seu quadro. No meu caso, que após pouco mais de um ano de serviço obtinha o 

título, o objetivo foi “colocar a mão na massa”, engajando-me em algumas atividades 

existentes e construindo novas possibilidades. 

 No Estágio Supervisionado, com carga horária de 90 horas-aula, os estudantes 

recebiam treinamento na Farmácia Universitária/FU, que funcionava por meio de um 

convênio com o Serviço Social da Indústria/SESI26. As atividades de estágio27 eram 

realizadas por rodízio nos três setores e eu supervisionava o laboratório de Homeopatia. 

Logo percebi que o modelo da FU e do Estágio estava pouco direcionado para uma 

visão de saúde pública, pois de um lado existia o mero comércio de medicamentos (sob 

responsabilidade do SESI) e de outro não conseguíamos imprimir à manipulação 

elementos para além dos aspectos técnicos. Não havia dúvida que a carga horária da 

disciplina era pequena. No novo currículo do Curso de Graduação em Farmácia, 

 

25 Para mais detalhes dos movimentos grevistas nas IFES entre 1980 e 2012: 
http://www.sedufsm.org.br/?secao=greve. 

26 A FU, fruto de luta do movimento estudantil ao longo dos anos 1980, foi fundada em 1987. 
Durante seus primeiros anos, funcionou como uma unidade de manipulação de 
dermocosméticos e medicamentos homeopáticos e de dispensação de medicamentos 
industrializados, gerenciada pela Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina/FEESC. 
Porém, o modelo gerencial não propiciou a sustentação financeira da FU, o que levou em 1990 
ao convênio com o SESI, que passou a gerenciar de maneira independente o setor de 
dispensação, porém comercializando os produtos manipulados nos dois laboratórios. 

27 No texto em geral, utilizarei a primeira letra em caixa baixa quando me referir a atividades 
genéricas de uma determinada área e em caixa alta sempre que indicar a área propriamente dita 
e/ou uma disciplina. 
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implantado em 1991 e que permaneceu até o final de 201028, o Estágio obrigatório 

passou para 270 horas, porém se iniciou efetivamente em 1994, pois era oferecido na 7a 

e última fase da Farmácia29.  

 Em 1994, eu estava Coordenadora Geral de Estágios [Documento 17] e o CIF 

contava com as novas professoras efetivas Mareni Rocha Farias e Rosana Isabel dos 

Santos (nas disciplinas de Química Farmacêutica e Estágio 

Supervisionado/Farmacognosia, respectivamente) e com o professor substituto Paulo 

Roberto Boff. Estes colegas, juntamente com o professor Norberto Rech, à época Chefe 

do Departamento, participaram ativamente da reorganização do Estágio, quando foram 

implantadas outras áreas de atuação do farmacêutico, como a Farmácia Hospitalar 

(com estágio no Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago/HU e 

posteriormente em outros hospitais da região), a Atenção Básica à Saúde/ABS30 e a 

Atenção Secundária à Saúde – nestes casos, com atividades em algumas Unidades 

Básicas de Saúde/UBS e Policlínicas Regionais da Secretaria Municipal de Saúde/SMS 

de Florianópolis, respectivamente. Para as áreas de dispensação de medicamentos, de 

manipulação de dermocosméticos e de medicamentos homeopáticos, foi possibilitado 

aos estudantes a realização em estabelecimentos farmacêuticos conveniados com a 

UFSC – eu continuei referência na área de Homeopatia, com apoio das professoras 

substitutas Édina De Marco e Ana Cristina Vieira, mantendo uma aproximação maior 

com alguns farmacêuticos homeopatas e proprietários de farmácias, relações que 

permanecem até hoje. 

 Na Farmacotécnica Homeopática/FH, enfrentei o desafio de transformar a 

disciplina, mesmo que optativa, em uma área de interesse dos estudantes, adequando-a 

às circunstâncias disponíveis. Nesse caso, o CIF não contava com instalações próprias, 

funcionando boa parte de seus laboratórios no subsolo do HU. Para a FH, inicialmente 

compartilhei o espaço do laboratório da Química Farmacêutica, mas dadas as 

dificuldades operacionais de compatibilizar necessidades tão diferentes, com o auxílio 

do farmacêutico-servidor Nilson Amaro Luiz, busquei junto à direção do HU a cedência 

de uma sala, ainda no seu subsolo. Essa sala não apresentava condições adequadas 

(muito úmida, escura), mas era o que tínhamos no momento. 

 

28 O Currículo 1991 sofreu algumas alterações no período, como a criação das disciplinas de 
Controle de Qualidade e de Farmácia Hospitalar. 

29 Após os sete semestres do Curso, com o diploma de Farmacêutico/a, ainda era possível 
cursar as habilitações de Análises Clínicas e/ou Tecnologia de Alimentos, duas áreas tradicionais 
no Curso da UFSC. 

30 Neste texto, usarei Atenção Básica à Saúde/ABS, como é denominada a Atenção Primária à 
Saúde/APS no Brasil. 
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 Na produção de insumos e medicamentos homeopáticos no Brasil, até o final 

dos anos 1990 não havia regulamentação para as boas práticas de manipulação e a 

primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira (1977) não dava conta da 

realidade nas inúmeras farmácias homeopáticas existentes – outras Farmacopeias eram 

também referência para a fabricação, utilizando muitas vezes regras diferentes daquelas 

da edição brasileira. Em vista desse cenário, enfatizava nas aulas teóricas e práticas a 

necessidade da padronização dos processos de produção, garantindo assim a 

qualidade dos produtos homeopáticos. Em 1992, a Associação Brasileira de 

Farmacêuticos Homeopatas/ABFH publicou o Manual de Normas Técnicas para 

Farmácia Homeopática, com vistas a padronizar os métodos e técnicas. Esse 

movimento inicial teve uma forte repercussão no meio homeopático, gerando debates 

em eventos e nos órgãos de representação da categoria. Em 1994, por exemplo, fui 

conferencista no XXII Congresso Brasileiro de Homeopatia [Documento 18], com o tema 

“Instalação da Farmácia Homeopática de Acordo com o Manual de Normas Técnicas”. A 

mobilização farmacêutica desdobrou-se no fortalecimento da ABFH e na publicação de 

mais três edições do Manual (1995, 2003 e 2007), provocando ainda a segunda edição 

da Farmacopeia Homeopática Brasileira em 1997 – muitos dos avanços na 

Farmacopeia foram reflexo do que preconizava o Manual (atualmente, temos a terceira 

edição da Farmacopeia). Mais à frente retomarei essa discussão, atualizando o tema e 

apontando os avanços e desafios para a área. 

 Além dos aspectos relacionados à farmacotécnica, trouxe a discussão sobre 

pesquisa em Homeopatia, não só para demonstrar que se trata de um campo do 

conhecimento, mas também como uma maneira de suscitar para os estudantes 

questionamentos que em geral envolviam (e que aparecem ainda hoje nas aulas) “a 

Homeopatia funciona?”, “como funciona a Homeopatia?”, “o que é o medicamento 

homeopático? ele é eficaz?”, entre tantos outros. Certo está que muitas dúvidas 

expressam as críticas (por vezes vazias de conteúdo) e o ceticismo presentes na 

academia frente à Homeopatia, que em geral obscurecem/ignoram outras abordagens 

possíveis para o processo saúde-doença-cuidado e o foco no doente/sujeito, ao 

contrário da biomedicina que se centra na doença/patologia – sempre que me referir à 

biomedicina, está implícito o modelo da medicina ocidental hegemônica, com enfoque 

na biologia, na fisiologia e na patofisiologia humanas. 

 

 

Determinada por essa perspectiva holística e com vontade de me aproximar das 

Ciências Humanas, em 1992, conheci a professora Esther Jean Langdon, do 
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Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social/PPGAS da UFSC, que veio a tornar-se para mim não só mestre, orientadora e 

exemplo, mas também parceira e amiga – a partir de agora, Jean, como a chamamos, 

estará muito presente neste texto. Com Jean e o professor Lúcio Botelho, do 

Departamento de Saúde Pública, mais alguns estudantes do PPGAS, entre eles Maria 

Conceição de Oliveira e Moacir Haverroth, rearticulamos o Núcleo de Estudos da Saúde 

Indígena/NESI, criado em 1987 por Jean no PPGAS, com o objetivo não só de 

promovermos pesquisas e formação em Etnologia e Antropologia da Saúde, mas 

também de atuarmos politicamente na saúde indígena. 

 No início dos anos 1990, o movimento indígena no Brasil, seguindo as lutas 

empreendidas na década de 1980 e as tendências de outros países da América Latina 

(para mais detalhes ver JACKSON; WARREN, 2005) para uma “política da diferença”31, 

reforçou a reivindicação pelo direito a um modelo diferenciado de ações e serviços de 

saúde. Esse contexto reverberou em inúmeros eventos ao longo da década e nós, do 

NESI, também promovemos o debate e participamos do movimento. 

 Em junho de 1993, o Museu Universitário da UFSC promoveu o Seminário 

“Estatuto do Índio”, quando conheci o professor Sílvio Coelho dos Santos32 e pela 

primeira vez lideranças Kaingáng, Xokleng e Guarani, as três etnias do Estado. Em que 

pese minha pouca compreensão da realidade indígena e das discussões, a participação 

no evento foi útil para eu começar a me apropriar da temática. 

 

31 Ou seja, sensíveis ao pluralismo e à diversidade, promovendo mudanças no Estado para um 
contexto plural e transnacional, levando a vários movimentos transnacionais, como os direitos 
humanos, os direitos da mulher, o meio ambiente, etc., inseridos nas novas constituições desses 
países. 

32 Antropólogo da UFSC e importante referência nos estudos de povos indígenas em Santa 
Catarina e na atuação política em defesa de seus direitos. 
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Seminário “Estatuto do Índio”, Universidade Federal de Santa Catarina, 1993. 

 

 Logo em seguida, no bojo da preparação da II Conferência Nacional de Saúde 

para os Povos Indígenas, o professor Roberto Baruzzi33 nos convidou para o Seminário 

“A Universidade e a Atenção à Saúde do Índio”, realizado em São Paulo nos dias 5 a 7 

de outubro. O objetivo do Seminário foi “aprofundar a discussão sobre o papel da 

Universidade na atenção à saúde do índio”, nas palavras do professor no convite oficial, 

tendo em vista a participação de representantes de Universidades nos vários eventos 

direcionados à formulação da Política Nacional de Saúde para os Povos Indígenas. 

Infelizmente dessa experiência não encontrei anotações, mas o fato de ter representado 

o NESI fortaleceu em mim o desejo de aprofundar os estudos. 

 

33 O professor Baruzzi, do Departamento de Medicina Preventiva da EPM/UNIFESP e em 1993 
Chefe da Unidade de Saúde e Meio Ambiente, tem papel de destaque na área de saúde 
indígena, pois foi o criador em 1965 das ações de saúde no Parque Indígena do Xingu, 
referência nacional e internacional no ensino, pesquisa e intervenções de saúde para povos 
indígenas. Pelo “Projeto Xingu”, muitos pesquisadores, estudantes e profissionais de saúde 
tiveram (e têm) a oportunidade de vivenciar e se especializar na área. Não cabe aqui detalhar o 
papel do professor Baruzzi ao longo de tantos anos, mas salientar que o NESI teve uma boa 
aproximação com o seu grupo. 
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 No retorno de São Paulo, entre 13 e 15 de outubro, assisti boa parte da I 

Conferência Estadual de Saúde para os Povos Indígenas [Documento 19], preparatória 

da II Conferência Nacional, que ocorreu de 25 a 27 de outubro em Luziânia, Goiás. Os 

debates estavam centrados na definição dos princípios e diretrizes para uma Política 

Nacional, em consonância com a I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, 

realizada em 1986, e com o Sistema Único de Saúde/SUS, implantado em 1990. 

 Essas três primeiras experiências, somadas às inúmeras posteriores, ajudam a 

entender minha inserção na questão indígena, pautada tanto na atuação política quanto 

no interesse de investigação, em um viés acadêmico – e anos mais tarde, também na 

educação indígena. Se para a atuação política não precisamos, necessariamente, de 

formação específica, na pesquisa eu encontrava o lado mais frágil e que exigia, 

portanto, dedicação. 

 Em março de 1994 iniciei a disciplina de Antropologia Cultural no PPGAS, sob 

responsabilidade da professora Carmen Rial. O programa procurou dar conta de alguns 

clássicos, como Mary Douglas, Ruth Benedict, Marshal Sahlins, Marvin Harris, Émile 

Durkheim & Marcel Mauss, Claude Lévis-Strauss, Bronislaw Malinowsky, Edward 

Evans-Pritchard, Clifford Geertz, Roberto da Matta e Luís Fernando Dias Duarte, entre 

outros. Enfrentei dificuldades, pois para acompanhar suficientemente as discussões era 

necessário um conhecimento prévio, o que eu não tinha. Fiz bons amigos, colegas de 

turma, como Ledson Kurtz de Almeida, que me auxiliaram nas leituras, principalmente 

quando eu frequentava a casa que haviam alugado no Campeche34. 

 As discussões no NESI, de acordo com os interesses dos demais membros e 

mestrandos do PPGAS, me direcionaram para o tema da Etnofarmacologia Kaingáng, 

vislumbrando o Doutorado. Em abril de 1994, Maria Conceição, Moacir e eu 

empreendemos nossa primeira viagem à Terra Indígena Xapecó/TIX35, que como 

salientei na Introdução da tese, “serviu para mim muito mais para produzir um 

estranhamento à realidade Kaingáng do que uma visão romântica do cotidiano da 

comunidade” (DIEHL, 2001a, p. 15-16). Ainda em março-abril, fiz o curso “Rituais em 

Etnologia” com o professor visitante Robert Crépeau, do Département de Anthropologie 

da Université de Montréal, Canadá, que estava iniciando um projeto de pesquisa com 

esse povo indígena. Em maio, organizamos uma nova viagem à TIX36, dessa vez para 

registrar em vídeo e em fotografias o Ritual do Kiki-koia (ou Kiki para os Kaingáng), um 

culto aos mortos. Eu, neófita na pesquisa de campo antropológica e na Etnologia, fiquei 

 

34 Bairro no sul da Ilha de Santa Catarina. 

35 Localizada nos municípios de Entre Rios e de Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. 

36 O grupo era Crépeau, Maria Conceição, Moacir, Ledson, Rogério Rosa (Mestrando do PPGAS 
da UFRGS) e eu. 
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com uma câmera fotográfica em punho, registrando com cuidado, pois não queria 

constranger os Kaingáng e também não desperdiçar os valiosos rolos de filme37 – 

algumas de minhas fotos foram utilizadas pelo professor Roberto Cardoso de Oliveira, 

do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas/Unicamp e 

uma das referências nos estudos etnológicos, em artigo publicado em 1995 [Documento 

20]. Em junho de 1995, retornamos para gravar mais imagens do Kiki38. O material 

coletado gerou o documentário “Ritual do Kiki: Imagens antropológicas” [Documento 21 

– documentário e certificados de apresentação], apresentado na V Reunião de 

Antropologia do (Merco)Sul/RAM em 1995, Tramandaí, RS, bem como em outros 

eventos e para a comunidade Kaingáng. Ainda na V RAM, apresentei no Grupo de 

Trabalho/GT “Estudos Interdisciplinares dos Jê do Sul”39 a comunicação “A 

etnofarmacologia Kaingang: uso multicontextual de plantas e as relações com a 

biomedicina ocidental” [Documento 22], já impregnada pela abordagem da antropóloga 

norte-americana Nina Etkin. Em que pese o Ritual do Kiki ter sido objeto central de 

todas essas viagens, sempre me deslocava para a “Enfermaria”, como os Kaingáng 

chamavam o posto de saúde da aldeia Sede, buscando compreender a sua dinâmica de 

funcionamento e anotando os medicamentos disponíveis para os indígenas. 

 No segundo semestre de 1994, mais um desafio intelectual no caminho que 

havia começado: inscrevi-me na disciplina Antropologia Simbólica com Jean. Se a 

Antropologia Cultural no semestre anterior havia me dado um panorama mais amplo da 

área, mas ainda como uma colcha de retalhos pouco bonita, foi na Simbólica que 

começaram a “cair outras fichas”, apesar das dificuldades com essa nova, para mim, 

epistéme – cultura é dinâmica e não um conjunto estanque de crenças; a relativização é 

imprescindível pois permite enxergar além da visão biomédica. E foi na Antropologia da 

Saúde, no primeiro semestre de 1995 novamente com Jean, que encontrei os 

referenciais teóricos e metodológicos que mudariam substancialmente minha forma de 

agir na pesquisa e, posteriormente, no ensino e na extensão – entre eles a Antropologia 

Médica de Arthur Kleinman e outros antropólogos médicos norte-americanos. 

 

37 Em poucos anos, da fotografia analógica/reflex passamos para o registro digital. Sem dúvida, a 
mudança tecnológica tem impacto no fazer da pesquisa, pois com o advento do digital, podemos 
fazer quantas imagens quisermos e depois apagarmos o que não interessa. Mas, perdemos o 
charme e o romantismo de inserir cuidadosamente o rolo na máquina, escolher bem os 
ângulos/luz/velocidade/abertura, mandar para revelação (com a expectativa de ver se as fotos 
ficaram boas ou não) e definir aquelas que mereciam ir para o papel. 

38 Quase um ano depois, em abril de 1996, Jean, Maria Conceição, Ledson, Rogério e eu 
voltamos à TIX para acompanhar o Kiki. 

39 Em outras RAM e Reuniões da Associação Brasileira de Antropologia/ABA apresentei 
trabalhos nesse GT, que congregava estudantes e pesquisadores dos povos Jê do Brasil 
Meridional, no caso Kaingáng e Xokleng. 
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Anotações das aulas de Antropologia Simbólica, segundo semestre de 1994. 

 

 

Anotações das aulas de Antropologia da Saúde, primeiro semestre de 1995. 

 

 Entre 19 e 21 de abril de 1995, o NESI organizou o “Seminário sobre pesquisa 

transdisciplinar em saúde indígena”, com os objetivos de fornecer uma base ao 
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conhecimento da relação saúde-cultura e da situação dos indígenas de SC, bem como 

suscitar a discussão sobre pesquisa transdisciplinar entre povos do Estado [Documento 

23]. Nessa oportunidade conheci o professor Francisco Salzano, da UFRGS e 

referência nos estudos de genética indígena, e o professor Carlos Coimbra Jr., da 

Escola Nacional de Saúde Pública/ENSP da Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz, que veio 

a tornar-se um de meus orientadores do Doutorado a partir de 1997. 

 Paralelamente, em 1995, revisei a literatura sobre Etnofarmacologia, retomando 

publicações de Elaine Elisabetsky e ainda me inspirando nas pesquisas de Nina Etkin, à 

época professora na University of Hawaii. Preparei meu projeto para o Doutorado e 

solicitei orientação de Nina Etkin, sendo aceita; também tive a bolsa aprovada pelo 

CNPq, não implementada porque não consegui pontuação suficiente no TOEFL – 

obviamente que durante alguns meses fiquei decepcionada, frustrada, mas não desisti. 

Antes de me submeter à seleção na ENSP-Fiocruz em 1996, tentei ainda o Programa 

de Antropologia da Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha, com o professor 

Josep Comelles, porém a bolsa não foi aprovada, inviabilizando mais uma vez minhas 

intenções – 17 anos depois, fui fazer o Estágio Sênior em Antropologia Médica nessa 

Universidade catalã, mas sobre isso falarei mais à frente. 

 As inúmeras outras atividades na UFSC continuavam e é relevante mencionar 

que ao mesmo tempo que me envolvia com a Antropologia, mantinha a pesquisa básica 

em farmacologia de plantas, métier que eu dominava relativamente bem. Em 1993, com 

o projeto “Avaliação farmacológica de Solanum paniculatum L. e Solanum fastigiatum 

Willd. e de seus produtos fitoterápicos comercializados” fui contemplada com o auxílio 

do Fundo de Incentivo à Pesquisa/Funpesquisa 1993 da UFSC [Documento 24] e do 

Programa Bolsa de Iniciação à Pesquisa/BIP em 1994 [Documento 25]. Em 1995, outro 

projeto (“Avaliação pré-clínica da atividade de Baccharis trimera Less. DC e Coleus 

barbatus Andr. Benth”) recebeu o Funpesquisa 1995 [Documento 26] e o Programa BIP 

1995-1996 [Documento 27]. O estudante de Farmácia Paulo Adriano Rodrigues foi 

iniciado na investigação farmacológica, permanecendo como bolsista nos dois projetos. 

Para viabilizar os experimentos, busquei inicialmente os professores João Batista 

Calixto e Anicleto Poli, do Departamento de Farmacologia; posteriormente, o professor 

Mauro Nicolau, do Departamento de Ciências Fisiológicas, participou da pesquisa. De 

ambos os projetos, foram apresentados resultados em eventos nacionais e 

internacionais [Documentos 28-31]. 

 Também passei a fazer incursões pelo interior da Ilha identificando e coletando 

plantas, na companhia de César Simionato, servidor médico do HU e da SMS-

Florianópolis, e de Ivanilde Mendes, interessada nas plantas medicinais, entre outros. 

Esta experiência se refletiu em algumas orientações de Trabalhos de Conclusão de 
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Estágio/TCE, que havíamos instituído no novo currículo do Curso, com um foco mais 

etnobotânico e etnofarmacológico, muitos deles apresentados em eventos [Documentos 

32 e 33]. Ainda nos TCE, orientei temáticas da Homeopatia e da Farmácia na Saúde 

Pública, também apresentados em eventos [Documentos 34-36]. 

 Mais um parêntese: como professora e orientadora de estudantes em trabalhos 

de Graduação, sempre estimulei aqueles interessados e engajados na pesquisa a 

apresentá-los em eventos científicos (alguns foram publicados como artigo ou capítulo 

de livro, como citarei à frente), como uma forma não só de divulgação de temas de 

interesse mais amplo, mas como um reconhecimento ao esforço empreendido. Creio 

que esse é um importante papel que devemos desempenhar na Graduação, indo para 

além da iniciação científica. 

 Nas atividades de extensão, o projeto “A utilização da Fitoterapia no Sistema de 

Saúde” [Documento 37], desenvolvido com colegas do CIF e de outros Departamentos 

do Centro de Ciências da Saúde/CCS, médicos da SMS-Florianópolis e estudantes do 

Curso de Farmácia, buscou levantar o debate sobre a inserção da fitoterapia na rede 

municipal de saúde e a criação de um horto medicinal junto à UFSC. Em dezembro de 

1995, coordenei o “II Seminário de Fitoterapia na Rede Básica de Saúde: ‘a planta como 

medicamento’”, como parte das atividades do projeto de extensão [Documento 38]. 

 Em março de 1996, o NESI, em parceria com a ENSP/Fiocruz e o Museu 

Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, organizou na UFSC o Curso 

de Extensão “Saúde de Populações Indígenas”, visando a estimular pesquisas em 

saúde indígena, enfocando aspectos ecológicos, demográficos, epidemiológicos e 

culturais [Documento 39]. Estava direcionado para professores, estudantes de 

Graduação e Pós-Graduação e profissionais interessados ou trabalhando com a 

temática da saúde indígena. Mais uma vez contamos com a presença de Carlos 

Coimbra Jr., além da do professor Ricardo Ventura Santos, da ENSP e do Museu 

Nacional, e da professora Nancy Flowers, da City University of New York, que juntos 

vinham pesquisando saúde, sociodemografia e ecologia humana entre os Xavante de 

Mato Grosso. Ricardo tornou-se alguns meses depois meu orientador no Doutorado. 
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Curso de Extensão “Saúde de Populações Indígenas”, UFSC, março de  
1996 – na primeira fila à esquerda, blusa branca, Esther Jean Langdon e na segunda fila à 

esquerda Carlos Coimbra Jr. 

 

 

 

Curso de Extensão “Saúde de Populações Indígenas”, UFSC,  
março de 1996 – à frente Nancy Flowers. 

 

 À medida que mais e mais me ligava à saúde indígena e à Antropologia, 

articulando com as experiências de interação na Atenção Básica à Saúde/ABS em 

Florianópolis – seja por meio da extensão, seja por meio do ensino –, mais me afastava 

da “bancada”. Vale dizer que um entendimento que tenho da “bancada” é aquele que 

considera o trabalho do pesquisador baseado na produção de um conhecimento que 
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busca “respuestas definitivas a las preguntas que se sienten capacitados para entender 

y que están obligados a resolver pragmáticamente a corto plazo” (FRANKENBERG, 

2003, p.12)40. Portanto, a partir de 1996, quando encerrei os projetos de pesquisa em 

farmacologia, entregando os relatórios finais, senti-me liberada para me dedicar 100% 

às novas perspectivas que o Doutorado na ENSP me possibilitaria. 

 

 

As duas tentativas frustradas de realizar o Doutorado em Antropologia foram superadas 

pela revelação de que na Saúde Pública, naquele período representada por Ricardo e 

Carlos Coimbra, eu poderia desenvolver meu tema de interesse. Submeti o anteprojeto 

“Os medicamentos e as plantas entre os Kaingáng: um estudo interdisciplinar”, que 

trazia a proposta de analisar os processos de medicalização entre os Kaingáng e a sua 

etnofarmacologia, identificando seus especialistas, os usos e práticas de plantas nos 

vários contextos culturais, bem como as relações do sistema médico tradicional com o 

sistema biomédico. Nesse anteprojeto, além da Etnofarmacologia com abordagens 

multidisciplinar, biocomportamental e multicontextual (ETKIN, 1986, 1988, 1991), já 

propunha um trabalho com base em duas obras: The Context of Medicines in 

Developing Countries, editada por Sjaak van der Geest e Susan Whyte em 1988, e 

Medicines: Meanings and Contexts, editada por Nina L. Etkin e Michael L. Tan em 1994. 

Os vários trabalhos publicados nos dois livros trazem os estudos sobre medicamentos 

em contextos locais sob uma visão sociocultural, investigando as relações entre o uso 

dessas tecnologias biomédicas e os modelos médicos nativos, bem como, de maneira 

implícita, a defesa de longas pesquisas de campo antropológicas. Em novembro de 

1996 recebi o telegrama da ENSP anunciando que eu havia sido aprovada. 

 

 

40 O autor está se referindo à Medicina, em um artigo que aprofunda as diferenças e 
semelhanças entre esta e a Antropologia. Tomei emprestada tal citação, pois julgo adequada e 
aplicável ao modo de fazer ciência em parte significativa das Ciências Farmacêuticas. 
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Telegrama da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz anunciando aprovação no 
Doutorado 1997, Rio de Janeiro, novembro de 1996. 

 

 Mudei-me para o Rio de Janeiro em fevereiro de 1997 e após alguns dias de 

aulas, em busca de um lugar para morar, uma colega da ENSP indicou seu amigo Ziadir 

Coutinho, que estava querendo dividir apartamento no bairro Jardim Botânico. Na 

primeira conversa, de (re)conhecimento, comentei que gostava de casa organizada, 

principalmente cozinha limpa, sem louça suja na pia – creio que foi a maneira convicta 

de me apresentar que contribuiu para ser aceita na nova casa. Com Ziadir e outros 

amigos41, formei mais uma família por afinidade. 

 O Curso de Doutorado em Saúde Pública exigia 60 créditos em disciplinas, 

sendo que a coordenação aprovou validar 20 do Mestrado. Assim, em um ano e meio fiz 

várias disciplinas da ENSP, como “Filosofia da Ciência” (obrigatória), com o professor 

Fermin Roland Schramm, “Saúde de Populações Indígenas”, com Ricardo e Carlos 

Coimbra, “Introdução ao Método Epidemiológico”, com o professor Luiz Camacho, e 

“Avaliação Tecnológica e Avaliação da Qualidade de Serviços e Programas de Saúde”, 

com as professoras Letícia Krauss Silva e Cláudia Travassos, entre outras. Também 

aproveitei a oportunidade para cursar outros Programas, como no Instituto de Medicina 

Social/IMS da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ (disciplina “Saúde 

Coletiva” com o professor Luiz Antonio de Castro Santos) e no PPGAS do Museu 

 

41 Nos quase quatro anos de Rio de Janeiro, fiz amigos, dos quais alguns mantenho até hoje: 
Stella Lobo, Ane Atsuko, Maria Helena Geordane, Carlos Feier, Marcos Chequer, Cláudio, 
Luciene Guimarães, Ricardo, Carlos Coimbra, Ana Escobar, Rui Arantes, Maurício Soares Leite, 
Fabiana Soares. Apaixonei-me pelo Rio de Janeiro, mas bem sabia que estava implicada outra 
paixão: pude dedicar-me integralmente aos estudos, voltando à vida de estudante. 
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Nacional da UFRJ (disciplinas “Dimensões do Conhecimento Etnológico”, com o 

professor Antonio Carlos de Souza Lima, “Etnologia dos Índios Sul-Americanos”, com a 

professora Aparecida Vilaça, e “Relações Interétnicas”, com o professor João Pacheco 

de Oliveira). Cito especialmente essas disciplinas porque foram fundamentais para 

aprofundar dois eixos que vinha utilizando há algum tempo, mas de modo pouco 

encaixado: a Saúde Pública e a Saúde Coletiva (a primeira em seu viés mais 

epidemiológico e de avaliação donabediana42 e a segunda em uma visão de políticas 

públicas) e a Etnologia indígena (tanto em uma abordagem mais clássica/estruturalista 

quanto mais crítica). Para algumas delas, os ensaios finais versaram sobre teorias e 

conceitos estudados relacionando-os ao tema da pesquisa de Doutorado. 

 Esse período das disciplinas, somado às várias conversas com Ricardo, Carlos e 

de maneira mais esporádica com Jean (que também me orientou oficialmente) e a 

outras leituras, meu interesse inicial na Etnofarmacologia Kaingáng foi deslocado para o 

estudo dos medicamentos em uma perspectiva da Antropologia Farmacêutica (VAN 

DER GEEST; WHYTE, 1988) ou Antropologia dos Medicamentos, que enfatiza os 

contextos locais de distribuição e uso dos medicamentos (VAN DER GEEST, 1987; 

ETKIN et al., 1990; VAN DER GEEST et al., 1996). Estavam claros, nesse momento, os 

referenciais teóricos e metodológicos. A proposta se mostrou, além disso, inédita para o 

contexto brasileiro – outros estudos no país haviam abordado o tema medicamentos e 

indígenas, porém de modo secundário. 

 Precisava então elaborar o projeto de tese. Fiz nova viagem à TIX em agosto de 

1998, para buscar dados que auxiliassem na tarefa, bem como firmar o compromisso de 

retornar no ano seguinte por um período bem mais longo. Um ano depois, qualifiquei o 

projeto “Entendimentos e práticas sobre medicamentos em um contexto indígena: os 

Kaingang de Santa Catarina”. Nesse período de um ano, ainda encaminhei à FUNAI e 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP a solicitação de “Autorização para Ingresso 

em Terra Indígena” e de aprovação ética, respectivamente. Também apresentei o 

projeto ao Programa de Subvenciones para Tesis de Postgrado en Salud Pública da 

Organización Panamericana de la Salud/OPAS e fui contemplada com Us$ 10,000.00 

para a investigação [Documento 40]. Não há dúvida de que o auxílio foi fundamental 

para eu realizar a pesquisa de longa duração, sem me preocupar com eventuais 

dificuldades financeiras/operacionais. 

 Cheguei na TIX no final de agosto de 1999, buscando inicialmente um local para 

morar. Decidi viver com uma família não indígena na parte urbana do pequeno 

município de Ipuaçu – “dona” Lurdes, “seu” Nildo e os filhos Ricardo e Vana tornaram-se 
 

42 Com Letícia Krauss aprendi o que significa avaliação de qualidade em saúde segundo Avedis 
Donabedian e seus conceitos de estrutura, processo e resultado. 
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minha nova família. Posteriormente, tal decisão mostrou-se acertada, pois se de 

segunda-feira a sexta-feira, durante o dia, eu convivia com os Kaingáng, as noites e 

finais de semana me possibilitavam enxergar as nuances das relações interétnicas 

fortemente presentes na região. 

 Fazia de carro o trajeto de aproximadamente 20 km até a aldeia Sede, em geral 

acompanhada de uma técnica de enfermagem não indígena que trabalhava na 

“Enfermaria”, o que também rendia conversas sobre os Kaingáng e a situação local. 

Metodologicamente, baseada nos setores familiar, popular e profissional (KLEINMAN, 

1978, 1980), iniciei o campo. Para o setor profissional, permaneci full-time na 

“Enfermaria” por um mês, observando a dinâmica de funcionamento, anotando os 

nomes dos medicamentos prescritos e entregues e tudo que pudesse construir o 

contexto de prestação do serviço. Para o levantamento dos medicamentos existentes 

nas casas (que chamei de “farmácia caseira”) da aldeia Sede, primeiramente a 

“mapeei”, usando uma técnica bastante simples: subi nos quatro cantos mais altos da 

aldeia e fui desenhando em folhas A4 a disposição das estradas, ruas, carreiros (como 

os Kaingáng denominavam as trilhas), rios, açudes, árvores e construções. A partir de 

cada desenho, numerei as 190 casas e fiz o levantamento – nos dois meses, com a 

ajuda de um indígena técnico de enfermagem, andei muito, recebi alguns “nãos”, mas 

na maioria das casas, algumas com famílias com que eu mantinha contato desde 1994, 

houve boa receptividade. Após a coleta dos dados sociodemográficos e 

farmacoepidemiológicos, com colaboração da agente indígena de saúde Maria 

Rosangela Borges, juntei todas as folhas em uma cartolina, originando um croqui que 

permite ter uma visão de como era a aldeia em 1999. 

 



 

 

Croqui da aldeia Sede, Terra Indígena Xapecó, 1999. 

 



 Ao mesmo tempo que fazia o levantamento nas casas, aprofundei relações com 

alguns indígenas, que se constituíram em informantes-chaves, cujas conversas giravam em 

torno dos usos e entendimentos que tinham dos medicamentos, aliando sempre que 

possível a observação das práticas relacionadas ao processo saúde-doença-cuidado. Com 

esses dados, juntamente com a “farmácia caseira”, construí o contexto do setor familiar. 

Para o setor popular, contatei especialistas Kaingáng, que me auxiliaram a compreender 

algumas relações entre a medicina indígena e a biomedicina, especialmente os 

medicamentos. 

 Em fevereiro de 2000, fiz a saída do campo, deixando amigos com os quais havia 

assumido o compromisso de voltar e com a cabeça focada na etapa pela frente: analisar os 

dados e escrever a tese.  O fato é que retornei outras vezes à TI Xapecó – à frente ficará 

mais claro – e ainda hoje mantenho contato com alguns Kaingáng, seja por trabalho, seja 

por visitas de algum deles a Florianópolis. 

  

 

 

Junto com a equipe de profissionais da “Enfermaria”,  
Terra Indígena Xapecó, fevereiro de 2000. 

 

 Durante os meses seguintes, de volta ao Rio de Janeiro, à medida que transcrevia 

as anotações de campo para o computador, construía os bancos de dados e me apropriava 

mais e mais de seus conteúdos, me dava conta de que precisava reler muitas das 

referências e acrescentar outras. Nesse sentido, as longas caminhadas-orientação43 que fiz 

com Ricardo foram essenciais para definir a estrutura da tese e escrever. Carlos e Jean, 

com menos frequência mas sempre presentes, também trouxeram novos aportes; a 

 

43 Ricardo e eu adotamos com certa frequência caminhar por alguns dos lugares mais bonitos do Rio 
de Janeiro, como a pista Cláudio Coutinho, junto ao Morro da Urca, e a Floresta da Tijuca, na famosa 
Estrada das Paineiras. 
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possibilidade de entender o contexto Kaingáng como um “espaço de interação em que 

operam medicinas híbridas e agentes conscientes de sua situação interétnica e intermédica” 

(DIEHL, 2001a, p. 170, citando Shane Greene) foi dada por Jean em sua leitura de uma das 

versões. Também percebi que havia feito a pesquisa de campo em um momento político 

muito especial, quando da aprovação do Subsistema de Saúde Indígena (BRASIL, 1999a), 

baseado nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas/DSEI (BRASIL, 1999b), incorporados 

na Lei Orgânica do SUS 8.080/1990. O Subsistema concretizava, finalmente, a longa luta do 

movimento indígena por uma Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(BRASIL, 2002), que preconiza os princípios e diretrizes do SUS acrescidos do princípio da 

atenção diferenciada – voltarei ao tema adiante.  

 Defendi a tese em 11 de julho de 2001, publicando um artigo (DIEHL, 2001b 

[Documento 41] e capítulos de livros que abordam subtemas trabalhados na tese (DIEHL et 

al., 2003; DIEHL; RECH, 2004) [Documentos 42 e 43]. Vale ainda citar as primeiras de 

tantas participações em eventos, apresentando reflexões e resultados dessa etapa: (a) 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o famoso “Abrascão” promovido pela Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva/Abrasco, em 2000 [Documento 44]; (b) IV Reunião de 

Antropologia do Mercosul, em 2001 [Documento 45]; (c) V Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia, em 2002 [Documento 46]; e (d) 23ª Reunião Brasileira de Antropologia, em 

2002 [Documento 47]. A partir de então, venho participando de eventos das três principais 

áreas que caracterizam meu trabalho (Ciências Farmacêuticas, Antropologia e Saúde 

Pública/Saúde Coletiva), buscando debater as dificuldades, potencialidades e desafios do 

diálogo interdisciplinar. 

 

 

 

Defesa do Doutorado, Escola Nacional de Saúde Pública,  
Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 11 de julho de 2001. 

 



44 
 

 Encerrando a narrativa do Doutorado, retomo José Saramago, na “História do Cerco 

de Lisboa”, que está citado na tese antes da dedicatória: “...enfim, só o revisor aprendeu que 

o trabalho de emendar é o único que nunca se acabará no mundo...” (SARAMAGO, 1989, p. 

14). Àquela época, esse trecho das primeiras páginas do livro me davam o sentido de tese 

inacabada; hoje, acrescento a ideia de (re)criação, pois o que vivi durante o Doutorado tem 

sido constantemente colocado em diálogo com outras experiências, inclusive o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

 

De volta à UFSC, reassumi as disciplinas de Estágio Supervisionado e de Farmacotécnica 

Homeopática/FH, porém na terceira semana de aulas, o semestre letivo foi interrompido: 

novamente greve geral nas IFES, totalizando 110 dias entre agosto e dezembro de 2001 

(para detalhes, ver em: http://www.sedufsm.org.br/?secao=greve). Retomamos o semestre 

2001.2 no final de janeiro de 2002, com aulas até maio. 

 No Estágio, estava mantida a dinâmica anterior ao meu afastamento e a Farmácia 

Universitária/FU continuava funcionando via convênio com o SESI. Em março de 2002, o 

Bloco J do Centro de Ciências da Saúde/CCS foi inaugurado, e parte dos laboratórios do 

CIF foram para esse novo espaço. A FH, finalmente, contava com um laboratório maior e 

adequado às suas atividades didático-pedagógicas – entre 2000 e 2001, mesmo a distância, 

mantive contato com colegas do Departamento que haviam se mobilizado para a construção 

do novo prédio, definindo a divisão das áreas e o layout do laboratório da FH. 

 A garantia da qualidade na produção homeopática, que enfatizava desde minha 

inserção na UFSC, passou a ter uma referência importante a partir de 2000: a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária/Anvisa aprovou a Resolução de Diretoria Colegiada/RDC n. 

33, de 19 de abril de 2000, que instituiu o Regulamento Técnico para as Boas Práticas de 

Manipulação em Farmácias/BPMF44, considerando também a área de Homeopatia. Essa 

RDC significou um divisor de águas para as farmácias magistrais, pois exigiu que o controle 

de qualidade, entre outros requisitos, fosse implantado in loco, com exceções (por exemplo, 

o controle de qualidade da água e o microbiológico poderiam ser terceirizados, regra válida 

até hoje). Posteriormente, a regulamentação sanitária foi atualizada (RDC n. 214, de 12 de 

 

44 Dois principais aspectos justificaram a aprovação da RDC 33/2000: um deles foi a forte pressão 
das indústrias farmacêuticas para estender às farmácias magistrais as exigências de qualidade que 
eram obrigadas a cumprir; e o outro foram casos de morte provocados por erros de manipulação de 
medicamentos em farmácias, que geraram inúmeros debates e notícias na mídia. 
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dezembro de 2006 e RDC n. 67, de 8 de outubro de 200745, vigente atualmente), incluindo 

novos grupos de atividades (como por exemplo, manipulação de antibióticos, hormônios, 

substâncias sujeitas a controle especial e de baixo índice terapêutico) e a rastreabilidade 

dos produtos manipulados. De um cenário na década de 1990 marcado pela 

desregulamentação e falta de padronização na área, o século XXI se iniciou com novas 

perspectivas, que procurei trazer para a disciplina, articulando com as atividades de estágio 

e do seu Trabalho de Conclusão – retomarei adiante. 

 Em 2 de abril de 2002, assumi a Subchefia do CIF [Documento 48], juntamente com 

o professor Marcos Segatto Silva. Para quem recém voltava de um longo afastamento, 

vivenciando mais uma longa greve, o envolvimento na administração trouxe aprendizagens 

significativas, pois a UFSC também havia mudado. Além de gerenciar as necessidades dos 

colegas e das disciplinas, como a instalação de parte dos laboratórios no Bloco J46, em 3 de 

julho de 2003 fui designada Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Farmácia 

[Documento 49] – por curto período, não houve eleições diretas para a Coordenação dos 

Cursos de Graduação da Universidade, sendo que a função era delegada a um dos 

membros da Chefia de Departamento. Entre abril e dezembro de 2004, ainda, representei os 

Presidentes dos Colegiados de Curso do CCS na Câmara de Ensino de Graduação 

[Documento 50], onde tive a oportunidade de conhecer mais da política educacional e das 

especificidades dos diferentes Cursos da UFSC. 

 Logo após, em novembro de 2003, retomei as discussões para a reforma curricular 

do Curso, tendo em vista o documento norteador das Diretrizes Curriculares Nacionais/DCN 

de 200247. Coordenei o processo até dezembro de 2004, quando de minha saída do cargo, 

envolvendo todos os Departamentos que ministravam disciplinas para o Curso, bem como 

estudantes e profissionais farmacêuticos. As DCN colocaram o SUS como eixo central, 

tratando agora da formação de um profissional “generalista”, conceito que gerou inúmeros 

debates e variadas visões. Um grupo de professores do CIF, inclusive eu, tinha o 

entendimento da importância da flexibilização curricular e de trabalhar com metodologias 

ativas, desconstruindo a “grade curricular”. Chegamos a construir propostas com essa 

perspectiva, porém as barreiras se impuseram, especialmente porque descaracterizavam as 

disciplinas clássicas e suas cargas horárias, o que deixou muitos descontentes. O fato é que 

 

45 Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC n. 67, de 8 de outubro de 2007, que dispõe 
sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em 
farmácias. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0067_08_10_2007.html>. 

46 Os demais laboratórios do CIF foram instalados no Bloco K, que foi inaugurado em dezembro de 
2002. 

47 BRASIL. CNE – Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/ CES n. 2/2002. Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia. Diário Oficial da União, 
Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9. 
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o novo currículo do Curso de Farmácia da UFSC foi implantado somente em 2011, 

demonstrando as dificuldades enfrentadas. Vale salientar que me engajei (e continuo ativa) 

nas discussões ampliadas sobre educação farmacêutica, participando de fóruns, 

conferências e seminários [Documento 51]. 

 Ainda nessa função, gostaria de lembrar uma das atividades desse período que mais 

me realizou como professora e gestora. Semestralmente, o Departamento de 

Acompanhamento Escolar da UFSC divulgava às Coordenações dos Cursos a lista dos 

estudantes com risco de jubilamento. Para minimizar o problema, juntamente com a 

servidora administrativa Rosalba O. Ferreira, organizei conversas com cada um desses 

estudantes, estabelecendo um plano de estudos até a finalização do Curso, com 

acompanhamento sistemático. O resultado desse esforço foi que muitos se formaram. 

 Mas o ano de 2003 trouxe ainda outras mudanças profundas, desde o nacional até o 

local. Colegas farmacêuticos de Santa Catarina, como Norberto Rech, foram cedidos para o 

Ministério da Saúde, onde se engajaram na reestruturação da área dos medicamentos. 

Nesse ano, fui membro da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Estadual de Política 

de Medicamentos e Assistência Farmacêutica [Documento 52] e da Comissão de 

Sistematização da Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, que 

ocorreu em Brasília de 15 a 18 de setembro de 2003 [Documento 53]. A mobilização 

culminou com a aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica em 2004 

(BRASIL, 2004), que passou a direcionar os rumos da área no país junto com a Política 

Nacional de Medicamentos (BRASIL, 1998). 

 Na UFSC, seguindo o cenário mais amplo, começamos48 a buscar alternativas para 

a FU, cujo modelo de funcionamento há muito tempo não nos satisfazia. Primeiramente, 

elaboramos projetos que incluíam novos laboratórios de manipulação, segundo regras 

sanitárias, porém não obtivemos apoio financeiro. Baseados na interlocução que tínhamos 

com a Secretaria Municipal de Saúde/SMS de Florianópolis a partir dos estágios nas UBS e 

do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, iniciamos em 200649 

[Documento 54] a negociação para um convênio que passaria a viabilizar a dispensação de 

 

48 Parte do grupo composta por Mareni, Rosana e Célia Maria Teixeira de Campos (também do CIF), 
tendo a interlocução no Ministério da Saúde com Norberto e José Miguel do Nascimento Junior 
(cedido pela SMS-Florianópolis inicialmente para a Secretaria de Estado da Saúde de SC e depois 
para o Ministério). 

49 Além disso, o grupo do CIF já vinha prestando desde 2003 consultoria e cooperação técnica com a 
Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde-SC e em 2006 foi assinado 
um Termo de Cooperação entre a UFSC e a Anvisa visando ao ensino para o uso racional de 
medicamentos e para a avaliação de tecnologias em saúde. Por esse Termo, foi realizado o “Curso 
de Formação de Facilitadores sobre o Ensino para o Uso Racional de Medicamentos no Estado de 
Santa Catarina”, com a participação de servidores da SMS-Florianópolis. 
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medicamentos dos Componentes Especializado50 e Básico da Assistência Farmacêutica. 

Em março de 2008, inauguramos a Farmácia Escola/FE da UFSC-Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, com o propósito de se tornar um centro de referência regional para a 

qualificação de trabalhadores para o SUS. A FE desde então tem sido espaço de 

dispensação de medicamentos (configurada na UFSC como atividade de extensão), de 

educação em serviço (oferecendo estágios obrigatórios e não obrigatórios e capacitando 

profissionais da rede) e de pesquisa. Como envolve duas instituições, a relação ensino-

serviço é permeada por conflitos (cotidianos ou derivados das trocas de gestão universitária 

e municipal), nos posicionando em geral no papel de mediação, procurando preservar os 

direitos e necessidades dos usuários e dos estudantes. 

 Volto a setembro de 2003. Envolvida na administração e no ensino de Graduação, 

me pressionava para o credenciamento no Programa de Pós-Graduação em 

Farmácia/PGFAR, pois afinal fazia dois anos de meu retorno à UFSC – parte dessa demora 

se deveu ao fato de que não me enxergava nas linhas de pesquisa existentes. Por estímulo 

de Mareni, solicitei vinculo à área de concentração “Fármaco-Medicamentos”, linha de 

pesquisa “Garantia da qualidade de insumos, produtos e serviços farmacêuticos”, 

entendendo que assim fortaleceríamos o viés da Saúde Pública. 

 Atuando nesse Programa a partir de 2004, viabilizei disciplinas que traziam temáticas 

até então não abordadas, como “Tópicos em Farmacoeconomia”, “Tópicos especiais – 

Avaliação de Medicamentos e Tecnologias em Saúde” e “Saúde e Antropologia” 

[Documento 55]. As duas primeiras se enquadravam no esforço de consolidar a Assistência 

Farmacêutica na Pós-Graduação stricto sensu, com apoio financeiro do Ministério da Saúde 

e da OPAS. Ambas contaram com convidados, sendo que “Tópicos Especiais” também se 

configurou como um curso de extensão51, com ampla participação de professores de outras 

Instituições de Ensino Superior e de profissionais de saúde. Vale salientar que tal apoio 

estava baseado no interesse do Ministério da Saúde e nosso em formar especialistas na 

avaliação de tecnologias em saúde, fortalecendo ainda o grupo de trabalho, nesta época 

não configurado como um grupo de pesquisa – em 2011, Mareni e Silvana Nair Leite 

(professora no CIF desde 2010) tornaram-se líderes do “Grupo de Pesquisa Políticas e 

Serviços Farmacêuticos”. 

 

 

 

50 Em 2006 denominado de medicamentos excepcionais de alto custo. 

51 O “Curso de Capacitação em Avaliação de Medicamentos e Tecnologias em Saúde”, com 45 horas, 
também fez parte do Termo de Cooperação entre a UFSC e a Anvisa (ver nota 49), coordenado pelos 
professores Sandra Costa Fuchs e Paulo Dornelles Picon (ambos da UFRGS), pelo Farmacêutico 
Leandro Mendonça Lindner (da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da 
Saúde-SC) e por mim. 
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Disciplina “Tópicos especiais – Avaliação de Medicamentos e  
Tecnologias em Saúde”, Florianópolis, julho de 2006. 

 

 

 Se de um lado trabalhava para a Assistência Farmacêutica, de outro também 

procurava maneiras de instituir a abordagem da Antropologia da Saúde no Programa, com o 

apoio de Jean. A “Saúde e Antropologia”, sob a responsabilidade de nós duas, foi cursada 

por pós-graduandos de diferentes Programas da UFSC, o que propiciou uma primeira 

aproximação com o tema, promovendo o diálogo interdisciplinar e demonstrando a 

importância da abordagem antropológica aos estudos em saúde. Dada a pouca ou nenhuma 

familiaridade da maioria dos estudantes com as Ciências Humanas, trabalhamos conceitos 

centrais, como cultura (trazendo GEERTZ, 1989; LANGDON, 2003, entre outros); 

aprofundamos a Antropologia Médica e os conceitos de disease, illness e sickness52, desde 

alguns de seus clássicos (YOUNG, 1976; GOOD, 1977; KLEINMAN, 1980) até a visão 

crítica (FRANKENBERG, 1980; FÓLLER, 2004); destacamos as articulações entre os 

sistemas médicos e a práxis (MENÉNDEZ, 2003); e finalizamos com o tema dos 

medicamentos na perspectiva da Antropologia. Cabe salientar que muitos dos textos 

enfatizavam a etnografia, ou seja, o modo de fazer e de interpretar na Antropologia. 

 A pesquisa “A Cadeia Produtiva Farmacêutica no Estado de Santa Catarina e a sua 

Articulação com o Sistema de Saúde”, sob minha coordenação, foi financiada pelo Edital 

MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT-DAF53 54/2005 (Seleção pública de propostas para apoio às 

atividades de pesquisa direcionadas ao estudo de Assistência Farmacêutica) [Documento 
 

52 Disease desde o ponto de vista biomédico das patologias, illness considerando a experiência do 
sofrimento e sickness o contexto social dos padecimentos (para mais detalhes, ver: YOUNG, 1976; 
KLEINMAN, 1980; FRANKENBERG, 2003). 

53 Edital do Ministério de Ciência e Tecnologia/MCT, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico/CNPq, Ministério da Saúde/MS, Secretaria de Ciência e Tecnologia e 
Insumos Estratégicos em Saúde/SCTIE, Departamento de Ciência e Tecnologia/DECIT, 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos/DAF. 
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56], sendo que o mestrando Paulo Roberto Boff investigou a existência, a organização e os 

elos constitutivos da cadeia produtiva farmacêutica catarinense e a articulação com o 

sistema de saúde. A pesquisa de Paulo tem contribuído para a proposição de políticas 

públicas visando ao desenvolvimento da indústria farmacêutica catarinense, em colaboração 

com a Comissão de Indústria Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia de Santa 

Catarina/CRF-SC [Documento 57]. Outras formas de divulgação foram apresentações em 

eventos [Documentos 58 e 59]. 

 O trabalho da mestranda Ana Paula Veber também tratou da Assistência 

Farmacêutica, com um olhar sobre a gestão e o planejamento nos municípios de Santa 

Catarina, a partir da análise dos Planos Municipais de Assistência Farmacêutica e de 

entrevistas com gestores. A dissertação “Assistência Farmacêutica e Planejamento: Limites 

e Possibilidades em Municípios Catarinenses, 2006”, ao final, demonstrou um descompasso 

entre as definições nos Planos e o que efetivamente era realizado nos municípios. Os 

resultados foram divulgados em eventos [Documento 60] e sob um artigo (VEBER et al., 

2011) [Documento 61]. 

 A investigação da mestranda Francielly Grassi focou na temática que desenvolvi no 

Doutorado, por meio do projeto “Medicamentos no Contexto Local Indígena Guaran i (Litoral 

de Santa Catarina)”54, que recebeu financiamento do Edital MS/CNPq/SES/FAPESC55 n. 

003/2004 [Documento 62], conhecido como Programa Pesquisa para o SUS em Santa 

Catarina/PPSUS-SC. A pesquisa de campo foi iniciada por mim, com idas duas vezes por 

semana a uma Terra Indígena Guarani a cerca de 40 km de Florianópolis. Acostumada a 

trabalhar entre os Kaingáng, precisei me adaptar ao modo Guarani, com longos silêncios e 

poucas palavras. Duas famílias se tornaram meu elo com o restante da comunidade e os 

dados que registrei, juntamente com o campo de Francielly produziram, além da 

dissertação, um artigo (DIEHL; GRASSI, 2010) [Documento 63] e trabalhos em eventos 

[Documentos 64 e 65]. 

 Em outubro de 2007, após o processo de credenciamento e recredenciamento do 

Programa, recebi a notícia de que minha solicitação de permanência por mais dois anos no 

PGFAR não havia sido aprovada, com o argumento de que eu não tinha publicado artigo em 

coautoria com orientando. Questionei o resultado, contra-argumentando que o período 

decorrido entre a primeira defesa (março de 2007) e a avaliação da solicitação de 

recredenciamento pela Comissão havia sido inferior a seis meses, tempo insuficiente, salvo 

 

54 Esse projeto, sob minha coordenação, passou por um longo processo de obtenção dos pareceres 
éticos, resultando em atrasos e prorrogações de prazo. 

55 Edital do Ministério da Saúde/MS, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico/CNPq, Secretaria de Estado da Saúde/SES, Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e 
Tecnológica do Estado de Santa Catarina/FAPESC. 
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melhor juízo, para que um artigo fosse publicado ou aceito para publicação. Também 

justifiquei o pedido de reconsideração baseando-me no fato de que três projetos de 

pesquisa sob minha coordenação e um projeto como membro de equipe eram financiados 

por editais públicos (como descrito acima e também abaixo), ou seja, a competência como 

investigadora estava avalizada por órgãos de fomento à pesquisa. Porém, o Programa não 

voltou atrás, permitindo que eu encerrasse as orientações em andamento. Tal fato provocou 

diferentes sentimentos e a certeza de que meu desassossego antes de entrar no Programa 

tinha razão de existir: a perspectiva interdisciplinar, característica de minha atuação, não 

tinha lugar em um Programa que se pautava (e ainda se pauta) pela produção do 

conhecimento altamente tecnicista, em lógica pouco permeável a outras abordagens para as 

Ciências Farmacêuticas. 

 Mas a vida continuava! E desde 2002, como líder do Núcleo de Estudos sobre 

Medicamentos em Contextos Locais, juntamente com o NESSI56, estava envolvida em 

outros projetos de pesquisa. Nosso interesse em analisar o impacto da Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas/PNASPI, especialmente sob o ponto de vista dos 

indígenas, nos levou a propor o projeto “O Subsistema de Atenção à Saúde do Índio em 

Santa Catarina (Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul): o papel do Agente Indígena 

de Saúde e a articulação entre as práticas de medicina tradicional e a biomedicina”, sob a 

coordenação de Jean e financiado pelo Edital FAPESC/UNESCO-MS n. 003/2003. O 

objetivo central foi a análise da formação e do papel do agente indígena de saúde/AIS na 

ABS dirigida às comunidades das Terras Indígenas Xapecó (Kaingáng) e Laklãnõ (Xokleng) 

de Santa Catarina, frente à PNASPI, considerando o princípio da atenção diferenciada. 

Dessa pesquisa, foram defendidos Mestrados (sob orientação de Jean), apresentados 

trabalhos em eventos [Documento 66], publicados artigos (LANGDON et al., 2006; DIEHL; 

LANGDON, DIAS-SCOPEL, 2012) [Documentos 67 e 68] e capítulo de livro (LANGDON; 

DIEHL; DIAS-SCOPEL, 2014) [Documento 69]. 

 

 

 

56 O NESI, citado anteriormente neste memorial, passou a chamar-se Núcleo de Estudos sobre 
Saúde e Saberes Indígenas/NESSI.  
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Grupo focal na Terra Indígena Xapecó, Ipuaçu, julho de 2004. 

 

 

 

Grupo focal na Terra Indígena Laklãnõ, José Boiteux, setembro de 2004. 

 

 

 Não há dúvida que desde 2003 o apoio financeiro por meio de editais específicos 

vinha oportunizando muitas pesquisas, em consonância com políticas públicas. No caso da 

saúde indígena, norteados por uma agenda nacional construída por pesquisadores e pelos 

Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, nossos Núcleos continuaram submetendo 

projetos. Em 2005, a proposta “Medicamentos nos Contextos Locais Indígenas Kaingáng e 

Xokleng (Santa Catarina)”, sob minha coordenação, foi aprovada pelo Edital MCT-

CNPq/MS-SCTIE-DECIT n. 38/2005 (Seleção pública de propostas para apoio às atividades 

de pesquisa direcionadas ao estudo sobre Saúde dos Povos Indígenas) [Documento 70]. 

Nesse caso, um dos objetivos foi analisar comparativamente a situação dos Kaingáng, visto 
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que haviam passado cinco anos desde o campo do Doutorado e a implantação do DSEI 

Interior Sul, onde a TI Xapecó foi incorporada. Incluímos os Xokleng pelo interesse em 

ampliar as temáticas que vínhamos abordando anteriormente. Eu fiquei responsável por 

conduzir a pesquisa entre os Kaingáng, com a colaboração voluntária de estudantes da 

Graduação em Farmácia e o antropólogo Ledson K. de Almeida trabalhou com os Xokleng. 

Dessa investigação, foram apresentados trabalhos em eventos [Documentos 71-76] e em 

artigo (DIEHL; ALMEIDA, 2012) [Documento 77]57.  

 Em 2007, a Fundação Nacional de Saúde/Funasa e a SCTIE-MS, com a OPAS, 

lançaram novo Edital58 e sob a coordenação de Jean, o projeto “Avaliação do modelo de 

atenção diferenciada aos povos indígenas: os casos Kaingáng (Santa Catarina) e 

Munduruku (Amazonas)” foi aprovado. O tema da atenção diferenciada foi novamente o 

centro da proposta, avaliado em uma abordagem qualitativa a partir de alguns “problemas-

foco” (hipertensão arterial, diabetes mellitus e alimentação e nutrição), considerando as 

perspectivas nativa e biomédica. A inclusão dos Munduruku se deu a partir do vínculo de 

Raquel Paiva Dias-Scopel, membro do NESSI, ao Instituto Leônidas e Maria Deane da 

Fiocruz Amazonas, também com o interesse, agora, de comparar as realidades do Sul e do 

Norte do país. Essa pesquisa gerou dissertações de Mestrado e tese de Doutorado, sob a 

orientação de Jean, bem como apresentações em eventos [Documentos 78-80] e outras 

publicações. Vale salientar que parte significativa de minha produção acadêmica em saúde 

indígena se valeu das pesquisas desenvolvidas coletivamente e de minha atuação em 

órgãos colegiados. 

 Para narrar minha atuação em órgãos colegiados (que podemos classificar como 

ações extensionistas), preciso voltar a 2002, quando fui designada conselheira titular, 

representando as Universidades da região Sul do Brasil e de São Paulo, no Conselho 

Distrital Interior Sul/Condisi-Insul do DSEI Interior Sul [Documento 81], órgão de controle 

social estabelecido na organização do Subsistema (permaneci conselheira distrital até 2010 

e hoje, infelizmente, as Universidades não têm mais assento nesse Conselho). Também no 

período, até 2006, fui suplente pela Abrasco na Comissão Intersetorial de Saúde 

Indígena/CISI do Conselho Nacional de Saúde/CNS [Documento 82] e posteriormente titular 

[Documento 83]. De um lado, a experiência que trazia da pesquisa e o posicionamento 

político frente à situação indígena contribuíram não só para o processo de participação 

social, a partir da perspectiva acadêmica e da Abrasco, mas também para apresentar 

resultados de nossas investigações, como forma de retorno às populações indígenas e aos 

 

57 Alerto que como se observará mais à frente, os resultados dessa pesquisa e de outras também 
foram utilizados em outras produções. 

58 Edital MS-Funasa/MS-SCTIE-DECIT/OPAS 2007 (Seleção pública de propostas avaliativas do 
Subsistema da Saúde Indígena). 
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executores, gestores e profissionais dos serviços de saúde. Por outro lado, essa atuação 

também retroalimentava meu olhar de investigadora, que somado a dados de campo 

coletados ao longo das várias pesquisas já citadas, geraram apresentações em eventos 

[Documentos 84-86], bem como artigo (LANGDON; DIEHL, 2007) [Documento 87]. 

 Ainda a destacar sobre o exercício em órgãos, desde o Doutorado havia me 

aproximado da Abrasco, em especial do Grupo de Trabalho/GT Saúde Indígena, seja como 

colaboradora, seja como efetiva desde 2014 [Documento 88 – Disponível em: 

https://www.abrasco.org.br/site/gtsaudeindigena/composicao/]. Assim, os nossos Núcleos de 

pesquisa e o GT Saúde Indígena vêm promovendo conjuntamente ao longo das décadas de 

2000 e de 2010 debates e eventos, cabendo destacar, entre outros: (1) “IV Oficina de Saúde 

Indígena: A antropologia e os desafios da saúde indígena no Brasil”, no III Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Florianópolis, julho de 2005, sob 

coordenação de Jean e minha [Documento 89]; (2) “V Oficina Políticas e Práticas em Saúde 

Indígena”, no XI Congresso Mundial de Saúde Pública e VIII Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, agosto de 2006, sob a coordenação de Carlos Coimbra Jr. e 

Ricardo Ventura Santos [Documento 90 – Palestrante]; (3) “Painel Saúde e Povos Indígenas 

no Brasil: Desafios Nacionais e Insights Locais”, no X Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, Porto Alegre, novembro de 2012, coordenado por James R. Welch [Documento 91 

– Painelista]; (4) “VI Oficina Saúde Indígena – Pesquisa e Saúde Indígena: Um Balanço das 

Trajetórias e Desenvolvimento do Campo”, no XI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

Goiânia, julho de 2015, coordenado por Luiza Garnelo e por mim [Documento 92]. Em que 

pese terem sido atividades em eventos científicos, os debates sempre foram permeados 

pela análise do impacto das investigações nas políticas, serviços e ações em saúde 

indígena, acolhendo e incentivando, portanto, a participação de lideranças  indígenas (na VI 

Oficina, em Goiânia, estudantes indígenas da UFG estiveram presentes, fomentando as 

discussões), trabalhadores e gestores. Da atividade (3), o periódico Cadernos de Saúde 

Pública publicou em 2014, na forma de Fórum, os painéis apresentados (DIEHL; 

PELLEGRINI, 2014) [Documento 93]. A atividade (4) fez parte da rede Saúde do Instituto 

Brasil Plural, que descreverei em novo tópico adiante. 

 Também entre 2006 e 2008 fui membro da Comissão de Assuntos Indígenas/CAI da 

Associação Brasileira de Antropologia/ABA [Documento 94], quando participei trazendo 

contribuições do campo da saúde, principalmente em debates que envolviam direitos à terra 

e a violência contra povos indígenas, dois dos assuntos que a CAI/ABA acompanha 

ativamente no país. 
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IV Oficina de Saúde Indígena: A antropologia e os desafios da saúde indígena no Brasil, III 
Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Florianópolis, julho de 2005. 
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VI Oficina Saúde Indígena – Pesquisa e Saúde Indígena: Um Balanço das Trajetórias e 
Desenvolvimento do Campo, XI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Goiânia, julho de 2015. 

 

 Em 2008, fui convidada por Marcos Pellegrini para participar como consultora no 

Consórcio Institute of Development Studies/IDS, Saúde Sem Limites/SSL e Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento/CEBRAP, formado para propor um novo modelo de gestão da 

saúde indígena, financiado pelo Projeto Vigisus II (que tratou de um acordo entre o Banco 

Mundial e o governo do Brasil). Tal proposta implicava um diagnóstico inicial e 

posteriormente a apresentação de modelos de atenção, organização, financiamento, gestão, 

monitoramento e avaliação para o Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Participei do diagnóstico e proposição do modelo de atenção, ficando responsável pelo tema 

da Assistência Farmacêutica; elaboramos um instrumento a ser respondido por todos os 34 

DSEI do país, cujos dados foram posteriormente comparados com os Planos Distritais de 

Saúde Indígena. O trabalho do Consórcio resultou em documentos [Documento 95] que 

foram amplamente discutidos com os gestores do Subsistema, mas infelizmente não 

transpostos para a prática – parte dos dados específicos sobre a Assistência Farmacêutica 

[Documento 96] e dados gerais produzidos pela consultoria [Documento 97] foram 

apresentados em evento e utilizados durante o Estágio Sênior, de que tratarei adiante. 

 Para além das atividades de pesquisa e extensão na saúde indígena, mantinha o 

trabalho na Homeopatia. Como comentei anteriormente, os anos 2000 trouxeram 

possibilidades concretas e novos desafios para a área e eu procurava estimular nos 

estudantes o aprofundamento de alguns temas, principalmente articulando com o Trabalho 

de Conclusão de Estágio. Nesse sentido, orientei dois trabalhos que versaram sobre as 

técnicas de impregnação de formas farmacêuticas sólidas para uso interno, especificadas 

nos dois códigos oficiais vigentes, em comparação com a prática em farmácias 

homeopáticas do município de Florianópolis. Tais trabalhos se justificaram pela escassez de 
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dados disponíveis, contribuindo dessa forma para a necessária padronização dos processos 

de produção dos medicamentos homeopáticos. Em parceria com Diva Sonaglio e com as 

estudantes, publicamos dois artigos (DIEHL et al., 2008; SOUZA et al., 2012) [Documentos 

98 e 99]. 

 Afora os aspectos farmacotécnicos e sanitários, em 2006 foi aprovada a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde/PNPIC-

SUS (BRASIL, 2006), que abrange nos seus objetivos a incorporação e implementação da 

Homeopatia59 na ABS, permitindo o acesso da população ao serviço homeopático e ao 

medicamento. As diretrizes apontam para o caráter multiprofissional das PIC, a necessidade 

de formação e capacitação permanente, o acesso ao medicamento homeopático e o 

incentivo à pesquisa, entre outras. Desde sua aprovação, a PNPIC tem provocado inúmeros 

debates, com posicionamentos contrários baseados no discurso de que não há 

comprovação científica de muitas das práticas e também na primazia do exercício da clínica 

pelo médico (aqui, atacando a multidisciplinaridade proposta pela Política) – no caso da 

Homeopatia, por exemplo, logo após a aprovação da Política, a Associação Médica 

Homeopática Brasileira se posicionou contrária à PNPIC, acompanhando o Conselho 

Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira60. Nas aulas busco discutir as 

diferentes facetas da PNPIC, encorajando os estudantes a refletirem sobre as dificuldades e 

potencialidades da implementação da Homeopatia na rede pública de saúde, incluindo como 

campo de atuação do farmacêutico. 

 Na Pós-Graduação lato sensu, em 2003 passei a dedicar-me ao Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família61. A Residência foi fruto de um intenso 

movimento iniciado nos anos 1980 na UFSC por professores e estudantes que defendiam a 

inserção precoce e a capacitação nos serviços de saúde. Quando se instituiu no início dos 

anos 2000, congregava profissionais farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais, 

psicólogos, odontólogos, enfermeiros e médicos62, envolvendo professores de diversos 

Departamentos e Centros de Ensino e servidores da SMS-Florianópolis. O projeto objetivava 

(e ainda mantém) a articulação entre o ensino e o serviço, com uma forte base teórica e a 

educação em serviço, sob a responsabilidade da UFSC (tutoria) e dos trabalhadores da 

 

59 A PNPIC-SUS ainda inclui a Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, Plantas Medicinais e 
Fitoterapia e Termalismo Social-Crenoterapia. 

60 AMHB – Associação Médica Homeopática Brasileira. Posição Oficial da AMHB face à portaria 971, 
de 04/05/2006, do Ministério da Saúde. Gazetinha n. 7, junho de 2006. 

61 À época denominado Curso de Especialização em Saúde da Família/Modalidade Residência. 

62 A partir de 2011, os médicos deixaram de fazer parte dessa Residência, que atualmente está 
composta por farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais, educadores físicos, odontólogos e 
enfermeiros. 
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SMS (preceptoria) respectivamente. Minha atuação63 tem sido como tutora para a área da 

Farmácia, bem como docente (desde 2014 nas disciplinas “Educação em serviço”, “Cuidado 

integral na perspectiva profissional - Farmácia” e “Educação em Saúde”) e orientadora de 

Trabalho de Conclusão de Curso [Documentos 100-102]. Estar na Residência até hoje me 

permite refletir sobre as contradições entre o postulado pelas políticas públicas e o vivido na 

ABS, explicitando desde o árduo esforço de realizar na prática a multi e a 

interdisciplinaridade, até as dificuldades de implementar os processos de trabalho 

específicos a cada profissão. Sem dúvida a colaboração entre residentes, professores e 

preceptores mantém acesa a chama. 

 Em 2008, ciente de meu desligamento do PGFAR, solicitei credenciamento ao 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública/PPGSP64, tendo sido aceita como 

colaboradora. Introduzi, em parceria com Jean, a disciplina “Saúde Pública e Antropologia: 

Perspectivas Críticas” [Documento 103], cuja temática, à semelhança do PGFAR, não havia 

sido ofertada no PPGSP. Tínhamos como objetivo apresentar uma perspectiva geral da 

Antropologia da Saúde, bem como alguns temas específicos em saúde, que permitissem 

discutir as contribuições da Antropologia à Saúde Pública. Trouxemos basicamente os 

mesmos autores que havíamos introduzido na disciplina do PGFAR, acrescentando a 

necessária discussão sobre a tensão interdisciplinar, mais especificamente entre a 

Antropologia e a Epidemiologia (deram o tom autores como YODER, 1997; HAHN, 1999; 

SEVALHO; CASTIEL, 1998; MENÉNDEZ, 1998). Também foi oferecida para pós-

graduandos de diferentes Programas, resultando em debates e trabalhos muito ricos – um 

dos ensaios finais de uma doutoranda do PPGSP, posteriormente, foi apresentado em 

evento [Documento 104] e publicado como artigo (BRZOZOWSKI; DIEHL, 2013) 

[Documento 105]. 

 Iniciei em 2009 a orientação de Helga Bruxel de Carvalho Follmann e no ano 

seguinte de Ewerton Aires de Oliveira. Ambos traziam na bagagem a atuação profissional no 

Subsistema de Saúde Indígena: Helga como enfermeira em um DSEI do Norte do país e 

Ewerton como nutricionista no Parque Indígena do Xingu. Dadas suas experiências e 

interesses, as duas pesquisas trataram de saúde indígena, mais especificamente na TI 

Xapecó com os Kaingáng. Nossas investigações anteriores haviam focado principalmente 

no papel do agente indígena de saúde, porém desde meu Doutorado interagia com 

indígenas formados (e atuando) como auxiliares e técnicos de enfermagem nas aldeias. 

Assim, Helga realizou uma etnografia sobre esses indígenas, abordando desde sua 

formação e capacitação até as atividades desenvolvidas na equipe multiprofissional de 

 

63 Entre 2011 e 2013 afastei-me da Residência, porém mantendo o contato principalmente por 
intermédio de Mareni, atualmente coordenadora do Programa. 

64 Atualmente chama-se Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 
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saúde indígena. De sua dissertação, foram apresentados resultados em evento [Documento 

106] e publicado um artigo (DIEHL; FOLLMANN, 2014) [Documento 107]. Ewerton, por sua 

vez, identificou e analisou as atividades de autoatenção (segundo MENÉNDEZ, 2003, 2009) 

nos adoecimentos em crianças Kaingáng, demonstrando que as mães e famílias articulavam 

espaços (terapêuticos ou não) e recursos na busca de atenção à saúde de suas crianças de 

acordo com os agravos. Sua pesquisa foi divulgada em eventos [Documentos 108-109]. 

Creio ser ainda relevante mencionar que Helga e Ewerton, após suas defesas, voltaram a 

atuar profissionalmente no Subsistema, agora no DSEI Interior Sul, mantendo, portanto, 

aproximação com os Kaingáng. 

 Em 2011, no processo de credenciamento e recredenciamento do Programa, fui 

desligada por não ter alcançado a pontuação mínima exigida para a permanência. Outra 

frustração! Desta feita, meu questionamento foi “por que eu não havia publicado mais?”, 

assumindo de certa maneira uma culpa construída a partir da lógica produtivista quantitativa, 

característica da produção acadêmica contemporânea do conhecimento. Sofri uns dias, 

desabafei com amigas e amigos, mantive a orientação de Ewerton (e sua compreensão foi 

fundamental, visto que meu desligamento também o atingia). O que aprendi? Percebi as 

diferenças implicadas em ir a campo, descrever/escrever e analisar dados de cunho 

humanístico (a Antropologia), aliando ao campo das Ciências da Saúde (a Saúde Pública e 

a Farmácia), me posicionando, portanto, como “marginal” à ciência hegemônica. Como 

salientou Frankenberg (2003, p. 12), “La división epistemológica [se referindo à Antropologia 

e à Medicina] se acentúa y refuerza cuando se la refiere a temas compartidos. Estos van 

desde su mirada general hasta su estilo de publicación, pasando por sus métodos de 

investigación”. A experiência também evidenciou a heterogeneidade interna na Saúde 

Pública/Saúde Coletiva: de um lado a Epidemiologia se baseando nos cânones da 

biomedicina e de outro as Ciências Sociais e Humanas em Saúde ainda buscando seu 

reconhecimento65, o que tem gerado, muitas vezes, abismos e disputas ideológicas. 

 Como minha vida na UFSC não se resumia aos enfrentamentos das dificuldades 

cotidianas, revigorei-me com atividades em que estava engajada desde 2008 e que abriram 

novas perspectivas. Passo agora para a ênfase no trabalho em redes. 

 

 

 

 

65 Aqui não estou desconsiderando os avanços teóricos e metodológicos das Ciências Sociais e 
Humanas em Saúde alcançados nas últimas décadas, mas tão somente colocando seu 
posicionamento frente à Epidemiologia, área que em geral compartilham nos Programas de Pós-
Graduação em Saúde Pública ou em Saúde Coletiva no Brasil. 
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Em 2008, o Ministério da Saúde, por meio da SCTIE e do seu Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos/DAF, lançou uma carta-convite visando à capacitação 

de farmacêuticos dos serviços públicos de saúde de todo o Brasil para a gestão da 

Assistência Farmacêutica, modalidade Especialização presencial. O nosso grupo (Mareni, 

Rosana e eu), em parceria com colegas de outras Instituições de Ensino Superior/IES66 do 

Estado, apresentou a proposta “Curso de Especialização em Gestão da Assistência 

Farmacêutica: uma proposta Interinstitucional para Santa Catarina”, tendo sido um dos 13 

aprovados no país – Mareni e eu dividimos a Coordenação [Documento 110]. As disciplinas 

contaram com a participação de professores dessas IES e da Escola de Saúde Pública da 

Secretaria de Estado da Saúde de SC, além de outros da UFSC, priorizando os campos de 

conhecimento de cada um – ministrei os conteúdos sobre Homeopatia/PIC e sobre 

Antropologia da Saúde/dos Medicamentos [Documento 111]. Além disso, orientei TCC 

[Documento 112]. Foram ofertadas e preenchidas 30 vagas, majoritariamente por 

farmacêuticos que trabalhavam nos níveis municipal e estadual de saúde de SC. Ao final, 

especializamos 29 desses profissionais. 

 A experiência exitosa desse Curso, articulando diferentes instituições educativas, e o 

reconhecimento da UFSC como um centro de excelência para a Educação a Distância/EaD, 

derivou em 2010 em novo apoio do Ministério da Saúde (especificamente da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/SGTES e também da SCTIE), agora, porém, 

na modalidade a distância. A nova proposta – “Especialização em Gestão da Assistência 

Farmacêutica – EaD: uma proposta em rede para a qualificação da Assistência 

Farmacêutica no SUS” – foi integrada à Universidade Aberta do Sistema Único de 

Saúde/UNA-SUS67, na perspectiva de constituir uma rede colaborativa de IES, um Acervo 

de Recursos Educacionais em Saúde/ARES de livre acesso e a Plataforma Arouca. O grupo 

que havia construído o presencial, sem nenhuma experiência em EaD, entendia que o novo 

modelo precisava inovar, tanto pelas características inerentes da modalidade como pela 

capacitação em larga escala (em que também éramos neófitos). 

 

66 Universidade do Sul de Santa Catarina/Unisul, Universidade do Extremo Sul de Santa 
Catarina/Unesc, Universidade da Região de Joinville/Univille, Universidade Regional de 
Blumenau/FURB, por meio dos Cursos de Graduação em Farmácia, e com a Escola de Saúde 
Pública da Secretaria de Estado da Saúde de SC. 

67 A UNA-SUS, criada em 2010, é uma rede colaborativa nacional, que visa a atender às 
necessidades de capacitação e educação permanente dos profissionais de saúde que atuam no SUS, 
utilizando a modalidade a distância. A partir de 2010, outros Cursos EaD da UFSC também se 
vincularam à UNA-SUS. 
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 Integrando e articulando conhecimentos e profissionais das mais variadas áreas (47 

conteudistas, nove convidados, dez profissionais do jornalismo e cinema, 20 profissionais do 

design gráfico e instrucional, além de servidores da UFSC responsáveis pelo sistema de 

controle de matrícula na Pós-Graduação e pelo Moodle68) e constituindo 17 Polos Regionais 

Presenciais por meio de convênios entre a UFSC e IES de todo o Brasil, iniciamos a 

primeira etapa (região Nordeste) em 20 de dezembro de 2010, sob minha Coordenação Pro 

Tempore69 [Documento 113]. Utilizávamos a metáfora do “avião voando mas ainda em 

construção”, isto é, dada a complexidade de estruturação do Curso, não estávamos na 

posição confortável de iniciar as aulas somente após tudo concluído. Para superar os 

desafios, adotamos algumas estratégias que se mostraram acertadas, como por exemplo, 

ofertar o Curso por regiões do país, iniciando pelo Nordeste (que foi nosso “piloto”) e depois, 

ajustando e corrigindo erros, para as regiões Norte/Centro-Oeste e Sul (realizadas juntas) e 

Sudeste (última etapa, que também serviu para diminuir o impacto esperado da evasão). 

Outra estratégia fundamental foi organizar o “núcleo duro” por meio de uma Comissão 

Gestora70 (professores com atribuições específicas, porém não exclusivas), uma 

Coordenação Técnico-Pedagógica71 (farmacêuticos contratados pela Consolidação das Leis 

de Trabalho/CLT), uma Coordenação de ambiente virtual de ensino-aprendizagem/AVEA72 

(contrato por CLT) e uma Secretaria73 (contratos por CLT), auxiliados por estudantes de 

Graduação bolsistas. Como havíamos optado pela descentralização do processo de tutoria, 

os convênios com as instituições viabilizaram os Polos, que contavam com um Coordenador 

Regional, um grupo de tutores e um bolsista – outro objetivo explícito dos Polos foi o 

fomento à criação de redes regionais para a Assistência Farmacêutica. O gerenciamento 

dos recursos financeiros ficou sob responsabilidade de uma das Fundações existentes na 

UFSC. 

 

 

68 Plataforma utilizada pela UFSC e por nosso Curso como ambiente virtual de ensino-aprendizagem. 

69 Visto que Mareni estava afastada para Pós-Doutorado. 

70 Coordenação Geral, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Tutoria, Coordenação de 
Regionalização e Coordenação do Trabalho de Conclusão do Curso, assumidas na primeira edição 
por Mareni, Eliana, Rosana, Silvana e Luciano Soares (da Univille), respectivamente. 

71 Nessa Coordenação, também havia atividades específicas para cada um dos farmacêuticos, que 
se responsabilizavam por fazer a mediação cotidiana entre a Comissão Gestora e os Polos. Fizeram 
parte dessa equipe, em diferentes momentos das duas edições do Curso: Fernanda Manzini, Fabíola 
Bagatini Buendgens, Kaite Cristiane Peres, Marcelo Campese, Guilherme Pupo, Mônica Trindade, 
Samara Mendes, Gelso Junior, Alessandra Fontana, André Vilvert, Alexandre Pereira e Raphaela 
Negro. Essa coordenação sempre esteve formada por um mínimo de seis farmacêuticos. 

72 Bernd Storb foi responsável por essa Coordenação. 

73 Luciana Mendes, Fabíola Dutra, Simone Schaefer e Francislene da Silva. 
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Logomarca do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica-EaD. 

 

 Para a distribuição das 2.000 vagas, foram realizadas reuniões com gestores do 

DAF-MS e dos níveis municipal e estadual nas diferentes regiões. Inscreveram-se 5.212 

farmacêuticos, foram matriculados 2.423 (também visando a reduzir o impacto da evasão) e 

em 2014, após todas as etapas, concluíram 1.445 (de 700 municípios), recebendo o título de 

Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica. 

 

 

 

Apresentando a proposta do Curso na reunião com gestores e  
Coordenação Regional Sul, Florianópolis, março de 2011. 

 

 Com caráter de inovação, o Projeto Político-Pedagógico inseriu a abordagem do 

Planejamento Estratégico Situacional/PES (MATUS, 1993) de modo transversal aos 
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conteúdos, aplicando-o no instrumento de aprendizagem Plano Operativo/PO, que havia 

sido desenvolvido originalmente no Curso presencial da Universidade Federal da 

Bahia/UFBA, mas agora adaptado para o AVEA74. Por meio do PO, cada estudante 

exercitava o PES e seus momentos (Explicativo, Normativo, Estratégico e Tático-

Operacional) como expressão da aprendizagem sobre gestão, direcionada para a 

Assistência Farmacêutica, de forma participativa com outros atores do local de trabalho. Ao 

final, o Trabalho de Conclusão do Curso/TCC se fundamentou no relato da experiência de 

construção do PO, em diálogo com a literatura. Em relação aos demais conteúdos, também 

aprendemos que a linguagem usualmente utilizada em textos acadêmicos precisava ser 

reconfigurada para um modelo dinâmico e adequado às características da EaD, que 

pressupõe pro-atividade e organização para os estudos individuais sem a intermediação 

direta do professor. 

 

 

Projeto Político Pedagógico do Curso, 1a Edição. 

 

 Compreendendo a importância de inserir a abordagem da Antropologia da Saúde no 

Curso, Jean e eu escrevemos um conteúdo com base principalmente em nossas vivências 

de campo, bem como de outras etnografias, ilustrando de maneira prática as suas 

potenciais contribuições para a compreensão dos usos dos medicamentos e a gestão da 

Assistência Farmacêutica (DIEHL; LANGDON, 2011, partes 1 e 2) [Documento 114]. O 

material foi disponibilizado tanto em versão offline/pdf quanto em versão online/AVEA. 

 

 

74 Para essa adaptação, colaboraram professores e estudantes da área de Tecnologia da Informação 
da UFSC. 
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Imagem do vídeo de apresentação do módulo “Abordagem cultural da doença e da atenção à saúde 
e contexto sociocultural do uso de medicamentos” – à direita Jean Langdon e à esquerda eu (o vídeo 

está disponível no material comprobatório desse Memorial). 

 

 

 

Meu “avatar” utilizado no conteúdo online do Curso. 

 

 No final de 2011, a SGTES acenou com a possibilidade de oferecer uma segunda 

edição do Curso, considerando a grande demanda não atendida pela primeira edição, bem 

como a expertise que estávamos construindo a partir da concepção de redes colaborativas. 

Colocamos a “mão na massa”, sob minha coordenação geral [Documento 115], e a partir 

dos erros e acertos anteriores definimos algumas mudanças importantes: oferecimento de 

três modalidades de capacitação (Estudos de Aprofundamento, Aperfeiçoamento e 

Especialização), como forma de diminuir a evasão; inclusão de farmacêuticos-docentes de 

Cursos de Graduação em Farmácia, acreditando no potencial da formação de formadores; e 

início único em 14 de março de 2014 nos 13 Polos Regionais Presenciais. A distribuição 

regional das 1.600 vagas (1.200 para farmacêuticos e 400 para docentes) foi pactuada com 
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o Ministério da Saúde, a partir de critérios baseados no Plano Brasil sem Miséria e 

QualiSUS75 do governo federal. No “Curso de Capacitação para a Gestão da Assistência 

Farmacêutica – EaD”, segunda edição, inscreveram-se 4.654 profissionais, foram 

matriculados 1.821 e certificados 1.055 (de 525 municípios do país), a grande maioria como 

Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica. 

 Os conteúdos e vídeos foram revisados e novos foram elaborados, mantendo as 

abordagens do PES, do PO e do TCC. Jean e eu avaliamos que era importante revisitar 

nosso material, “enxugando” o texto de modo a deixar ainda mais clara a potencial 

contribuição da Antropologia para os serviços de saúde e de Assistência Farmacêutica 

(DIEHL; LANGDON, 2015) [Documento 116]. Para a segunda edição, o material 

disponibilizado no ARES foi reorganizado, sendo que estou como organizadora de três 

recursos eletrônicos (DIEHL; TRINDADE; PERES, 2015; DIEHL; LEITE; MANZINI, 2015; 

SOARES; DIEHL; VILVERT, 2015) [Documentos 117-119].  

 As duas edições do Curso, que se caracterizam tanto como atividade de ensino 

quanto de extensão (nesse último caso considerando o desenvolvimento dos materiais 

instrucionais/educativos), têm produzido também dissertações e teses, trabalhos 

apresentados em diversos eventos nacionais e internacionais [Documentos 120-124] e em 

2016 foi publicada pela Editora da UFSC a coleção “Assistência Farmacêutica no Brasil: 

Política, Gestão e Clínica”, composta por cinco livros didáticos com conteúdos do Curso, 

para distribuição em todo o Brasil. Dessa coleção, organizei os volumes III (FARIAS et al., 

2016) [Documento 125] e IV (DIEHL; SANTOS; SCHAEFER, 2016) [Documento 126] e sou 

autora de um capítulo (DIEHL; LANGDON, 2016) [Documento 127]. Além da obra impressa, 

os cinco volumes estão disponíveis como e-book: (a) Volume I – “Políticas de saúde e 

acesso a medicamentos”: http://pubhtml5.com/smqn/nkpx/; (b) Volume II – “Gestão da 

Assistência Farmacêutica”: http://pubhtml5.com/smqn/drgc/; (c) Volume III – “Seleção de 

medicamentos”: http://pubhtml5.com/smqn/dxms/; (d) Volume IV – “Logística de 

medicamentos”: http://pubhtml5.com/smqn/acqq/; (e) Volume V- “Atuação clínica do 

farmacêutico”: http://pubhtml5.com/smqn/plxb/.  

A coleção, de distribuição gratuita e acesso livre (e-book), tem o propósito de se 

constituir como obra de referência para a educação e os serviços farmacêuticos e, para 

tanto, distribuímos os 2.000 exemplares para bibliotecas de Universidades que contam com 

Cursos de Graduação em Farmácia, para os Polos Regionais Presenciais e para alguns 

órgãos públicos. Na disciplina obrigatória “Atenção à Saúde” do Curso de Graduação em 

Farmácia da UFSC, da qual sou professora desde 2015, tenho utilizado o capítulo que Jean 

 

75 O Plano Brasil sem Miséria foi criado em 2011 para famílias de baixa renda, baseado na garantia 
de renda para alívio da extrema pobreza, acesso aos serviços públicos e inclusão produtiva. O 
QualiSUS é um programa de qualificação da atenção à saúde no SUS. 

http://pubhtml5.com/smqn/nkpx/
http://pubhtml5.com/smqn/drgc/
http://pubhtml5.com/smqn/dxms/
http://pubhtml5.com/smqn/acqq/
http://pubhtml5.com/smqn/plxb/
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e eu escrevemos, sensibilizando os estudantes de segunda fase para uma visão ampliada 

dos processos de saúde, doença e atenção à saúde, debatendo sobre a pluralidade de 

formas de atenção e autoatenção à saúde.  

 

 

Coleção “Assistência Farmacêutica no Brasil:  
Política, Gestão e Clínica”, 2016. 

 

 Inserido no contexto do Grupo de Pesquisa Políticas e Serviços Farmacêuticos, à 

frente da realização dos Cursos de Gestão descritos acima e do qual faço parte, outras 

atividades também têm gerado publicações, como foi o caso de um dos artigos da tese de 

Doutorado de Luciano Soares (SOARES et al., 2013) [Documento 128]. 

 Ao mesmo tempo que estávamos investindo fortemente na Pós-Graduação lato 

sensu, em grande escala, um movimento nacional de um grupo de professores (Mareni e eu 

também presentes) se encarregava da construção de um programa stricto sensu na área de 

Assistência Farmacêutica, já articulado na forma de rede. No final de 2011, iniciamos o 

Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica/PPGAsFar, uma associação da 

UFRGS, UFSC, Universidade Federal do Paraná/UFPR, Universidade Vila Velha/UVV, 

Universidade Federal do Espírito Santo/UFES e Universidade Federal da Bahia/UFBA. A 

UFRGS, proponente, mantém a coordenação geral e em cada uma das IES há a 

coordenação local; estou coordenadora local para o biênio 2016-2017 [Documento 129]. A 

administração desse Programa exigiu (e tem exigido) um esforço colaborativo, visando a 

suplantar as dificuldades inerentes de um modelo diferenciado de educação (por exemplo, 

oferecimento de disciplinas a distância) e de gestão, em contraposição ao esquema 
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majoritário das Pós-Graduações. Nesse sentindo, buscando se consolidar como rede, 

atualmente está a ampliação para o Doutorado, solicitado à CAPES. 

 A partir de 2012, venho orientando, sistematicamente, estudantes de Mestrado, 

tendo defendido Bruna Ruzza Monteguti, Karen Berenice Denez e André Igor Oliveira Prado. 

Interessada em entender como as DCN foram contempladas nos Cursos de Graduação em 

Farmácia do Sul do Brasil e o papel do Programa de Educação pelo Trabalho em 

Saúde/PET-Saúde na formação de farmacêuticos, Bruna fez análise documental das 

matrizes curriculares e dos Projetos Político-Pedagógicos de Farmácia de IES públicas e 

privadas do RS, SC e PR, bem como entrevistou estudantes e professores de Cursos de 

Farmácia de SC. Seus resultados indicaram, por um lado, a disparidade na apropriação das 

DCN pelos Cursos, mas de outro o papel indutor do PET-Saúde na preparação de futuros 

farmacêuticos para o SUS. Dessa investigação, apresentamos resultados em eventos 

[Documentos 130-132] e em um artigo (MONTEGUTI; DIEHL, 2016) [Documento 133]. 

Karen investigou as percepções de usuários da clínica homeopática e o acesso a 

medicamentos homeopáticos em Florianópolis, movida por sua longa trajetória como 

farmacêutica homeopática. Utilizando uma abordagem etnográfica e também quantitativa, 

observou que os usuários utilizavam a Homeopatia principalmente quando se 

desencantavam da alopatia, quando buscavam um tratamento integral, e que em geral 

avaliaram o medicamento como eficaz. Os resultados foram divulgados em evento 

[Documento 134]. André abordou as concepções de saúde-doença e as estratégias de 

atenção e autoatenção à saúde sob o ponto de vista de pessoas atingidas pela hanseníase 

no município de Teresina, Piauí, incluindo a descrição de como os serviços de Assistência 

Farmacêutica se relacionavam com os itinerários terapêuticos. Sua pesquisa etnográfica 

evidenciou as articulações engendradas pelas pessoas tanto na rede oficial de serviços 

quanto nas redes alternativas, com destaque para o papel do Movimento de Reintegração 

das Pessoas Atingidas pela Hanseníase/Morhan nas práticas de autoatenção. Até o 

momento, os resultados foram apresentados em eventos [Documentos 135-137]. 

 A outra frente sob o formato de rede de que venho participando está diretamente 

relacionada à minha inserção na Antropologia. Trata-se do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia/INCT Brasil Plural/IBP, que foi um dos três INCT de Antropologia entre os 122 

aprovados em 2009 pelo CNPq. O IBP desenvolve um programa de pesquisa em rede, que 

contava inicialmente com pesquisadores da UFSC, da Universidade Federal do 

Amazonas/UFAM e da Universidade do Estado de SC/UDESC, mas que a partir da 

aprovação de sua continuidade na segunda chamada para os INCT em 201476, incluiu 

 

76 Chamada INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014, sendo que o IBP ficou em 64º lugar entre 
os INCT no país (foram submetidas à Chamada 252 propostas de INCT) e em 3º lugar entre aqueles 
sediados em SC (entre nove). 
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outras IES e pesquisadores da região Centro-Oeste. O Brasil Plural aglutina pesquisadores 

associados e convidados (brasileiros e estrangeiros), núcleos e grupos de pesquisa em 

torno de um projeto de ciência contemporânea e plural, articulando e estimulando a 

consolidação de redes de pesquisa que atuam em temáticas centrais da Antropologia 

brasileira. Sua metodologia inovadora propõe a “construção de um projeto de ciência plural, 

que considera o fazer científico na forma de diálogo intercultural, de reconhecimento da 

diferença e do direito à diferença” (IBP, 2014, p. 8). Seus objetivos consideram alguns 

aspectos centrais: (1) programa articulado de pesquisas antropológicas comparativas 

(regiões amazônica, Sul e mais recentemente Centro-Oeste); (2) formação de pessoas tanto 

na Graduação quanto na Pós-Graduação; (3) transferência de conhecimento para a 

sociedade e para os grupos, comunidades e populações focos das pesquisas; (4) impacto 

social e subsídios para políticas públicas. Desde sua fundação, faço parte do Comitê Gestor 

[Documento 138], juntamente com Jean (coordenadora geral), Sônia Maluf (coordenadora 

executiva) e Deise Lucy Montardo (coordenadora Amazonas). Para mais detalhes sobre o 

IBP ver: http://brasilplural.paginas.ufsc.br/. 

 

 

Logomarca do Instituto Brasil Plural. 

 

 Além de questões administrativas e de gestão inerentes ao fazer do Comitê Gestor, 

estou na rede “Saúde: práticas locais, experiências e políticas públicas”, sob a coordenação 

de Jean, com o subprojeto “Saúde e diversidade em contextos brasileiros: atenção e 

autoatenção à saúde e trabalhadores indígenas”. A rede Saúde congrega vários 
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pesquisadores e núcleos de pesquisa (em colaboração com estrangeiros), articulados para 

desenvolver pesquisas etnográficas que visam a construir abordagens teóricas e 

metodológicas sobre os processos saúde-doença-atenção, com ênfase nas relações entre a 

biomedicina e os saberes e práticas locais (incluída a autoatenção à saúde). Também 

interessa à rede compreender como as políticas públicas vêm sendo implementadas e 

apropriadas pelos sujeitos e grupos sociais alvos dessas políticas, como forma de avaliar 

seus impactos e contribuir para a sua (re)formulação. A rede considera ainda as 

interseccionalidades de gênero, raça/etnia, classe e geração, com base nos diferentes 

interesses de seus pesquisadores. 

 Minha atuação na rede Saúde envolve não somente a pesquisa em saúde indígena, 

mas também com outros grupos sociais. Os projetos de dissertação que orientei no 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e no PPGAsFar, citados acima, fizeram 

parte do subprojeto sob minha coordenação, alguns deles com financiamento do IPB para a 

pesquisa de campo. Na perspectiva ampliada do IBP e de nossa rede, fui convidada pela 

professora Marisa Monticelli, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, 

para coorientar a tese de Doutorado de Marialda Martins [Documento 139], que investigou 

os significados que mulheres grávidas construíam a respeito da hipertensão arterial vivida 

durante a gestação, bem como quais eram as formas de atenção e as práticas de 

autoatenção (segundo MENÉNDEZ, 2003 e 2009) utilizadas por elas. Marialda se valeu do 

método etnográfico, por meio de longa pesquisa de campo em um hospital referência para 

gestantes hipertensas. Seu trabalho foi apresentado em evento [Documento 140] e gerou 

um artigo (MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 2014) [Documento 141]. Da mesma forma, a 

convite da professora Marta Verdi, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

coorientei a tese de Doutorado de Luzilena de Sousa Prudêncio Rohde [Documento 142], 

que também por meio de pesquisa etnográfica, analisou os itinerários terapêuticos de 

quilombolas de Macapá, tendo como referenciais Menéndez (2003, 2009), Kleinman (1980) 

e a bioética da proteção (aqui, investigando as relações dos itinerários com os processos de 

vulneração e vulnerabilidade); a tese foi recentemente defendida e artigos foram 

submetidos, aguardando parecer. Vale salientar que Marialda e Luzilena são professoras da 

UFPR e da Universidade Federal do Amapá/UFAP, respectivamente. 

 Uma das metas do IBP é realizar periodicamente oficinas, seminários e colóquios 

das redes, como forma de compartilhar as pesquisas e debater as estratégias para o 

alcance de sua missão e objetivos. Em dezembro de 2009, a rede Saúde organizou a 

primeira oficina “Realidades de Pesquisas em Saúde e Alimentação: Interfaces com a 

Antropologia”, promovendo o encontro de pesquisadores ligados à área da Antropologia 

com pesquisas dedicadas aos temas saúde e alimentação e sua relação com a diversidade 

cultural e políticas públicas. Havia o propósito claro de promover e fortalecer a rede de 
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colaboração interinstitucional entre Norte e Sul do Brasil, abrangida pelo IBP e pelo Acordo 

de Cooperação Científica entre UFSC e Instituto Leônidas e Maria Deane-Fiocruz-AM. A 

Oficina trouxe pesquisadores de outras IES de SC e de estados do país e eu apresentei a 

palestra “Acesso e usos de medicamentos em contextos locais indígenas” [Documento 143]. 

 

 

 

Oficina Realidades de Pesquisas em Saúde e Alimentação:  
Interfaces com a Antropologia, Florianópolis, dezembro de 2009. 

 

 Como mencionei em outros momentos deste memorial, mantinha minhas atividades 

no Estágio em Farmácia, orientando Trabalhos de Conclusão de Estágio/TCE. Um dos 
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trabalhos, conduzido em 2007, foi o primeiro passo de aproximação com o Núcleo de 

Antropologia do Contemporâneo, liderado por Sônia Maluf e que está na rede Saúde do IBP, 

que à época coordenava o projeto “Gênero, subjetividade e saúde mental: Políticas públicas, 

ativismo e experiências sociais em torno de gênero e saúde mental”. Fernanda Manzini e 

Marina Becker, que realizavam o estágio de Farmácia em uma UBS, aceitaram desenvolver 

seu tema de TCE inseridas no referido projeto, sob minha orientação. Em 2010, Sônia e 

Carmen Suzana Tornquist publicaram o livro “Gênero, saúde e aflição: abordagens 

antropológicas” como um dos resultados da pesquisa mais ampla, e o TCE das duas 

estudantes compõe um dos capítulos (DIEHL; MANZINI; BECKER, 2010) [Documento 144]. 

Nesse capítulo, analisamos a dispensação de antidepressivos na UBS, caracterizando os 

medicamentos, os usuários e os prescritores, bem como descrevemos a percepção do uso 

de fluoxetina por mulheres. Para além de uma análise quantitativa, nos interessava 

compreender o uso da fluoxetina com base na abordagem da Antropologia dos 

Medicamentos, mais especificamente pelo viés da “vida social dos medicamentos” (VAN 

DER GEEST; WHYTE; HARDON, 1996; WHYTE; VAN DER GEEST; HARDON, 2002). 

 Ainda na Graduação, como parte das atividades da rede Saúde do IBP, quero tratar 

de minha atuação no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. 

Essa Licenciatura, a exemplo de outras no restante do país, se insere na proposta de formar 

e qualificar indígenas para a docência, em nível superior. Na UFSC foi construída em 

diálogo com lideranças das etnias Kaingáng, Guarani e Xokleng, iniciando suas atividades 

em 2010 para três turmas, uma para cada etnia com 40 estudantes. Participei de algumas 

reuniões de organização e em 2012 fui responsável pela disciplina “Saúde Indígena I”, turma 

Kaingáng, com Maurício Soares Leite e auxílio de Ari Ghiggi Jr. (PPGAS/UFSC) [Documento 

145]. Nessa disciplina, abordamos alguns conceitos envolvendo cultura, processos saúde-

doença-atenção e práticas de autoatenção, bem como a Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas e a organização do Subsistema, enfatizando o papel da 

participação e do controle social. Trabalhamos de maneira dialogada, incentivando a troca 

de experiências, visto que muitos dos estudantes eram ou haviam sido agentes indígenas 

de saúde. Dois anos depois, em 2014, orientei o TCC “Plantas medicinais, práticas de 

autoatenção e os conflitos com a biomedicina entre os Kaingang do Setor da Bananeira, 

Terra Indígena da Guarita, Rio Grande do Sul” de Josué Candido Fortunato, e também o 

TCC “O uso das ervas medicinais na atualidade Kaingang da Terra Indígena Xapecó, Santa 

Catarina, Brasil”, de Ivania Mendes [Documento 146]. Nos dois trabalhos, os estudantes 

utilizaram o método etnográfico para a coleta de dados, demonstrando que haviam 

apreendido as noções trabalhadas em aula. 

 O Brasil Plural também adotou como parte de suas metas e objetivos a edição e 

publicação da “Coleção Brasil Plural” de livros, bem como o apoio a outras publicações de 
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interesse das suas redes. Um dos livros apoiados foi “Etnobiologia e Saúde de Povos 

Indígenas”, organizado por Moacir Haverroth, servidor-pesquisador da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária/Embrapa no Acre e ex-integrante do NESSI, onde tenho um 

capítulo (DIEHL, 2013) [Documento 147]. Nesse texto, abordei a Etnofarmacologia e a 

Antropologia dos Medicamentos entre povos indígenas no Brasil, a partir de revisão na 

literatura e de pesquisas realizadas por mim que versam sobre a temática de medicamentos 

em contextos locais. Contextualizei o estado da arte da Etnofarmacologia e da Antropologia 

dos Medicamentos, à luz dos instrumentos regulatórios e de políticas públicas no país, 

relacionados à pesquisa com plantas e aos povos indígenas. 

 

 

Volto ao ano de 2012, que ainda guardou outras boas experiências e notícias. Uma delas foi 

a aprovação para o Estágio Sênior no Exterior, com bolsa CAPES, junto ao Departament 

d’Antropologia, Filosofia i Treball Social/DAFiTS, Universitat Rovira i Virgili/URV, Tarragona, 

Espanha, que realizei entre 15 de março de 2013 e 17 de fevereiro de 2014, sob a 

supervisão do professor Àngel Martínez Hernáez, que havia conhecido em uma de suas 

participações como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

A proposta “Medicamentos e políticas públicas em saúde sob uma perspectiva 

interdisciplinar” para o Estágio em Antropologia Médica envolveu o aprofundamento das 

temáticas em que vinha trabalhando há anos, somado ao interesse em estabelecer contatos 

visando à rede Saúde e ao IBP de forma mais ampla. 

 

 

Universitat Rovira i Virgili, Campus de Catalunya, Tarragona,  
onde se localiza o Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social. 
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Identidade junto à Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 

 

 Nas atividades realizadas diretamente junto ao DAFiTS, menciono: (1) no Seminário 

Departamental de Pesquisa, apresentei a palestra “Antropología y estudios sobre 

medicamentos”, descrevendo minhas pesquisas [Documento 148]; (2) organizei com a 

professora Izabel Friche Passos77 a oficina “Articulaciones entre modelos de atención a la 

salud: cuestiones epistemológicas, metodológicas y éticas”, com doutorandos da 

Antropologia [Documento 149]; a oficina e sua temática surgiram de minha participação no 

Seminário citado; (3) debati os documentários “El medicamento: un derecho secuestrado” e 

“India: la farmacia del mundo”, produzidos pela Organização Não Governamental 

Farmacéuticos Mundi78 [Documento 149]; a realização dessa atividade partiu da interação 

com a pesquisadora Laia Pibernat, que atuava na referida ONG. A relação com o supervisor 

Àngel Martínez foi estreitada, com manutenção de seus vínculos com a UFSC – após 2013, 

ele esteve mais uma vez em Florianópolis, ministrando cursos. 

 O período também propiciou a apresentação em eventos internacionais, valendo 

citar: (1) “Transformations in indigenous health attention: tensions and negotiations in the 

context of the Kaingang (Santa Catarina, Brazil)”, em autoria com Jean [Documento 150], no 

“Encounters and engagements: creating new agendas for medical anthropology – Joint 

International Conference”, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, junho de 2013; (2) 

“Formation initiale et continue dans le domaine de la santé: quelques propositions pour les 

travailleurs de la santé autochtone”, com Marcos A. Pellegrini e Jean [Documento 151], no 

XXIV Congrès de l’Association Latine pour l'Analyse des Systèmes de Santé/CALASS, 

Université de Rennes 1, Rennes, França, agosto de 2013; (3) “Medicines and Challenges for 

the Indian Health Care Model in Brazil” [Documento 152], no 5th International Conference on 

the Pharmaceutical Life Cycle, University of Amsterdam, the Horst, Driebergen, Holanda, 

 

77 Da Universidade Federal de Minas Gerais e que também se encontrava em Estágio Sênior no 
DAFiTS/URV. Izabel, Daniela Lemos Carcereri (colega do Curso de Odontologia da UFSC que 
também fazia seu Estágio Sênior na Universitat de Barcelona), Vitor Adami (Doutorando de 
Antropologia no DAFiTS) e Marco Antonio Arostegui Ochoa se tornaram minha família por afinidade 
nos meses de Espanha. 

78 Mais detalhes sobre essa ONG em: http://www.farmaceuticosmundi.org/farmamundi/index.php; 
http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/). 
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setembro de 2013. Nos três eventos citados, conheci alguns pesquisadores da Antropologia 

Médica, em especial Sjaak Van der Geest e Anita Hardon na conferência na Holanda, 

quando acompanhei as discussões mais recentes sobre Antropologia dos Medicamentos. 

 Mesmo morando em Barcelona, continuei em contato com colegas no Brasil, 

organizando no VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, novembro 

de 2013) o Grupo Temático/GT “Saúde: Práticas Locais, Experiências e Políticas Públicas”79 

[Documento 153]. Esta atividade foi apoiada pelo IBP. 

 Em novembro de 2013, o IBP promoveu o Colóquio “Reflexões sobre Pesquisa 

Antropológica e Políticas Públicas no INCT Brasil Plural”, buscando fazer um balanço das 

pesquisas realizadas no seu âmbito que tenham dialogado com as políticas públicas. O 

evento foi norteado pelas perguntas (LANGDON; GRISOTTI; MALUF, 2016, p. 7): “Em que 

sentido as pesquisas, dos pesquisadores individualmente e em redes, contribuem para as 

diversas políticas públicas? É possível articular os trabalhos com as políticas públicas? De 

que maneira seus projetos conseguiram algum impacto social ou político?”. Aproveitando 

minha passagem pelo Brasil para participar do VI Congresso mencionado acima, apresentei 

no colóquio os resultados do subprojeto que vinha coordenando na rede Saúde, com ênfase 

para o diálogo interdisciplinar [Documento 154]. O Colóquio produziu o livro da Coleção 

Brasil Plural “Políticas Públicas - Reflexões antropológicas”, onde tenho um capítulo (DIEHL, 

2016) [Documento 155]. Esse capítulo (“Estudos sobre medicamentos em uma perspectiva 

interdisciplinar”) retoma as pesquisas sobre medicamentos entre os Kaingáng, Xokleng e 

Guarani, financiadas nas décadas de 1990 e 2000, pretendendo uma síntese comparativa 

baseada em referenciais teóricos da Antropologia da Saúde/dos Medicamentos, da Saúde 

Pública e da Farmácia. O texto que apresentei no 5th International Conference on the 

Pharmaceutical Life Cycle em 2013, na Holanda, também foi o embrião para o capítulo. 

 Em relação a publicações durante o Estágio Sênior, dediquei-me à finalização dos 

artigos Diehl; Pellegrini (2014), Diehl; Follmann (2014) e Martins; Monticelli; Diehl (2014) já 

citados, e trabalhei mais intensamente em outros dois, publicados em 2014 (TAVEIRA; 

SCHERER; DIEHL, 2014) [Documento 156] e em 2015 (DIEHL; LANGDON, 2015) 

[Documento 157]. O artigo de Taveira; Scherer; Diehl (2014) surgiu do interesse da 

professora Magda Scherer, da Universidade de Brasília/UnB, em dialogar comigo a partir de 

minhas experiências com indígenas, analisando o processo de implantação do Programa 

Telessaúde na atenção à saúde indígena, com base na visão dos gestores – esse texto 

juntou-se à temática da educação permanente em saúde que vinha investigando. O artigo 

 

79 Esse GT recebeu 210 resumos, tendo sido selecionados para apresentação 23 resumos para 
sessão oral e 20 para sessão pôster, sendo efetivamente apresentados 20 trabalhos em oral e 12 sob 
pôster. 
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Diehl; Langdon (2015) foi fruto das reflexões e vivências desde meados dos anos 1990 na TI 

Xapecó, desta feita analisando com mais profundidade e de modo comparativo o papel de 

organizações indígenas como gerentes e executores dos serviços de saúde. Queríamos 

compreender as “fronteiras de relações interétnicas do período imediatamente anterior à 

implantação do Subsistema com aquelas criadas posteriormente à implantação desse 

modelo, objetivando analisar as formas de protagonismo indígena” (DIEHL; LANGDON, 

2015, p. 216), tendo como base Boccara (2007). 

 Vale lembrar que durante o período do Estágio, estive envolvida com a montagem da 

segunda edição do Curso EaD (descrito acima) e mantinha a orientação no PPGAsFar – 

para concretizar tais tarefas, a ferramenta Skype foi fundamental. 

 Os 11 meses entre Tarragona e Barcelona também serviram para eu aprimorar a 

língua espanhola e (con)viver com os catalães, orgulhosos de sua Catalunya, 

experimentando suas comidas e observando outras formas da identidade catalã. Caminhei 

muito pelas calles das duas cidades, sozinha e em companhia de minha família por 

afinidade. 

 

 

De volta ao Brasil, retomei as atividades na Graduação e Pós-Graduação (lato e stricto 

sensu), mas desejo continuar me concentrando no trabalho em redes do IBP. 

 Em outubro de 2014, juntamente com outros colegas do NESSI e do IBP, 

organizamos a Mesa Temática “Miradas antropológicas sobre la investigación cualitativa y 

políticas públicas de salud: contribuciones y desafíos” [Documento 158] no VI Congreso 

Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, Medellín, Colômbia. Nosso objetivo foi 

compartilhar experiências de pesquisas qualitativas, realizadas em diferentes contextos, que 

utilizam a abordagem antropológica sobre processos de saúde-enfermidade-atenção, 

debatendo acerca de suas contribuições e limitações para a compreensão desses 

processos e refletindo sobre seus impactos nas políticas públicas de saúde. Também 

propusemos uma reflexão crítica sobre os avanços e impasses nos diálogos entre as 

ciências sociais e as ciências da saúde a partir dos usos (ou maus usos) das metodologias 

qualitativas (MENÉNDEZ, 2012). Em Medellín ainda apresentei o trabalho “Procesos de 

participación indígena en contexto de fronteras y prestación de servicios de salud en Santa 

Catarina, sur del Brasil” [Documento 159] no Seminário Configuraciones ciudadanas en 

contextos de transición y globalización, promovido pelo Proyecto ECOS-NORD 2014-2015 – 

“Ciudadanías plurales, participación y género” do Grupo de Investigación Recursos 

Estratégicos, Région y Dinámicas Socioambientales/Rerdsa, Instituto de Estudios 

Regionales, Universidad de Antioquia. Esse seminário incluiu diferentes enfoques teóricos e 
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metodológicos para abordar a configuração de cidadanias em suas múltiplas manifestações. 

Como resultado desse encontro, foi enviado artigo para um número especial do periódico 

Regions & Cohesion, que compilará os trabalhos apresentados – até o momento o artigo 

está em análise dos pareceristas. 

 No mês seguinte, o IBP organizou o Colóquio “Saberes e Ciência Plural no INCT 

Brasil Plural”, na UFAM, Manaus, dando continuidade ao Colóquio de 2013. Nesse 

momento, interessava articular diferentes temas de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto, 

tendo como fio condutor a problematização das atividades orientadas para a troca de 

saberes. Participei da Comissão coordenadora e debati em uma das mesas [Documento 

160]. Em 2015, o Instituto apoiou a realização da mesa redonda “Formação e qualificação 

da força de trabalho na saúde indígena” no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

Goiânia, com a minha participação e do expositor indígena André Fernando Baniwa 

[Documento 161]. 

 Ainda como expressão do fortalecimento das redes do IBP e sua ampliação e 

internacionalização, em outubro de 2015 participamos do Simpósio "Políticas públicas y 

Antropología de la Salud: Diálogos México-Brasil", coordenado por Rosa Maria Osório (do 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/CIESAS) e Jean 

Langdon, no IV Congreso Latinoamericano de Antropología, realizado na Universidad 

Nacional Autônoma de México/UNAM, Ciudad de México. Esse Simpósio deu continuidade 

às atividades da Rede Saúde/Brasil Plural com o CIESAS, iniciadas em 2011, tendo sido 

debatidas as pesquisas que os grupos do Brasil e do México vêm realizando, atualizando as 

temáticas de trabalho. Apresentei a comunicação “Una perspectiva antropológica sobre las 

políticas públicas para el acceso a medicamentos” [Documento 162]. Em um encontro entre 

Rosa María, Jean Langdon, Ana Lúcia Pontes (da Fiocruz-RJ) e eu, firmamos o 

compromisso de consolidar e manter a rede de pesquisadores por meio do sítio eletrônico 

“Antropología Médica – diálogos latino-americanos” (mais detalhes em: 

https://antropomedica.wordpress.com/), incluindo o uso da Plataforma Moodle para inserção 

das publicações. 

 

https://antropomedica.wordpress.com/
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Colóquio “Saberes e Ciência Plural no INCT Brasil Plural”,  
Universidade Federal do Amazonas, Manaus, novembro de 2014. 

 

 

 Entre 2014 e 2016, me envolvi em outro projeto de capacitação, constituído de uma 

ampla rede de pesquisadores e professores, dessa vez visando à qualificação dos agentes 

indígenas de saúde e dos agentes indígenas de saneamento. Por meio de um convite de 
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Rui Arantes, da Fiocruz-Mato Grosso do Sul, com Maria Luiza Silva Cunha e Aline Ferreira80 

escrevemos o capítulo “Planejamento em Saúde” (CUNHA; DIEHL; FERREIRA, 2016) 

[Documento 163]. Mais uma vez, foi necessário o uso de uma linguagem contextualizada, 

com exemplos a partir das realidades indígenas. Não há dúvida de que minhas experiências 

tanto com povos indígenas quanto com a educação a distância foram essenciais para a 

construção do texto, aliadas à expertise das duas colegas autoras. 

 Creio que para ir encerrando essa narrativa, falta mencionar um ramo de atividades 

em que professores e pesquisadores se engajam em seu cotidiano. Trata-se do papel de 

avaliadora. Avaliar, ou no jargão dos estudos de qualidade “fazer julgamento de valor”, é um 

exercício constante entre contribuir com críticas que fazem sentido naquele contexto 

específico e não “pegar pesado”. Esse delicado equilíbrio, no meu caso, busco em minhas 

próprias experiências de ter sido avaliada. Aqui, por escolha, vou privilegiar a colaboração 

como parecerista ad hoc para periódicos e órgãos públicos, mas está claro que nos 26 anos 

de UFSC, participei de inúmeras bancas, considerando concurso público e processo seletivo 

para professor, TCC, Mestrado e Doutorado e comissões científicas de eventos, entre 

outros; os vários memoriais de progressões horizontal e vertical e o currículo Lattes trazem 

tais informações. Tenho colaborado com os Cadernos de Saúde Pública [Documento 164]; 

analisei conteúdo de periódico da área de Homeopatia visando à Seleção de Periódicos 

para LILACS [Documento 165]; contribuí com o Brazilian Journal of Pharmaceutical 

Sciences [Documento 166], a Ciência & Saúde Coletiva [Documento 167] e a Revista 

Panamericana de Salud Pública [Documento 168]; avaliei dois livros para a Editora 

FIOCRUZ [Documento 169]. Em relação a órgãos públicos, cito: (1) Programa Pesquisa 

para o SUS: gestão compartilhada em saúde, componente Saúde Amazônia, em 2004 

[Documento 170]; (2) Edital SUS n. 9/2004, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Amazonas em 2005 [Documento 171]; (3) Edital MS/CNPq/FAP-SE/SES-SE n. 04/2004 – 

Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde, 2005 [Documento 172]; 

(4) Edital MS/CNPq/CECT n. 01/2006 – Programa de Pesquisa para o SUS: gestão 

compartilhada em saúde – PPSUS, Governo do Estado do Tocantins, 2007 [Documento 

173]; (5) Programa de Pesquisa para o SUS-PPSUS 2004-2007 & Agenda PPSUS 2008, 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Manaus, AM, 2008 [Documento 

174]; (6) Seminário de Avaliação Parcial do Programa de Pesquisa para o SUS: PPSUS 

2009 Edital n. 007-2009, Manaus, AM, 2011 [Documento 175]. 

 

 

 

80 Servidoras da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio-Fiocruz e do Departamento de 
Nutrição Social e Aplicada do Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, respectivamente. 
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Essa narrativa, ora mais carregada de uma memória afetiva, ora mais impregnada da razão, 

tentou delinear quem sou aqui e agora. Por vários momentos tive dúvida se a opção pela 

descrição cronológica, mesmo em minha vida na UFSC, daria conta do empreendimento. 

Creio que não importa o estilo, pois nenhum contemplaria na íntegra os detalhes do 

cotidiano. 

 Os anos pré-UFSC, movidos pelo ímpeto da juventude, definiram meu perfil 

acadêmico, derivado do gosto pelos estudos. Na Universidade, a primeira década foi de 

exercício de autonomia, de apropriar-me de um modo de trabalho que nos coloca frente a 

exigências no ensino, na pesquisa, na extensão e na administração. Mas também foi de 

torção, pois da “bancada”, com ratos e camundongos, passei para uma visão implicada da 

produção do conhecimento, não negando, porém, o que havia apre(e)ndido. E o caminho, 

por assim dizer “natural” foi a interdisciplinaridade. Os anos 2000, já doutora, significaram o 

investimento na consolidação da carreira, e muitas coisas boas foram construídas, 

compartilhadas e reconhecidas. Porém, explicitaram que o caminho escolhido tem barreiras, 

que ocupa a margem e, na lógica produtivista quantitativa da ciência contemporânea, é 

considerado hierarquicamente inferior. Sabendo que não estou sozinha nessa empreitada, 

pontos de resistência têm sido construídos por meio de redes colaborativas, característica 

preponderante de minha atuação nos últimos anos. E não há dúvida de que muitas 

oportunidades foram e são oferecidas. 

 No ensino de Graduação continuo nas mesmas disciplinas em que trabalho desde 

1991, acrescida de outra incluída no Currículo 2011 do Curso de Farmácia, e oriento 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Estou membro titular no Colegiado do Curso, envolvida 

nas mudanças da educação farmacêutica (novas diretrizes estão na pauta nacional). Na 

Pós-Graduação lato e stricto sensu, também mantenho a Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família e as atividades no Programa de Pós-Graduação em Assistência 

Farmacêutica, em rede, respectivamente. Nesse último, atuo como coordenadora local e 

oriento três mestrandas, inseridas em dois temas de pesquisa que o Grupo de Pesquisa em 

Políticas e Serviços Farmacêuticos desenvolve: judicialização do acesso a medicamentos e 

impacto da educação a distância na qualificação de farmacêuticos para o SUS. O projeto do 

impacto da EaD é um desdobramento das duas edições do Curso de Capacitação para a 

Gestão da Assistência Farmacêutica-EaD mencionadas. 

 Comprometida com o INCT Brasil Plural, estamos iniciando a nova fase de 

continuidade para mais cinco anos, e eu permaneço no Comitê Gestor. A rede Saúde do 
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IBP, por meio do Núcleo que lidero e do NESSI, submeteu recentemente o projeto “Saúde e 

sustentabilidade: políticas públicas na perspectiva e experiência de povos indígenas e 

comunidades tradicionais” à Chamada CNPq n. 22/2016 (Pesquisa e Inovação em Ciências 

Humanas, Sociais e Aplicadas), e aguarda o resultado. Esse projeto busca uma 

compreensão complexa e etnográfica sobre o acesso de minorias pertencentes a povos 

indígenas e comunidades tradicionais a políticas públicas, considerando povos do Sul, Norte 

e Centro-Oeste do país. 

 Na extensão, sigo na Farmácia Escola, acreditando ser possível um modelo de 

ensino-serviço sensível às especificidades de cada ator/segmento social, isto é, dos 

estudantes e dos usuários de serviços farmacêuticos. E como “Nada é novo, tudo volta, é 

um refrão muito antigo. O importante é que o retorno não se faça no mesmo lugar: substituir 

o círculo (religioso) pela espiral (dialética)”, segundo Roland Barthes em “O Grão da Voz” 

(BARTHES, 2004, p. 245). Regresso a um de meus primeiros trabalhos na UFSC, que me 

fez conhecer a Ilha andando por trilhas, em companhia de outros apaixonados pelo mundo 

das plantas: estou coordenando o projeto “Conhecendo as plantas medicinais: saúde e 

educação ambiental”, vinculado ao Horto Didático de Plantas Medicinais da UFSC, que 

envolve servidores docentes e técnicos e estudantes de Cursos de Graduação, entre eles a 

bolsista de extensão, sob minha orientação, Sophie Pons, estudante de Geografia, filha de 

Maria Conceição de Oliveira, com quem fui pela primeira vez à Terra Indígena Xapecó. 

 Para terminar – mas não concluir – quero mencionar o papel da família que tenho em 

Florianópolis, incluídas as gatinhas e os cachorros. Não há dúvida de que o apoio, as 

risadas, os passeios, o ombro, os miados e os latidos têm tornado a vida mais fácil de ser 

vivida. Moram no meu coração! 

 Será que diverti e produzi de novo algo como o memorialista de Neruda? 
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APÊNDICE 1 – LISTA DE SIGLAS 

 
ABA – Associação Brasileira de Antropologia 
Abrasco – Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
ABS – Atenção Básica à Saúde 
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ARES – Acervo de Recursos Educacionais em Saúde 
AVEA – ambiente virtual de ensino-aprendizagem 
CAI – Comissão de Assuntos Indígenas 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CCS – Centro de Ciências da Saúde 
CIF – Departamento de Ciências Farmacêuticas 
CISI – Comissão Intersetorial de Saúde Indígena 
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CNS – Conselho Nacional de Saúde 
DAF – Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 
DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
DECIT – Departamento de Ciência e Tecnologia 
DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena 
EaD – educação a distância 
ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
EPM – Escola Paulista de Medicina 
FAPESC – Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 
FE – Farmácia Escola 
FH – Farmacotécnica Homeopática (disciplina) 
Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz 
FU – Farmácia Universitária 
FUNAI – Fundação Nacional do Índio 
Funasa – Fundação Nacional de Saúde 
GT – Grupo de Trabalho 
HU – Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 
IBP – Instituto Brasil Plural 
IC – iniciação científica 
IES – Instituição de Ensino Superior 
IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
INCT – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
MS – Ministério da Saúde 
NESI – Núcleo de Estudos da Saúde Indígena 
NESSI – Núcleo de Estudos sobre Saúde e Saberes Indígenas 
OPAS – Organización Panamericana de la Salud 
PES – Planejamento Estratégico Situacional 
PGFAR – Programa de Pós-Graduação em Farmácia 
PNASPI – Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
PNPIC – Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
PO – Plano Operativo 
PPGAS – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
PPGAsFar – Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica 
PPGSP – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 
RAM – Reunião de Antropologia do Mercosul 
RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 
SCTIE – Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde 
SESI – Serviço Social da Indústria 
SGTES – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
SMS – Secretaria Municipal de Saúde 
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 
TI – Terra Indígena 
TIX – Terra Indígena Xapecó 
UBS – Unidade Básica de Saúde 
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 
UFAM – Universidade Federal do Amazonas 
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UFBA – Universidade Federal da Bahia 
UFJR – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
UFRGS – Universidade Federal 
UNA-SUS – Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 



APÊNDICE 2 – LISTA DOS DOCUMENTOS 
 
Documento Descrição Tipo 

1 
“Ensaios Biológicos de Princípios Ativos da Flora Local”. Bolsa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 1986. 

Pesquisa 
Iniciação 
Científica 

2 
“Isolamento, Análise Estrutural e Farmacológica de Substâncias de Origem Vegetal”. Bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1987. 

Pesquisa 
Iniciação 
Científica 

3 
ZUANAZZI, J.A.; CHAVES, C.G.; DIEHL, E.E.; SIQUEIRA, N.C.S.; SILVA, G.A.A.B; HENRIQUES, A.T.; SCHAPOVAL, E.E.S. Erythroxylum 
argentinum: análise química e ensaios da atividade farmacológica. In: REUNIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS, 
III, 1986, Montevideo, Uruguai. Anales... Montevideo. p. 35. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

4 
CHAVES, C.G.; SCHAPOVAL, E.E.S.; ZUANAZZI, J.A.; DIEHL, E.E.; SIQUEIRA, N.C.S.; HENRIQUES, A.T. Erythroxylum argentinum: 
assays for anti-inflammatory activity. Journal of Ethnopharmacology, n. 22, p. 117-120, 1988. 

Artigo 
Periódico 
internacional 

5 
SOUZA, I.A.; DIEHL, E.E.; LAPA, A.J. Estudo farmacológico da Solanum fastigiatum (Will). In: ENCONTRO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS, III, 1989. Resumos... 1989, v. 1, sup. 1. p. 30. 

Evento Nacional 
Pôster 

6 
DIEHL, E.E.; SOUZA, I.A.; LAPA, A.J. Pharmacological study of the Solanum fastigiatum (Will). In: SIMPÓSIO BRASIL-CHINA DE 
QUÍMICA E FARMACOLOGIA DE PRODUTOS NATURAIS, 1989, Rio de Janeiro, RJ. Programa e Resumos... 1989. p. 180. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

7 
SOUZA, I.A.; DIEHL, E.E.; ANTONIO, J.L.; ZAGALO-CARDOSO, J.A.; ALMEIDA, L.; CARVALHEIRA, A.F.; CARDOSO, M.A. Estudo 
farmacológico da Solanum fastigiatum. In: JORNADAS DE GENÉTICA LUSO-ESPAÑOLAS, XXV, 1990, Alcalá de Henares, Madrid, 
España. Resumos... 1990. p. 134. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

8 
SCHVAN, A.; DIEHL, E.E.; HENRIQUES, A.T.; SCHAPOVAL, E.E.S. Estudo farmacológico dos extratos totais etanolico e de alcalóides de 
Solanum fastigiatum Willd. In: CONGRESSO DE FARMÁCIA DO CONE SUL, I, 1991, Gramado, RS. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

9 
OLIVEIRA, C.F.; DIEHL, E.E.; HENRIQUES, A.T.; SCHAPOVAL, E.E.S.; ZETLER, C.G. Estudo farmacológico do extrato total de 
Polygonum hidropiperoides Michaux. In: CONGRESSO DE FARMÁCIA DO CONE SUL, I, 1991, Gramado, RS. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

10 
DIEHL, E.E.; BENFATO, M.; HENRIQUES, J.P.; HENRIQUES, A.T. Efeito letal da fotoadição de uma geranilcumarina (Zanthoxylum 
chiloperone) em culturas de Saccharomyces cerevisiae. In: CONGRESSO DE FARMÁCIA DO CONE SUL, I, 1991, Gramado, RS. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

11 
DIEHL, E.E.; VON POSER, G.L.; HENRIQUES, A.T.; HENRIQUES, J.P. Alcalóides e cumarinas de Zanthoxylum chiloperone: isolamento e 
atividade genotóxica. In: SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, XII, 1992, Curitiba, PR. 

Evento Nacional 
Pôster 

12 
DIEHL, E.E; VON POSER, G.L.; HENRIQUES, A.T. Constituents of Zanthoxylum rugosum St.-Hil. & Tul. Biochemical Systematics and 
Ecology, v. 28, n. 3, p. 275-727, 2000. 

Artigo 
Periódico 
internacional 

13 
“Treinamento em Etnofarmacologia”. Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 25 a 27 de 
agosto de 1988. 

Curso realizado 

14 
Publicação no Diário Oficial da União: resultado do concurso para Professor Auxiliar, 40 horas com dedicação exclusiva, no campo de 
conhecimento Homeopatia, Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Santa Catarina 

Resultado de 
concurso 

15 Certificado de Habilitação para cargo de Professor Auxiliar, 40 horas com dedicação exclusiva. Certificado de 
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Habilitação 

16 Publicação no Diário Oficial da União: nomeação como Professor do Magistério Superior. 

Nomeação 
Professor 
Magistério 
Superior 

17 Coordenadora Geral de Estágios Curriculares do Departamento de Ciências Farmacêuticas. 
Função 
Administrativa 

18 
Conferencista, título: “Instalação da Farmácia Homeopática de Acordo com o Manual de Normas Técnicas”. In: XXII Congresso Brasileiro 
de Homeopatia, Curitiba, PR, 7 a 13 de agosto de 1994. 

Evento Nacional 
Conferencista 

19 Ouvinte na I Conferência Estadual de Saúde para os Povos Indígenas, Florianópolis, SC, 13 a 15 de outubro de 1993. 
Evento Estadual 
Controle Social 
Ouvinte 

20 
Fotos no artigo: OLIVEIRA, R.C. La politisation de l’identité ethnique et Le mouvement indigène au Brésil. Recherches Amérindiennes au 
Québec, v. 25, n. 4, p. 5-13, 1995. 

Fotos em Artigo 
Periódico 
Internacional 

21 

Documentário “Ritual do Kiki: Imagens antropológicas”. In: REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DO (MERCO)SUL, V, 1995, Tramandaí, RS. 
Mostra de Vídeos. 
Documentário “Ritual do Kiki: Imagens antropológicas”. In: REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DO (MERCO)SUL, V, 1995, Tramandaí, RS. 
Comunicação oral no Grupo de Trabalho Antropologia Visual e da Imagem. 

Documentário 
Evento 
Internacional 
Mostra 
Oral 

22 
DIEHL, E.E. A etnofarmacologia Kaingang: uso multicontextual de plantas e as relações com a biomedicina ocidental. In: REUNIÃO DE 
ANTROPOLOGIA DO (MERCO)SUL, V, 1995, Tramandaí, RS. Comunicação oral no Grupo de Trabalho Estudos Interdisciplinares dos Jê 
do Sul. 

Evento 
Internacional 
Oral 

23 
Seminário sobre pesquisa transdisciplinar em saúde indígena. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 19 a 21 de abril 
de 1995. 

Extensão 
Evento Nacional 
Organização 

24 
“Avaliação farmacológica de Solanum paniculatum L. e Solanum fastigiatum Willd. e de seus produtos fitoterápicos comercializados”. Apoio 
do Fundo de Incentivo à Pesquisa/Funpesquisa, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina, 
1993. 

Pesquisa 
financiada 
Coordenação 

25 
“Avaliação farmacológica de Solanum paniculatum L. e Solanum fastigiatum Willd. e de seus produtos fitoterápicos comercializados”. 
Programa Bolsa de Iniciação à Pesquisa/BIP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina, 1994. 
Bolsista: Paulo Adriano Rodrigues. 

Pesquisa 
Iniciação 
Científica 

26 
“Avaliação pré-clínica da atividade de Baccharis trimera Less. DC e Coleus barbatus Andr. Benth”. Apoio do Fundo de Incentivo à 
Pesquisa/Funpesquisa, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina, 1995. 

Pesquisa 
financiada 
Coordenação 

27 
Avaliação pré-clínica da atividade de Baccharis trimera Less. DC e Coleus barbatus Andr. Benth”. Programa Bolsa de Iniciação à 
Pesquisa/BIP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina, 1995-1996. Bolsista: Paulo Adriano 
Rodrigues. 

Pesquisa 
Iniciação 
Científica 

28 
DIEHL, E.E.; RODRIGUES, P.A.; FARIAS, M.R. Avaliação da atividade de Solanum paniculatum L. e Solanum fastigiatum Willd. sobre a 
secreção ácida gástrica. In: CONGRESO FEDERACIÓN FARMACÉUTICA SUDAMERICANA/VI REUNIÓN LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS FARMACÉUTICAS, II, 1995, Santiago, Chile. Resumos..., 1995. p. 24. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

29 DIEHL, E.E.; RODRIGUES, P.A.; NICOLAU, M. Avaliação da atividade anti-secretora gástrica de produtos fitoterápicos comercializados Evento Nacional 



91 
 

como jurubeba – comparação com as espécies Solanum paniculatum e Solanum fastigiatum. In: REUNIÃO ANUAL DA FEDERAÇÃO DE 
SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL, XI, 1996, Caxambu, MG. 

Pôster 

30 
RODRIGUES, P.A.; NICOLAU, M.; DIEHL, E.E. Avaliação da atividade do extrato hidroalcoólico de Coleus barbatus Andr. Benth sobre a 
secreção ácida gástrica. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, VI, 1996, Florianópolis, SC. Resumos..., 1996. p. 
379 

Evento Estadual 
Pôster 

31 
RODRIGUES, P.A.; DIEHL, E.E.; NICOLAU, M. Avaliação da atividade do extrato hidroalcoólico de Coleus barbatus Andr. Benth sobre a 
secreção ácida gástrica. In: SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, XIV, 1996, Florianópolis, SC. 

Evento Nacional 
Pôster 

32 
DIEHL, E.E.; SARTOR, E.B.; LARGURA, L.; LIMA, R.C.A.F. Em discussão: avaliação toxicologica de plantas medicinais. In: REUNIÃO 
ESPECIAL DA SBPC, 3a, 1996, Florianópolis, SC. Programa e Anais…, 1996. p. 253. 

Evento Nacional 
Pôster 

33 
CORDOVA, C.M.M.; DEMÉTRIO, S.; DIEHL, E.E.; BOFF, P.R.; MORICONI, R. A utilização de plantas medicinais no contexto da 
assistência farmacêutica junto a uma comunidade pesqueira no Município de Florianópolis – SC. In: SIMPÓSIO DE PLANTAS 
MEDICINAIS DO BRASIL, XIII, 1994, Fortaleza, CE. 

Evento Nacional 
Pôster 

34 
PADILHA, A.C.P.; PICKCIUS, A.J.; DIEHL, E.E. Aspectos sobre o papel do farmacêutico integrado a equipes multiprofissionais do Sistema 
Único de Saúde, na cidade de Florianópolis. In: Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia/I Congresso Científico Brasileiro dos 
Estudantes de Farmácia, XVII, 1994, Londrina, PR. Anais..., 1994. p. 57. 

Evento Nacional 
Pôster 

35 
PIUCCO, R. C., PASTORE, M. A., LOPES, A. L., DIEHL, E. E.Análise preliminar do perfil do usuário de medicamentos homeopáticos em 
Florianópolis, SC In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, IV, 2003, João Pessoa, Programa... João Pessoa: 
ABFH/ASFAHNE, 2003. p.18 – 18. 

Evento Nacional 
Pôster 

36 
MANZINI, F.; BECKER, M.; DIEHL, E.E. A mulher e a “pílula da felicidade”uma abordagem sobre o uso de fluoxetina. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, 2O, 2007, Florianópolis, SC. 

Evento Nacional 
Pôster 

37 “A utilização da Fitoterapia no Sistema de Saúde”, Departamento de Ciências Farmacêuticas. 
Extensão 
Participante 

38 
“II Seminário de Fitoterapia na Rede Básica de Saúde: ‘a planta como medicamento’”, Florianópolis, SC, 30 de novembro a 1 de dezembro 
de 1995. 

Extensão 
Evento Municipal 
Coordenação 
Palestrante 

39 
“Saúde de Populações Indígenas”, Núcleo de Estudos da Saúde Indígena, Universidade Federal de Santa Catarina, 25 a 30 de março de 
1996. 

Extensão 
Curso realizado 
Organização 

40 
“Entendimentos e práticas sobre medicamentos em um contexto indígena: os Kaingang de Santa Catarina”, financiado pelo Programa de 
Subvenciones para Tesis de Postgrado en Salud Pública da Organización Panamericana de la Salud/OPAS 

Pesquisa 
financiada 
Coordenação 

41 
DIEHL, E.E. Agravos na saúde Kaingáng ( Terra Indígena Xapecó, Santa Catarina) e a estrutura dos serviços de atenção biomédica. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 17, n. 2, p.  439-445, 2001. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

42 
DIEHL, E. E., DRACHLER, M. L., MENEGOLLA, I., RODRIGUES, I. Financiamento e Atenção à Saúde no Distrito Sanitário Especial 
Indígena Interior Sul. In: COIMBRA JR.; SANTOS, R.V.; ESCOBAR, A.L (org) Epidemiologia e Saúde dos Povos Indígenas no Brasil. Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 2003, p. 217-234. 

Capítulo 
Livro 

43 
DIEHL, E. E., RECH, N. Subsídios para uma assistência farmacêutica no contexto da atenção à saúde indígena: contribuições da 
antropologia. In: LANGDON, E.J.; GARNELO, L. (org.) Saúde dos Povos Indígenas - reflexões sobre a antropologia participativa. Rio de 
Janeiro: Contra Capa/Associação Brasileira de Antropologia, 2004, p. 149-169. 

Capítulo 
Livro 

44 DIEHL, E.E.; SANTOS, R.V. Práticas e Entendimentos sobre Medicamentos entre os Índios Kaingang de Santa Catarina. In: VI Evento Nacional 



92 
 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2000, Salvador. Resumos... Salvador, 2000. p.295-296. Pôster 

45 
DIEHL, E. E. Entendimentos, Práticas e Contextos Sociopolíticos do Uso de Medicamentos entre os Kaingang (Terra Indígena Xapecó, 
Santa Catarina, Brasil) In: IV REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, 2001, Curitiba. Resumos... Curitiba, 2001. p. 89-90 

Evento 
Internacional 
Oral 

46 
DIEHL, E. E. Epidemiologia e Antropologia: implicações para o estudo de medicamentos em um contexto indígena. In: V CONGRESSO 
BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 2002, Curitiba. Revista Brasileira de Epidemiologia. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2002. v. Especial, p. 
229 – 229. 

Evento Nacional 
Pôster 

47 
DIEHL, E. E., RECH, N. Povos Indígenas e a Assistência Farmacêutica: Interfaces com a Antropologia In: 23ª REUNIÃO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA, 2002, Gramado. 

Evento Nacional 
Oral 

48 Subchefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas, 2002-2004. Administração 

49 Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Farmácia, 2003-2004. Administração 

50 Representante dos Presidentes dos Colegiados de Curso do CCS na Câmara de Ensino de Graduação, 2003-2004. Administração 

51 Participação em fóruns, conferências e seminários de educação farmacêutica. 
Ensino 
Eventos 

52 1ª Conferência Estadual de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, Florianópolis, SC, 2003. 
Evento Estadual 
Controle social 
Organização 

53 Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, Brasília, DF, 2003. 

Evento Nacional 
Controle social 
Membra de 
comissão 

54 Membro da Comissão de Elaboração do Projeto da Farmácia Escola-SUS, 2006. Extensão 

55 
Disciplinas no Programa de Pós-Graduação em Farmácia: “Tópicos em Farmacoeconomia”, “Tópicos especiais – Avaliação de 
Medicamentos e Tecnologias em Saúde” e “Saúde e Antropologia”. 

Ensino 
Pós-Graduação 
stricto sensu 

56 
“A Cadeia Produtiva Farmacêutica no Estado de Santa Catarina e a sua Articulação com o Sistema de Saúde”. Edital MCT/CNPq/MS-
SCTIE-DECIT-DAF 54/2005 (Seleção pública de propostas para apoio às atividades de pesquisa direcionadas ao estudo de Assistência 
Farmacêutica), 2005-2006. 

Pesquisa 
financiada 
Coordenação 

57 
Documento “O complexo produtivo e de inovação em saúde como setor estratégico para indução positiva do desenvolvimento no Estado 
de Santa Catarina, com ênfase ao setor farmacêutico – Proposta de diretrizes para uma política pública”, Florianópolis: CRF-SC, 2014 

Pesquisa 
Publicação 

58 
BOFF, P., DIEHL, E. E. A cadeia produtiva farmacêutica no Estado de Santa Catarina e a sua articulação com o Sistema Único de Saúde. 
In: XI CONGRESSO MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA, VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2006, Rio de Janeiro. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

59 
BOFF, P., DIEHL, E. E. Identificação e caracterização da cadeia produtiva farmacêutica no Estado de Santa Catarina. In: II CONGRESSO 
BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, 2007, Florianópolis. 

Evento Nacional 
Pôster 

60 

VEBER, A.P., DIEHL, E. E., PRÓSPERO, E.N.S., LEITE-CONTEZINI, S.N. Assistência farmacêutica nos municípios do estado de Santa 
Catarina: avanços e impasses na atenção integral ao usuário de medicamentos. In: IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE; X CONGRESSO LATINOAMERICANO DE MEDICINA SOCIAL; XIV CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEALTH POLICY, 2007, Salvador. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

61 
VEBER, A.P., DIEHL, E. E., LEITE-CONTEZINI, S.N., PRÓSPERO, E.N.S. Pharmaceutical assistance in local public health services in 
Santa Catarina (Brazil): characteristics of the organization. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v.47, n. 1, p.75 - 81, 2011. 

Artigo 
Periódico 
nacional 
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62 
“Medicamentos no Contexto Local Indígena Guarani (Litoral de Santa Catarina)”. Edital MS/CNPq/SES/Funcitec n. 003/2004 – Programa 
Pesquisa para o SUS em Santa Catarina/PPSUS-SC 

Pesquisa 
financiada 
Coordenação 

63 
DIEHL, E. E., GRASSI, F. Uso de medicamentos em uma aldeia Guaraní do litoral de Santa Catarina, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 
v.26, n. 8, p.1549 - 1560, 2010. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

64 
GRASSI, F., DIEHL, E. E. Práticas de auto-atenção e percepções sobre medicamentos entre os Guarani (Terra Indígena Morro dos 
Cavalos, Santa Catarina). In: II CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, 2007, Florianópolis. 

Evento Nacional 
Pôster 

65 
GRASSI, F., DIEHL, E. E. Perfil farmacoepidemiológico e contexto de uso de medicamentos em uma aldeia Guarani (Terra Indígena Morro 
dos Cavalos, SC). In: EPI 2008: XVIII CONGRESSO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGIA, VII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
EPIDEMIOLOGIA, 2008, Porto Alegre. Livro de Resumos. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2008. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

66 
DIEHL, E. E., LANGDON, E. J., WIIK, F. B. O papel do Agente Indígena de Saúde e a articulação entre as práticas da medicina tradicional 
e a biomedicina (Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul, Santa Catarina) In: XI CONGRESSO MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA, 
VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2006, Rio de Janeiro. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

67 
LANGDON, E. J., DIEHL, E. E., WIIK, F. B., DIAS-SCOPEL, R. P. A participação dos agentes indígenas de saúde nos serviços de atenção 
à saúde: a experiência em Santa Catarina, Brasil. Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ), v.22, n. 12, p.2637 - 2646, 2006. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

68 
DIEHL, E. E., LANGDON, E. J., DIAS-SCOPEL, R. P. Contribuição dos agentes indígenas de saúde na atenção diferenciada à saúde dos 
povos indígenas brasileiros. Cadernos de Saúde Pública, v.28, n. 5, p.819 - 831, 2012. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

69 
LANGDON, E.J.; DIEHL, E.E.; DIAS-SCOPEL, R.P. O Papel e a Formação dos Agentes Indígenas de Saúde na Atenção Diferenciada à 
Saúde dos Povos Indígenas Brasileiros. In: TEIXEIRA, C.C.; GARNELO, L. (org.) Saúde indígena em perspectiva: explorando suas 
matrizes históricas e ideológicas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014, p. 213-239. 

Capítulo 
Livro 

70 
“Medicamentos nos Contextos Locais Indígenas Kaingáng e Xokleng (Santa Catarina)”. Edital MCT-CNPq/MS-SCTIE-DECIT n. 38/2005 
(Seleção pública de propostas para apoio às atividades de pesquisa direcionadas ao estudo sobre Saúde dos Povos Indígenas). 

Pesquisa 
financiada 
Coordenação 

71 

DIEHL, E. E., BORTOLLI, M. C. A. Refletindo sobre a organização dos serviços de saúde em Terra Indígena no Sul do Brasil: contextos 
políticos e de gestão. In: IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE; X CONGRESSO 
LATINOAMERICANO DE MEDICINA SOCIAL; XIV CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEALTH POLICY, 2007, 
Salvador. 

Evento 
Internacional 
Oral 

72 
DIEHL, E. E., BORTOLLI, M. C. A. A atenção diferenciada à saúde indígena no contexto intercultural: a organização e a prestação de 
serviços de saúde em Terra Indígena no sul do Brasil. In: VII REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, 2007, Porto Alegre. 

Evento 
Internacional 
Oral 

73 
DIEHL, E. E., LANGDON, E. J. Os Serviços de Atenção Básica na Terra Indígena Xapecó (Santa Catarina) e a "Farmácia Caseira" 
Kaingáng. In: EPI 2008: XVIII CONGRESSO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGIA, VII CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 
2008, Porto Alegre. Livro de Resumos. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2008. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

74 
DIEHL, E. E., ALMEIDA, L. K. A “farmácia caseira” Xokleng (Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, Santa Catarina). In: IX CONGRESSO 
BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2009, Recife. Revista Ciência e Saúde Coletiva - Anais. Rio de Janeiro: Abrasco, 2009. 

Evento Nacional 
Oral 

75 
DIEHL, E. E., LANGDON, E. J. “Não importa qual é o remédio. Fica bom eu paro”: reflexões sobre alguns conceitos farmacêuticos à luz 
das atividades de autoatenção. In: III REUNIÃO EQUATORIAL DE ANTROPOLOGIA E XII REUNIÃO DE ANTROPÓLOGOS NORTE E 
NORDESTE, 2011, Boa Vista. Resumos. Boa Vista: UFRR, 2011. 

Evento 
Internacional 
Oral 

76 DIEHL, E. E., LANGDON, E. J. “O índio tem que ganhar o remédio”: medicamentos em contextos locais indígenas. In: IX REUNIÃO DE Evento 
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ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, 2011, Curitiba. Internacional 
Oral 

77 

DIEHL, E. E., ALMEIDA, L. K. Medicamentos em contexto local indígena: A “farmácia caseira” Xokleng, Santa Catarina. R@U: Revista de 
Antropologia Social dos Alunos do PPGAS-UFSCAR, v.4, n.1, p.189-206, 2012. (Detalhes sobre a revista em: 
https://sites.google.com/site/raufscar/. Indexada em: Latindex; World Council of Anthropological Associations/WCAA; Georgetown 
University Library). 

Artigo 
Periódico 
nacional 

78 

DIAS-SCOPEL, R. P., SCOPEL, D., LANGDON, E. J., DIEHL, E. E. A "produção" de dados, o controle e o planejamento: um olhar 
antropológico sobre o trabalho de Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena na Terra Indígena Kwatá-Laranjal – Amazonas. In: IV 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE, 2010, Fortaleza. Anais do Congresso. Rio de Janeiro: 
Abrasco, 2010. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

79 
LEITE, M. S., LANGDON, E. J., DIEHL, E. E. "Aqui é como uma cidade qualquer”: etnicidade e diferenca na atencao à saúde entre os 
Kaingáng da Terra Indígena Xapecó, Santa Catarina, Brasil. In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM 
SAÚDE, 2011, São Paulo. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2011. 

Evento Nacional 
Oral 

80 
LEITE, M. S.; DIEHL, E. E.; LANGDON, E.J. Posições hierárquicas: os discursos biomédico e Kaingáng sobre alimentação no Oeste 
Catarinense. In: IX REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL, 2011, Curitiba. 

Evento 
Internacional 
Oral 

81 
Conselheira titular, representando as Universidades da região Sul do Brasil e de São Paulo, no Conselho Distrital Interior Sul/Condisi-Insul 
do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul. 

Extensão 
Controle Social 

82 Suplente pela Abrasco na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena/CISI do Conselho Nacional de Saúde/CNS. 
Extensão 
Controle Social 

83 Titular pela Abrasco na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena/CISI do Conselho Nacional de Saúde/CNS. 
Extensão 
Controle Social 

84 
DIEHL, E. E. Controlar o que, para que, para quem, como? A construção da participação indígena no Sistema Único de Saúde do Brasil. 
Fórum “Saúde indígena: saberes, contextos e a intervenção antropológica”. In: VI Reunião de Antropologia do Mercosul - Identidad, 
Fragmentación y Diversidad, 2005, Montevideo. 

Evento 
Internacional 
Oral 

85 

DIEHL, E. E. Participação e autonomia indígena nos espaços interculturais de representação: o Conselho Distrital de Saúde Indígena. 
Grupo de Trabalho “A saúde e a doença: antropologia aplicada à saúde em contextos multiculturais”. In: 25ª REUNIÃO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA - Saberes e Práticas Antropológicas Desafios para o Século XXI, 2006, Goiânia. Resumos da 25ª Reunião Brasileira de 
Antropologia, 2006, p. 93-93. 

Evento Nacional 
Oral 

86 
DIEHL, E. E., LANGDON, E. J. Políticas de controle social em contextos interculturais: impasses e desafios para a saúde indígena 
brasileira. In: VIII REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DEL MERCOSUR - Diversidad y Poder en América Latina. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de San Martín, 2009. v.1. p.41 - 41 

Evento 
Internacional 
Oral 

87 
LANGDON, E. J., DIEHL, E. E. Participação e Autonomia nos Espaços Interculturais de Saúde Indígena: reflexões a partir do sul do Brasil. 
Saúde e Sociedade, v.16, n. 2, p.19 - 36, 2007. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

88 Membra do Grupo de Trabalho/GT Saúde Indígena Abrasco. Extensão 

89 
IV Oficina de Saúde Indígena - A antropologia e os desafios da saúde indígena no Brasil. In: III CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE, Florianópolis, SC, 09 e 10 de julho de 2005. 

Evento Nacional 
Organização 

90 
DIEHL, E.E. Oficina “Políticas e Práticas em Saúde Indígena”. In: XI CONGRESSO MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA, VIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2006, Rio de Janeiro. 

Evento 
Internacional 
Palestrante 

91 DIEHL, E. E. Painel “Saúde e Povos Indígenas no Brasil: desafios nacionais e insights locais”. In: X CONGRESSO BRASILEIRO DE Evento Nacional 
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SAÚDE COLETIVA, 2012, Porto Alegre. Painelista. Palestrante 

92 
VI Oficina Saúde Indígena - Pesquisa e Saúde Indígena: Um Balanço das Trajetórias e Desenvolvimento do Campo, 27 de julho de 2015. 
In: 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, Goiânia, GO, 2015. 

Evento Nacional 
Organização 

93 
DIEHL, E. E., PELLEGRINI, M. A. Saúde e Povos Indígenas no Brasil: o desafio da formação e educação permanente de trabalhadores 
para atuação em contextos interculturais. Cadernos de Saúde Pública, v.30, n.4, p.867-874, 2014. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

94 Membra da Comissão de Assuntos Indígenas/CAI da Associação Brasileira de Antropologia/ABA – 2006-2008. Extensão 

95 
DIEHL, E.E.; VÁRIOS. Consórcio Institute of Development Studies/IDS, Saúde Sem Limites/SSL e Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento/CEBRAP. 

Extensão 
Consultoria 

96 
DIEHL, E. E. Assistência farmacêutica para povos indígenas no Brasil: fragilidades, potencialidades e desafios. In: IX CONGRESSO 
BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2009, Recife. Revista Ciência e Saúde Coletiva - Anais. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2009. 

Evento Nacional 
Pôster 

97 
SHATTAN-COELHO, V. et al. Subsistema de saúde indígena: análise de situação e opções para o futuro. In: IX CONGRESSO 
BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2009, Recife. Revista Ciência e Saúde Coletiva - Anais. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2009. 

Evento Nacional 
Pôster 

98 
DIEHL, E. E.; SONAGLIO, D.; LIMA, N. F.; BACKES, S. Estudo dos fatores impregnação e secagem nas características de glóbulos 
utilizados em homeopatia. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 44, n. 1, p. 143-150, 2008. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

99 
SOUZA, F. S., PIROLLI, M. M., DIEHL, E. E., SONAGLIO, D. Study of the variables which influence the impregnation of globules, 
compressed tablets and tablet triturates used in homeopathy. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v.48, n.3, p.537-545, 2012. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

100 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 
Ensino 
Pós-Graduação 
lato sensu 

101 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 
Ensino 
Pós-Graduação 
lato sensu 

102 
VOLPATO, F.; CASTILHO JR, J.N.; GUERRA, C.M. Práticas Integrativas no cuidado à saúde, 2009. Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família. 

Orientação de 
TCC 
Pós-Graduação 
lato sensu 

103 Disciplina no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública: “Saúde Pública e Antropologia: Perspectivas Críticas”. 
Ensino 
Pós-Graduação 
stricto sensu 

104 
BRZOZOWSKI, F. S., DIEHL, E. E. Efeito placebo no tratamento medicamentoso do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. 
In: 15º FARMAPOLIS, 2010, Florianópolis. Anais. Florianópolis: SindFar, 2010. 

Evento Nacional 
Pôster 

105 
BRZOZOWSKI, F. S., DIEHL, E. E. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: o diagnóstico pode ser terapêutico? Psicologia em 
Estudo, v.18, n.4, p.657-665, 2013. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

106 
FOLLMANN, H. B. C., DIEHL, E. E. A inserção do técnico/auxiliar indígena de enfermagem em Terra Indígena Kaingáng (Santa Catarina): 
uma análise sobre o seu papel no modelo de atenção à saúde indígena In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANAS EM SAÚDE, 2011, São Paulo. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2011. 

Evento Nacional 
Oral 

107 
DIEHL, E. E., FOLLMANN, H. B. C. Indigenous nurses: participation of nursing technicians and auxiliary in indigenous health care services. 
Texto & Contexto Enfermagem, v.23, n.2, p.451-459, 2014. 

Artigo 
Periódico 
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nacional 

108 
OLIVEIRA, E. A., DIEHL, E. E. “Itinerário Terapêutico e Autoatenção nas Doenças Diarreicas entre Indígenas Kaingáng (Brasil)”. In: V 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE, 2012, Lisboa, Portugal. 

Evento 
Internacional 
Oral 

109 
OLIVEIRA, E. A., DIEHL, E. E. “Espaços e recursos em saúde: as práticas de autoatenção de um grupo indígena Kaingáng frente aos 
adoecimentos em crianças”. In: X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2012, Porto Alegre, Brasil. Anais Saúde Coletiva. 

Evento Nacional 
Oral 

110 “Curso de Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica: uma proposta Interinstitucional para Santa Catarina”. 
Administração 
Coordenação 

111 
Disciplinas no “Curso de Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica: uma proposta Interinstitucional para Santa Catarina”: 
“Contexto sociocultural do uso de medicamentos”; “Práticas complementares no SUS: fitoterapia e homeopatia”; “Seminário de 
apresentação de TCC”. 

Ensino 
Pós-Graduação 
lato sensu 

112 

PEREIRA, R.B. Análise da Programação dos Medicamentos Antibacterianos Utilizados pelas Unidades Hospitalares da Secretaria de 
Estado da Saúde de Santa Catarina – Maio/2008 a Maio/2009, 2010. (Curso de Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica: 
uma proposta interinstitucional para Santa Catarina). 
MEDEIROS, E.F. Diagnóstico da Demanda de Medicamentos no Município de Garopaba, Santa Catarina, 2010. (Curso de Especialização 
em Gestão da Assistência Farmacêutica: uma proposta interinstitucional para Santa Catarina). 

Orientação de 
TCC 
Pós-Graduação 
lato sensu 

113 
“Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD: uma proposta em rede para a qualificação da Assistência Farmacêutica 
no SUS”. 

Administração 
Coordenação 

114 

DIEHL, E.E.; LANGDON, E.J. Abordagem cultural da doença e da atenção à saúde e contexto sociocultural do uso de medicamentos 
(Parte 1). In: Medicamento como Insumo para a Saúde [Recurso eletrônico]/Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta 
do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011. p. 1-42. 
DIEHL, E.E.; LANGDON, E.J. Abordagem cultural da doença e da atenção à saúde e contexto sociocultural do uso de medicamentos 
(Parte 2). In: Medicamento como Insumo para a Saúde [Recurso eletrônico]/Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta 
do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011. p. 1-34. 

Capítulo 
Material 
instrucional 

115 “Curso de Capacitação para a Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD”. 
Administração 
Coordenação 

116 

DIEHL, E.E.; LANGDON, E.J. Unidade 1 – Contexto sociocultural do uso de medicamentos. In: DIEHL, E.E.; LEITE, S.N.; MANZINI, F. 
(org.) Eixo 2: Serviços Farmacêuticos – Dispensação de medicamentos [Recurso eletrônico]/Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, p. 13-59, 2015. Disponível em: https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/3134. 
ISBN: 978-85-8328-045-3. 

Capítulo 
Material 
instrucional 

117 
DIEHL, E.E.; TRINDADE, M.C.; PERES, K.C. (org.) Eixo 2: Serviços Farmacêuticos – Seleção de medicamentos [Recurso 
eletrônico]/Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2015. 177 p. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/3481. 

Material 
Instrucional 
Organização 

118 
DIEHL, E.E.; LEITE, S.N.; MANZINI, F. (org.) Eixo 2: Serviços Farmacêuticos – Dispensação de medicamentos [Recurso 
eletrônico]/Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2015. 169 p. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/3134. ISBN: 978-85-8328-045-3. 

Material 
Instrucional 
Organização 

119 
SOARES, L.; DIEHL, E.E.; VILVERT, A. (org) Eixo 3: Estudos Complementares – Metodologia da Pesquisa [Recurso 
eletrônico]/Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2015. 60 p. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/3482. 

Material 
Instrucional 
Organização 

120 
FARIAS, M.R., BAGATINI, F., MANZINI, F., PERES, K., CAMPESE, M., PUPO, G., OLIVEIRA, R., DIEHL, E. E., SOARES, L., SANTOS, R. 
I., LEITE-CONTEZINI, S.N. “Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica - EAD: uma proposta em rede para a qualificação da 
Assistência Farmacêutica no SUS”. In: XXIII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINA PARA A ANÁLISE DOS SISTEMAS DE SAÚDE - 

Evento 
Internacional 
Oral 
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CALASS, 2012, Lisboa, Portugal. Actas CALASS 2012, p. 44-45. Disponível em: 
http://www.alass.org/cont/seccGen/seccGen_pt.php?idField=36&table=v2_generales&seccion=calass. 

121 

BAGATINI, F., PERES, K.C, MANZINI, F., PUPO, G.D., OLIVEIRA, R.C., CAMPESE, M., TURRA, G.M., FARIAS, M.R., LEITE, S.N., 
DIEHL, E.E., SOARES, L., SANTOS, R.I., STORB, B.H. “Pharmaceutical services management – Post-Graduated distance course: enrolled 
pharmacists profile”. In: I CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, 2012, Ipojuca, PE, Brasil. 
Pôster. 

Evento Nacional 
Pôster 

122 

FARIAS, M. R., BAGATINI, F., MANZINI, F., PERES, K., CAMPESE, M., PUPO, G., OLIVEIRA, R., STORB, B., DIEHL, E. E., SOARES, L., 
SANTOS, R. I., LEITE-CONTEZINI, S.N. “Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica - EaD: uma proposta em rede para a 
qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS”. In: V FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, 2013, Brasília, Brasil. 
Resumos. Brasília: Abenfar, 2013. 

Evento Nacional 
Pôster 

123 

PERES, K., FONTANA, A., PUPO, G., MENDES, S., MANZINI, F., CAMPESE, M., BUENDGENS, F. B., TURRA, G., FARIAS, M. R., 
LEITE-CONTEZINI, S.N., DIEHL, E. E., SOARES, L., SANTOS, R. I., STORB, B. “Evaluation activities as a way of teaching-service 
integration: an experience in the pharmaceutical services management - Postgraduate Distance Course”. In: 9th INTERNATIONAL 
CONGRESS OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2013, Ribeirão Preto, SP, Brasil. Pôster. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

124 

LEITE-CONTEZINI, S.N.; FARIAS, M.R.; SANTOS, R. I.; SOARES, L.; DIEHL, E. E.; MANZINI, F., PERES, K.; CAMPESE, M.; BAGATINI, 
F.; PERES, K.C.; PUPO, G. The brazilian experience in the pharmaceutical services management postgraduate distance course. In: FIP 
CONGRESS, 2014, Bangkok, Tailândia. Abstracts 2014. Disponível em: 
http://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=generatePdf&item=10328 

Evento 
Internacional 
Oral 

125 
FARIAS, M.R.; DIEHL, E.E.; BUENDGENS, F.B.; PERES, K.C.; STORB, B.H. (org.) Seleção de medicamentos. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 2016, v. III. 188 p. 

Livro 
Organização 

126 DIEHL, E. E.; SANTOS, R. I.; SCHAEFER, S. C. Logística de medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016, v.IV. 152 p. 
Livro 
Organização 

127 
DIEHL, E.E.; LANGDON, E.J. Contexto sociocultural do uso de medicamentos. In: SOARES, L.; FARIAS, M.R.; LEITE, S.N.; CAMPESE, 
M.; MANZINI, F. (org.) Atuação clínica do farmacêutico. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016, v. V, p. 115-151. 

Capítulo 
Livro 

128 
SOARES, L., DIEHL, E. E., LEITE-CONTEZINI, S.N., FARIAS, M. R. A model for drug dispensation service based on the care process in 
the Brazilian health system. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v.49, n.1, p.107-116, 2013. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

129 Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica/PPGAsFar, associação de Instituições de Ensino Superior. 
Administração 
Coordenação 

130 
MONTEGUTI, B.R.; DIEHL, E.E. Formación de farmacéuticos para el Sistema Único de Salud (Brasil): el papel de las políticas de 
educación. In: VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD, 2014, Medellín, Colombia. Oral. 

Evento 
Internacional 
Oral 

131 
MONTEGUTI, B. R.; DIEHL, E. E. As Diretrizes Curriculares Nacionais estão preparando farmacêuticos para o Sistema Único de Saúde? 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, 2015, Salvador, Bahia. 

Evento Nacional 
Pôster 

132 
MONTEGUTI, B. R.; DIEHL, E. E. Políticas de educação na formação de farmacêuticos para o Sistema Único de Saúde In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, 2015, Salvador, Bahia. 

Evento Nacional 
Pôster 

133 
MONTEGUTI, B. R.; DIEHL, E. E. O Ensino de Farmácia no Sul do Brasil: preparando farmacêuticos para o Sistema Único de Saúde? 
Trabalho, Educação e Saúde, v.14, n. 1, p.77 - 95, 2016. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

134 
DENEZ, K. B.; DIEHL, E. E. Um estudo sobre medicamentos homeopáticos prescritos na clínica pública e aviados em farmácias de 
Florianópolis e Itajaí, Santa Catarina In: 11 Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2015, Goiânia, Goiás. Anais do 11º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Abrasco, 2015. 

Evento Nacional 
Pôster 
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135 
PRADO, A. I. O.; DIEHL, E. E. Studies approaching the use of medicines for endemic diseases in Brazil – a review In: II CONGRESS OF 
THE BRAZILIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2014, Búzios. Abstracts Book. Rio de Janeiro: ABCF, 2014. v.1. 
p.231 - 231 

Evento Nacional 
Pôster 

136 

(a) PRADO, A. I. O.; DIEHL, E. E. Uso de Medicamentos y Otras Formas de Atención en la Lepra: Etnografía como Método. In: 11 th 
INTERNATIONAL CONGRESS OF QUALITATIVE INQUIRY, 2015, Urbana-Champaign, EUA. 
(b) PRADO, A. I. O.; DIEHL, E. E. O paradoxo da atenção à hanseníase no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica In: 11º 
CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2015, Goiânia, Goiás. 

(a) Evento 
Internacional 
Oral 
(b) Evento 
Nacional 
Oral 

137 
PRADO, A. I. O.; DIEHL, E. E. Is it strategical the leprosy in the strategic component of pharmaceutical services? an analysis in Teresina, 
Piauí, Brazil. In: III CONGRESS OF THE BRAZILIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2016, Porto Alegre. 

Evento Nacional 
Oral 

138 Membra do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia/INCT Brasil Plural/IBP. 
Extensão e 
Pesquisa 

139 MARTINS, M. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC. Co-orientação Doutorado. 
Co-orientação 
Doutorado 

140 
MARTINS, M., MONTICELLI, M., DIEHL, E. E. Gestantes hipertensas: experiências, subjetividades e formas de atenção e autoatenção à 
saúde. In: III REUNIÃO EQUATORIAL DE ANTROPOLOGIA; XII REUNIÃO DE ANTROPÓLOGOS NORTE E NORDESTE, 2011, Boa 
Vista. Resumos. Boa Vista: UFRR, 2011. 

Evento 
Internacional 
Oral 

141 
MARTINS, M.; MONTICELLI, M.; DIEHL, E. E. Significados culturais atribuídos por gestantes à vivência da hipertensão arterial na gravidez. 
Texto & Contexto Enfermagem, v.23, n. 4, p.1004 - 1012, 2014. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

142 ROHDE, L.S.P. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFSC. Co-orientação Doutorado. 
Co-orientação 
Doutorado 

143 
DIEHL, E.E. Acesso e usos de medicamentos em contextos locais indígenas. In: OFICINA REALIDADES DE PESQUISAS EM SAÚDE E 
ALIMENTAÇÃO: INTERFACES COM A ANTROPOLOGIA, Florianópolis, SC, 2009. 

Extensão 
Evento Nacional 
Palestrante 

144 
DIEHL, E. E.; MANZINI, F.; BECKER, M. "A minha melhor amiga se chama fluoxetina": consumo e percepções de antidepressivos entre 
usuários de um centro de atenção básica à saúde In: MALUF, S.; TORNQUIST, C.S. (org.). Gênero, saúde e aflição: abordagens 
antropológicas. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2010, p. 331-365. 

Capítulo 
Livro 

145 Disciplina no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica: “Saúde Indígena I”. 
Ensino 
Graduação 

146 

FORTUNATO, J.C. Plantas medicinais, práticas de autoatenção e os conflitos com a biomedicina entre os Kaingang do setor da Bananeira, 
Terra Indígena da Guarita, Rio Grande do Sul. 2014. (Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
MENDES, I. O uso das ervas medicinais na atualidade Kaingang da Terra Indígena Xapecó, Santa Catarina, Brasil. 2015. (Curso 
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

Orientação de 
TCC 
Graduação 

147 
DIEHL, Eliana E. Etnofarmacologia e antropologia dos medicamentos em contextos indígenas In: Haverroth, M. (org.). Etnobiologia e 
Saúde de Povos Indígenas.1 ed.Recife: NUPEEA, 2013. p. 65-100. 

Capítulo 
Livro 

148 
DIEHL, E.E. : “Antropología y estúdios sobre medicamentos”. In: Seminário del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha, 2013. 

Evento 
Palestrante 

149 
Oficina “Articulaciones entre modelos de atención a la salud: cuestiones epistemológicas, metodológicas y éticas”. Ministrante. 
Apresentação dos documentários “El medicamento: un derecho secuestrado” e “India: la farmacia del mundo”. Debatedora. 

Eventos 
Ministrante e 
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Debatedora 

150 
DIEHL, E. E., LANGDON, E.E. “Transformations in Indigenous Health Attention: Tensions and Negotiations in the Context of the Kaingáng 
(Santa Catarina, Brazil)”. In: Encounters and Engagements: Creating New Agendas for Medical Anthropology, 2013, Tarragona, Espanha. 
Oral. 

Evento 
Internacional 
Oral 

151 
DIEHL, E. E., PELLEGRINI, M.A., LANGDON, E. J. “Formation initiale et continue dans le domaine de la santé: quelques propositions pour 
les travailleurs de la santé autochtone”. In: XXIV CONGRÈS DE L’ ASSOCIATION LATINE POUR L'ANALYSE DES SYSTÈMES DE 
SANTÉ – CALASS 2013, 2013, Rennes, France. Pôster. 

Evento 
Internacional 
Pôster 

152 
DIEHL, E.E. “Medicines and Challenges for the Indian Health Care Model in Brazil”. In: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE: THE 
PHARMACEUTICAL LIFE CYCLE, 2013, De Horst, Driebergen, Holanda. Oral 

Evento 
Internacional 
Oral 

153 
Grupo de Trabalho/GT “Saúde: Práticas locais, experiências e políticas públicas”. In: VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE, Rio de Janeiro, RJ, 2013. 

Evento Nacional 
Coordenação GT 

154 
DIEHL, E. E. “Saúde e diversidade em contextos brasileiros: autoatenção à saúde e trabalhadores indígenas”. In: Colóquio “Reflexões 
sobre a pesquisa antropológica e políticas públicas no INCT Brasil Plural, 2013, Florianópolis, SC, Brasil. Mesa redonda “Políticas públicas 
e saúde”. 

Evento Nacional 
Mesa Redonda 
Expositora 

155 
DIEHL, E. E. Estudos sobre medicamentos em uma perspectiva interdisciplinar. In: LANGDON, E.J; GRISOTTI, M. (org.) Políticas Públicas 
- Reflexões antropológicas. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016, p. 83-104. 

Capítulo 
Livro 

156 
TAVEIRA, Z. Z.; SCHERER, M. D. A.; DIEHL, E. E. Implantação da Telessaúde na Atenção à Saúde Indígena no Brasil. Cadernos de 
Saúde Pública, v.30, n. 8, p.1793 - 1797, 2014. 

Artigo 
Periódico 
nacional 

157 
DIEHL, E. E.; LANGDON, E. J. Transformações na atenção à saúde indígena: tensões e negociações em um contexto indígena brasileiro. 
Universitas Humanistica, v.80, p.213 - 236, 2015. 

Artigo 
Periódico 
internacional 

158 
Mesa Temática “Miradas antropológicas sobre la investigación cualitativa y políticas públicas de salud: contribuciones y desafios”. In: VI 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD, Medellín, Colômbia, 2014. 

Evento 
Internacional 
Oral 

159 
DIEHL, E. E. Procesos de participación indígena en contexto de fronteras y prestación de servicios de salud en Santa Catarina, sur del 
Brasil. In: SEMINARIO CONFIGURACIONES CIUDADANAS EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN Y GLOBALIZACIÓN, Medellín, Colombia, 
2014. 

Evento 
Internacional 
Oral 

160 COLÓQUIO SABERES E CIÊNCIA PLURAL NO INCT BRASIL PLURAL, Manaus, AM, 2014. Organização e Debatedora. 

Extensão 
Evento Nacional 
Organização 
Debatedora 

161 
GARNELO, L.; DIEHL, E.E.; PONTES, A.L.; FERNANDO, A. Formação e qualificação da força de trabalho na saúde indígena. Mesa 
redonda. In: 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, Goiânia, GO, 2015. 

Evento Nacional 
Mesa Redonda 
Expositora 

162 
DIEHL, E.E. Una perspectiva antropológica sobre las políticas públicas para el acceso a medicamentos. In: IV CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA, 2015, Ciudad de México, México. 

Evento 
Internacional 
Oral 

163 
CUNHA, M.L.S; DIEHL, E.E.; FERREIRA, A.A. Planejamento em Saúde. In: LEITE, M.S; GUGELMIN, S.; FERRI, E. (org.). Programa de 
Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), Área temática II – AIS: processo de 
trabalho do agente indígena de saúde: Unidade I: processo de trabalho e planejamento em saúde. Brasília: MS, 2016. 

Capítulo 
Material 
instrucional 
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164 Parecerista ad hoc: periódico Cadernos de Saúde Pública. Extensão 

165 Parecerista ad hoc: seleção de Periódicos para LILACS. Extensão 

166 Parecerista ad hoc: periódico Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. Extensão 

167 Parecerista ad hoc: periódico Ciência e Saúde Coletiva. Extensão 

168 Parecerista ad hoc: periódico Revista Panamericana de Salud Pública. Extensão 

169 Parecerista ad hoc: Editora FIOCRUZ. Extensão 

170 Parecerista ad hoc: Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde, componente Saúde Amazônia, 2004. Extensão 

171 Parecerista ad hoc: Edital SUS n. 9/2004, 2005 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas em 2005. Extensão 

172 
Parecerista ad hoc: Edital MS/CNPq/FAP-SE/SES-SE n. 04/2004 – Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde, 
2005. 

Extensão 

173 
Parecerista ad hoc: Edital MS/CNPq/CECT n. 01/2006 – Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde – PPSUS, 
Governo do Estado do Tocantins, 2007. 

Extensão 

174 
Parecerista ad hoc: Programa de Pesquisa para o SUS-PPSUS 2004-2007 & Agenda PPSUS 2008, Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas, Manaus, AM, 2008. 

Extensão 

175 Parecerista ad hoc: Seminário de Avaliação Parcial do Programa de Pesquisa para o SUS: PPSUS 2009 Edital n. 007-2009. Extensão 
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