
 
 

6ª Reunião da Diretoria da Abrasco - triênio 2018/2021 

 
Data: 9 de maio de 2019 

Local: Sede da Abrasco 

Participantes: 

Gulnar Azevedo e Silva, Thiago Barreto, Viviane Rosa e Vilma Reis 
(presencialmente) 
 
Ana Paula Muraro, Anaclaudia Fassa, Antonio Boing, Bernadete Perez Coelho, 
Guilherme Werneck, José Ivo Pedrosa, Eli Iola Gurgel Andrade, José Ivo Pedrosa, 
Luís Eduardo Batista, Luis Eugênio Souza, Marília Louvison, Naomar de Almeida 
Filho, e Tatiana Gerhardt (por webconferência). 
 
 

INFORMES 

 

1. Audiências com Secretário da SVS e Representante da OPAS 

No dia 23 de abril, Gulnar Azevedo e Silva esteve em Brasília para participar de duas 
audiências. Na parte da manhã, a reunião foi com o secretário de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Kleber Oliveira, Gulnar e Geraldo Lucchese. Na ocasião, foi 
indicada a possibilidade de apoio da SVS à Revista Brasileira de Epidemiologia e ao 
Simbravisa. Estas solicitações foram formalizadas via ofício. 

Na parte da tarde, a reunião foi com a nova representante da OPAS/OMS no Brasil, 
Socorro Gross. A OPAS foi convidada ao Congresso de Ciências Sociais no intuito 
de celebrar os 40 anos da Abrasco. A proposta é que a OPAS, além de homenageada, 
também organize uma mesa no Congresso.  

 

2. Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 

Até o momento estavam com 795 inscrições pagas e em andamento o processo de 
submissão do projeto nos editais da Capes e CNPq. 

 

3. Participação da Abrasco na mobilização da SBPC em Brasília 

No dia 8 e 9 de maio, houve uma mobilização da SBPC em Brasília com intuito 
mobilizar a comunidade científica em todo o país, em um movimento 
#cienciaocupabrasilia, defendendo a sobrevivência da ciência brasileira. Na ocasião, 
foi lançada a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br), que é 
coordenada pela SBPC em conjunto com Academia Brasileira de Ciências (ABC), 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 



 
 
(Andifes), Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 
(Confap), Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies), Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(Conif), Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e 
Inovação (Consecti) e Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de 
Ciência, Tecnologia. A Abrasco foi representada por Leonor Pacheco e foi 
encaminhada solicitação de adesão à ICTP.br. 

 

4. Reunião com Presidência do Conselho Nacional de Saúde 

No dia 8 de maio, a Abrasco recebeu a reunião com entidades da área da Saúde 
Coletiva e Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para 
alinhar a atuação na 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), a ser realizada de 4 
a 7 de agosto, em Brasília. Além da Abrasco, estavam representantes do Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes); da Associação Brasileira Rede Unida; da 
Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES); do Sindicato dos Servidores 
de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública (Asfoc-SN), da Rede 
Nacional de Médicos e Médicas Populares e da Associação Paulista de Saúde 
Pública (APSP). 

 

5. Sistema CEP-CONEP 

As entidades que compõem o Fórum de Ciências Humanas e Sociais e Sociais 
Aplicadas, Letras e Artes (FCHSSALA) divulgaram posicionamento em favor da saída 
do sistema CEP-CONEP e constituição de sistema alternativo para a avaliação ética 
de pesquisas de Ciências Humanas e Sociais com seres humanos. 

Tatiana Gerhardt encaminhará, por e-mail, informações adicionais e documentos para 
subsidiar a discussão no âmbito da Diretoria, que incialmente também ocorrerá pelo 
grupo virtual da Diretoria. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

1. Encaminhamento de notas políticas da Abrasco 

Está em processo de finalização nota pelo fortalecimento da Política Nacional de 
Controle do Tabagismo. Assim que estiver concluído, este posicionamento será 
divulgado amplamente. 

Considerando as especificidades das pessoas com deficiências e a necessidade de 
serem protegidos os direitos desse grupo populacional, a Diretoria aprovou a adesão 



 
 
da Abrasco à nota de repúdio a extinção do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 

 

2. Conselho Nacional de Saúde  

A Diretoria da Abrasco pode indicar até o dia 30 de maio nomes para representar a 
Associação em comissões do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com as 
normas estabelecidas pelo CNS, a Abrasco pode propor a participação em até nove 
comissões, sendo permitida, entretanto, a participação em no máximo seis 
comissões. 

A Diretoria definiu a seguinte ordem de prioridade, com os respectivos nomes a serem 
indicados ou GTs que serão consultados: 

1) Financiamento: Érika Aragão 

2) Recursos Humanos e Relações de Trabalho: Marcio Florentino 

3) C&T e Assistência Farmacêutica: Reinaldo Guimarães 

4) Vigilância em Saúde: consulta à Comissão de Epidemiologia 

5) Saúde indígena: consulta ao GT Saúde Indígena 

6) Alimentação e Nutrição: consulta ao GT Alimentação e Nutrição 

7) Saúde da Mulher: consulta ao GT Gênero e Saúde 

8) Saúde Suplementar: José Sestelo 

9) Saúde do Trabalhador: consulta ao GT Saúde do Trabalhador 

 

A contribuição da Abrasco para a Conferência está sendo preparado por Luis 
Eugênio, com a participação de colaboradores. Tendo em vista o formato do material, 
a ideia é que o texto possua duas versões. Uma seria em linguagem mais acessível, 
como “Carta à Sociedade” (para divulgação nas Conferência e nas nossas mídias), e 
a outra como artigo a ser submetido para publicação na Ciência & Saúde Coletiva. 

 

3. Comemoração 40 anos da Abrasco 

O Comitê de 40 anos e a Comissão Científica do Congresso de Ciências Sociais e 
Humanas em Saúde estão encaminhando a organização de atividades durante o 
evento, em especial no dia 27 de setembro, data do aniversário da Abrasco e quando 
acontecerá a abertura do congresso. Gulnar teve reunião com Arlindo Fábio, quando 
fez o convite para que ele coordene a atividade. 

Gulnar conversará com Martinho Silva, coordenador da Comissão de Ciências Sociais 
e Humanas em Saúde, para alinhar que as sessões do congresso deverão ser 



 
 
combinadas entre as Comissão de 40 anos, instituída pela Diretoria, e pelo grupo da 
Comissão Científica do evento. 

Em relação ao documentário, Arlindo Fábio declarou a possibilidade de apoio do 
Canal Saúde na fase de finalização do material em uma possível colaboração com a 
VideoSaúde/Icict. Neste sentido, a Secretaria Executiva dará seguimento aos 
contatos com a Direção do Icict. Esses encaminhamentos serão apresentados para a 
comissão de ex-presidentes. 

Gulnar informou que fez contato com Cecília Minayo para tratar da comemoração dos 
40 anos em Ciência & Saúde Coletiva. Ficou combinado que o editorial do número de 
setembro terá como tema o aniversário da Abrasco. Além disso, será organizado um 
número temático, a ser publicado em 2020, em função dos procedimentos e prazos 
necessários para a edição de um número do periódico. 
 
4. Mobilização pelo SUS e pelo direito à saúde 

Eli Iola informou que será realizada uma reunião de uma Frente Parlamentar em 
Defesa do SUS, em Belo Horizonte, no final da segunda quinzena de junho. 

A Abrasco deve reforçar a defesa do SUS e do direito à saúde em sua atuação 
cotidiana, inclusive por meio do acompanhamento e reforço das diversas iniciativas 
que estão surgindo no âmbito do CNS, no legislativo e na sociedade civil. 


