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A ALASS (Associação Latina para Análise de Sistemas de Saúde), fundada em 1989 em Lugano, é uma associação 
profissional e científica que reúne profissionais que trabalham no setor da saúde, além de pesquisadores e professores 
que têm interesses comuns em ajudar a dar soluções para numerosos desafios enfrentados pelos sistemas de saúde 
nos países latinos. 
De fato, a ALASS parte do pressuposto de que existe um denominador comum na cultura latina. Ele se manifesta,, entre 
outras coisas,, na maneira de conceber a qualidade de vida, no comportamento da promoção da saúde e no uso dos 
serviços de saúde, sem esquecer as peculiaridades nacionais ou locais. Esses recursos comuns facilitam o 
entendimento transversal dos problemas de cada país. A ALASS promove uma abordagem multidisciplinar, promovendo 
uma visão sistêmica que facilita sua solução. 
Em que acreditamos? Na pluralidade de culturas. No uso de todas as línguas latinas. Na integração de disciplinas e 
metodologias. Em tolerância e abertura. Em não subordinação a qualquer sistema político, moral ou econômico. No 
trabalho em grupo e no desejo de trocar experiências através das fronteiras. Nas relações sociais entre os membros da 
associação, que criam laços duradouros de amizade que vão além das relações profissionais. 
 
 
As instituições anfitriãs do CALASS 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membros institucionais da ALASS : 
 
Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC). Bruxelles. (Belgique). 
Association d'Economie. Management et Psychologie en Médicine. Chisinau (Moldova). 
Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman Liège – Domaine Universitaire du Sart-Tilman (Belgique). 
Cliniques Universitaires Saint-Luc – Université Catholique de Louvain. Bruxelles (Belgique). 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.(CONASS) Brasilia (Brasil). 
CRISS. Centro Interdipartimentale per la ricerca sull'integrazione socio-sanitari. Ancona (Italia). 
Departamento de Atención a la Salud. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. México, D.F. (México). 
DEUSTO Business School – Health. Bilbao (España). 
École de santé publique, Université de Montréal (Canada). 
École des hautes études en santé publique (EHESP). Rennes (France). 
FENAFAR – Federaçâo Nacional dos Farmacêuticos. Brasilia (Brasil). 
Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse). 
Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Veracruz (México). 
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Luxembourg. 
Réseau Santé Région Lausanne (Suisse). 
Santhea. Bruxelles (Belgique). 
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS). Bucuresti (România). 
Union Nationale des Mutualités Socialistes. Bruxelles (Belgique). 
Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE Lyon (France).  
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A XXXI edição do Congresso Latino de Análise de Sistemas de Saúde (CALASS) terá como tema principal 
"A adequação dos cuidados nos sistemas de saúde". 
O Congresso também sediará apresentações e debates relacionados a outras questões relevantes para a 
análise dos sistemas de saúde. 
Para informações atualizadas: https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/ 
 
 
ALASS 
 
A Associação Latina para a Análise de Sistemas de Saúde (www.alass.org) tem como objetivos promover o 
intercâmbio profissional, o desenvolvimento de pesquisas conjuntas e o treinamento de pesquisadores de 
diferentes países da cultura latina. 
ALASS tem membros institucionais e individuais. Estes últimos atuam em instituições de saúde, em 
administrações públicas regionais ou nacionais, na academia, em consultoria etc. 
As principais atividades do ALASS são a organização do congresso anual (CALASS) e a organização de 
seminários temáticos durante o ano. 
 
As línguas oficiais da associação são todas as línguas latinas. 
Comunicações orais, pôsteres e vídeos podem, portanto, ser em francês, espanhol, italiano, português, 
romeno e catalão. Para permitir uma troca proveitosa, cada membro individual do ALASS deve ser capaz de 
se expressar pelo menos em um idioma neo-latino e entender bem um segundo: a ALASS deseja que todos 
sejam capazes de se expressar em seu próprio idioma e serem entendidos pelos outros. 
A tradução simultânea não está prevista. 
 
 
O tema principal do CALASS 2020: a adequação dos cuidados nos 
sistemas de saúde 
 
A adequação da assistência é um elemento central para a qualidade dos serviços prestados e para a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde. 
Oferecer o atendimento certo, prestado pela instituição ou pelo profissional certo, ao paciente certo, no lugar 
certo, na hora certa, é um objetivo que tão óbvio de perseguir quanto difícil de alcançar. Essas dificuldades - 
embora com intensidade e componentes diferentes - são comuns aos sistemas de saúde mais e menos 
desenvolvidos. O excesso de tratamento e o subtratamento coexistem em diferentes sistemas e apresentam 
desafios destinados a nos acompanhar também no futuro. 
 
O CALASS 2020 tentará desenvolver e discutir o conceito de adequação dos cuidados, referindo-se - entre 
outros - aos seguintes temas, que sempre estiveram presentes nas conferências ALASS: 

- A adequação clínica entre MBE e prática profissional; 
- Decisões para o racionamento de cuidados entre lógicas de eficiência econômica, teorias de 
justiça social e necessidade de consenso político; 
- A adequação do atendimento entre direitos individuais, responsabilidade profissional e interesse 
público; 
- O potencial e os limites do empoderamento do paciente como forma de melhorar a adequação do 
atendimento; 
- A adequação organizacional na oferta de serviços de saúde; 
- Triagem, check-up e testes de diagnóstico entre o potencial de tratamento e os riscos de 
medicalização. 

 
É claro que essas questões desafiam a sociedade, os sistemas de saúde e os profissionais de saúde sob 
múltiplos pontos de vista. Em particular, eles dizem respeito ao ponto de vista do atendimento clínico, mas 
também aos de ética, política, economia e direito. 
É igualmente claro que essas são questões que, embora presentes e relevantes há algum tempo nos 
sistemas de saúde, assumirão novas formas e apresentarão novos desafios no futuro próximo. Apenas para 
dar um exemplo, cabe pensar nas implicações da medicina personalizada, que tornará os sistemas de 
avaliação de tecnologia mais complexos e terá importantes repercussões no diagnóstico médico, nas áreas 
jurídica e das jurisprudências 
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Os outros temas do CALASS 2020 
 
O CALASS 2020 não tratará apenas do tema principal. De fato, o Congresso também sediará sessões, 
comunicações orais, pôsteres e vídeos sobre os outros temas que sempre interessaram à ALASS: 
epidemiologia, assistência a idosos, condições de acesso a serviços e equidade, direito à saúde e direito da 
saúde, redes integradas atendimento, saúde mental, financiamento e reembolso de serviços de saúde, 
gerenciamento de instituições de saúde e socio-saúde, tecnologias da informação e comunicação, 
gerenciamento de riscos do paciente, planejamento e gerenciamento de pessoal, regulamentação 
profissional, etc. 
O Comitê Científico garantirá que as comunicações orais, pôsteres e vídeos sejam agrupados, a fim de ter 
sessões temáticas coerentes. 
 
 
Como propor uma sessão temática 
 
O programa CALASS 2020 oferece a oportunidade de propor e organizar sessões temáticas de 1h30 '. 
Essas sessões temáticas podem ser de dois tipos: 

(a) sessões organizadas e gerenciadas pelo proponente que, na proposta, também indica os nomes 
de quem irá apresentar ou participar das atividades da sessão; 
(b) sessões nas quais o proponente lança um tema e convida os membros do CALASS 2020 a 
participar ativamente da sessão. 

 
As propostas de sessões temáticas devem ser enviadas para alass@alass.org até 7 de março de 2020, 
usando o formulário disponível em https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/. 
 
A proposta pode ser escrita em qualquer idioma neo-latino e deve conter os seguintes elementos: 

- título da sessão temática; 
- cinco palavras-chave; 
- indicação se a sessão é do tipo (a) ou do tipo (b) descrito acima 
- proponente (s) da sessão temática com e-mail, telefone e eventual instituição de pertença; 
- tema e objetivos da sessão temática (250-500 palavras); 
- programa e procedimentos para a realização / condução da sessão temática (apresentações, 
discussão conjunta, etc.); 
- para o tipo (a) sessões temáticas: participantes esperados (ou seja, identificados e contatados 
diretamente pelo proponente da sessão); 
- para sessões temáticas do tipo (b): solicitações / função esperada para os participantes; 
- idioma da sessão temática: um idioma neo-latino único ou de acordo com os procedimentos 
ordinários do CALASS (apresentação oral em idioma neo-latino, com slides ou outros materiais de 
apoio em um segundo idioma neo-latino). 

 
Cada pessoa pode propor até duas sessões temáticas (também sobre o mesmo tema, se for necessário 
1h30 '+ 1h30'). 
O Comitê Científico do CALASS 2020 comunicará a resposta (aceitação ou recusa) ao proponente até 30 
de março de 2020. A avaliação pelo Comitê Científico será baseada na qualidade da proposta, sua 
originalidade e relevância para o ALASS. 
 
Com a proposta de uma sessão temática, o proponente autoriza o grupo organizador local do CALASS 
2020 a publicar esta proposta - ou seus extratos - no site da ALASS ou em papel. 
 
O comitê científico decidirá em que horário colocar as sessões temáticas aceitas. 
 
Todos os participantes (incluindo os que propõem sessões temáticas e os que apresentam) devem se 
inscrever no CALASS 2020 pagando a respectiva taxa. 
 
 
Como propor uma comunicação oral 
 
As propostas de comunicação oral podem ser enviadas até 15 de abril de 2020 por e-mail para 
alass@alass.org, usando o formulário disponível em https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/. 
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A proposta pode ser escrita em qualquer idioma neo-latino e deve conter os seguintes elementos: 
 - título da comunicação oral; 
- cinco palavras-chave 
- indicação se a comunicação se enquadra no escopo do tema principal ou não; 
- proponente (s) de comunicação oral com e-mail, telefone e qualquer instituição à qual eles 
pertençam; 
- quaisquer co-autores indicando suas instituições associadas; 
- tópico e objetivos da comunicação oral; teorias, métodos e materiais utilizados; resultados e 
discussão (400-800 palavras); 
- a língua neo-latina usada na apresentação oral e a segunda língua neo-latina usada no texto dos 
slides. 

 
Cada proponente pode enviar no máximo duas propostas para comunicação oral. 
No caso de propostas com vários autores, no CALASS 2020, cada autor não pode, em nenhum caso, enviar 
mais de duas comunicações orais. 
 
O Comitê Científico do CALASS 2020 comunicará a resposta (aceitação ou recusa) ao proponente até 15 
de maio de 2020. A avaliação pelo Comitê Científico será baseada na qualidade da proposta, em sua 
originalidade e relevância para a ALASS. O Comitê Científico pode solicitar ao proponente que apresente 
seu trabalho como um cartaz e não como uma comunicação oral. 
 
Ao propor uma comunicação oral, o proponente autoriza o grupo organizador local do CALASS 2020 a 
publicar esta proposta - ou extratos dela - na página da ALASS na web ou em papel. 
 
O Comitê Científico decidirá em que horário e em qual sessão paralela as comunicações orais aceitas serão 
apresentadas 
As sessões paralelas duram 1h30 e contêm 3-4 apresentações orais. Cada apresentação oral terá 
disponível 15'-20 'para apresentação real, seguidos por 5' do debate. As instruções detalhadas serão 
comunicadas pelos presidentes da sessão algumas semanas antes do Congresso. 
 
Todos os participantes (incluindo aqueles que apresentam as comunicações orais) devem se inscrever no 
CALASS 2020 pagando a respectiva taxa. 
 
 
Como propor um pôster ou vídeo 
 
O programa CALASS 2020 alocará dois horários para a apresentação de pôsteres e vídeos. 
Cada pôster será apresentado oralmente em 3 minutos (possivelmente com um ou dois slides). Os pôsteres 
permanecerão em exibição durante o Congresso e poderão ser discutidos individualmente com os autores. 
Os pôsteres devem ter o texto escrito em idioma neo-latino e um breve resumo escrito em um segundo 
idioma neo-latino. 
Os vídeos devem ter entre 3 e 5 minutos. Eles podem ser apresentados em qualquer idioma neo-latino. 
 
As propostas de pôsteres ou vídeos podem ser enviadas até 15 de abril de 2020 por e-mail: 
alass@alass.org, usando o formulário disponível em https://www.alass.org/it/calass/calass-2020/. 
 
A proposta pode ser escrita em qualquer idioma neo-latino e deve conter os seguintes elementos: 

- indicação se é um poster ou um vídeo; 
- título do pôster ou vídeo; 
- cinco palavras-chave; 
- indicação se a comunicação se enquadra no escopo do tema principal ou não; 
- proponente (s) do pôster ou vídeo, com mail, telefone e qualquer instituição à qual eles pertencem; 
- quaisquer co-autores indicando suas instituições associadas; 
- tema e objetivos do pôster ou vídeo; teorias, métodos e materiais utilizados; resultados e 
discussão (400-800 palavras); 
- a língua neo-latina usada no texto principal do pôster ou no vídeo. Os pôsteres, além do texto 
principal, devem conter um resumo escrito em uma segunda língua neo-latina 

 
Ao propor um pôster ou vídeo, o proponente autoriza o grupo organizador local do CALASS 2020 a publicar 
essa proposta - ou extrair dela - na página da Web ALASS ou no papel. 
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O Comitê Científico decidirá em que horário colocar a apresentação de pôsteres e vídeos aceitos. 
 
Todos os participantes (incluindo autores de pôsteres e vídeos e apresentadores) devem se inscrever no 
CALASS 2020 pagando suas respectivas taxas. 
 
 
A organização do CALASS 2020 
 
O CALASS 2020 será realizado em Lugano, no campus da Università della Svizzera Italiana, a partir da 
manhã da quinta-feira, 10 de setembro de 2020, até o  horário do almoço no sábado, 12 de setembro de 
2020. 
 
O programa provisório é o seguinte: 
 
Quinta-feira 10 setembro 2020 Sexta-feira 11 setembro 2020 Sabato 12 setembro 2020 

09:30-11:00 Abertura e plenária 09:30-11:00 Plenária 09:30-11:00 Sessões paralelas 

11:30-13:00 Sessões paralelas 11:30-13:00 Sessões paralelas 11:30-12:45 Plenária 

14:00-15:30 Sessões paralelas 14:00-15:30 Sessões paralelas 12:45 Almoço e prêmios 

16:00-17:30 Sessões poster/video 16:00-17:15 Sessões poster/video  

18:00 Cocktail de boas-vindas 17:15-18:15 Asamblea ALASS  

 19:30 Jantar de gala (a pagamento)  
 
Comitê Científico: 
Emiliano Albanese (USI), Philippe Anhorn (Réseau Santé Région Lausanne), Stefano Calciolari (USI), 
Stefano Cavalli (SUPSI), Luca Crivelli (SUPSI), Carlo De Pietro (SUPSI), Marco Meneguzzo (USI). 
 
Grupo organizador local: 
SUPSI: Antonio Amendola, Carlo De Pietro, Nathalie Previtello, Evaristo Roncelli. 
USI: Laura Gonzalez Ortiz, Cecilia Luini, Laura Martignoni, Marco Meneguzzo. 
 
Comité ALASS: 
Philippe Anhorn (Svizzera), Joan Barrubés (Spagna), Maurizio Battino (Italia), Georges Borges da Silva 
(Francia), Roxane Borges da Silva (Canada), Patricia Chico Aldama (Messico), Monica De Angelis (Italia; 
Presidente), Carlo De Pietro (Svizzera), Johanne Gagnon (Canada), Marie-Pierre Gagnon (Canada), Edna 
Maria Goulart Joazeiro (Brasile), Berta Maria Iradier (Spagna), Noemi Javaux (Belgio), Philippe Kohl 
(Belgio), Ana Maria Malik (Brasile), Catherine Maurain (Francia), Frédérique Quidu (Francia), Magda 
Scherer (Brasile), Abdesselam Taleb (Algeria), Carmen Tereanu (Romania), Carolina Tetelboin Henrion 
(Messico), Véronique Zardet (Francia) 
 
Secretariado ALASS: 
Luisa Falcó 
alass@alass.org 
Tel.: +34 93 202 33 17 
Marc Aureli, 5, loc. 3 – 08006 Barcelona – Spagna 


