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Abrasco - Estrutura organizacional

Direção (presidente, 10 vices presidentes e 11 membros do conselho)

Comissões
Ciências Sociais e Humanas 

Epidemiologia 

Política, Planejamento e Administração

Comitês
Ciência e Tecnologia

Relações internacionais

Grupos temáticos
(Saúde indígena, Ambiente e saúde, Educação popular, Alimentação e Nutrição, Gênero,.21) 

Fóruns
1. Programas de pós graduação (ME e DO em Saúde Pública ou Saúde Coletiva)
2. Cursos de graduação em Saúde Pública e Saúde Coletiva: 22
3. Editores de revistas científicas em saúde pública
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Congressos

12 Gerais

10 Epidemiologia

8 Ciências Sociais e Humanas em Saúde

3 Políticas de Saúde

8 Simpósios Brasileiros de Vigilância  Sanitária

2 Simpósios de Saúde e Ambiente.



Rede de Pesquisa em APS da Abrasco (Rede APS) 
https://redeaps.org.br/

Em defesa da Atenção Primária à Saúde forte e abrangente, 
coração do Sistema Único de Saúde – atualizando a agenda da 
Rede de Pesquisa em APS

Rede de Pesquisa em APS da Abrasco (Rede APS) João Pessoa, 8º Congresso 
Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 27 de setembro de 2019.

https://redeaps.org.br/2019/10/03/em-defesa-da-atencao-primaria-a-saude-forte-e-
abrangente-coracao-do-sus-atualizando-a-agenda-da-rede-de-pesquisa-em-aps/

REDE APS. Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco. 
Contribuição para uma agenda política estratégica para a Atenção Primária à 
Saúde no SUS. Saúde em Debate 2018; 42(Sp1): 4016-430

https://www.scielosp.org/article/sdeb/2018.v42nspe1/406-430/pt/

https://redeaps.org.br/
https://redeaps.org.br/2019/10/03/em-defesa-da-atencao-primaria-a-saude-forte-e-abrangente-coracao-do-sus-atualizando-a-agenda-da-rede-de-pesquisa-em-aps/
https://www.scielosp.org/article/sdeb/2018.v42nspe1/406-430/pt/


Proposta de curso em rede nacional com 21 instituições de ensino lideradas pela Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e apresentada à CAPES pela ABRASCO

Objetivo: atender à necessidade de formação de profissionais de saúde que atuam na Estratégia de

Saúde da Família (ESF)/Atenção Básica (AB) nos diversos municípios brasileiros, preparando-os para

atuarem como docentes nas pós-graduações e graduações da área de saúde e como preceptores na

ESF e nas residências multiprofissionais e médicas. O PROFSAÚDE é um curso na modalidade EAD

com encontros presenciais.



309ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Brasília, 12 set 2018

Participação no Conselho Nacional de Saúde



https://www.abrasco.org.br/site/categoria/publicacoes/
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ABRASCO 2019

30 anos de luta pelo direito à saúde

Muitas conquistas, mas disputas entre diferentes projetos políticos:

1) democrático popular do movimento de reforma sanitária brasileira

2) liberal conservador que vincula o setor privado na saúde

Direito assegurado na Constituição e criação do SUS

Implantação de políticas, programas e serviços e práticas

Aposta na participação social: conselhos, conferências

Não suficiente para assegurar o direito à saúde de maneira universal e igualitária 

como previsto na 8ª CNS 

Crise atual: extinção da previdência pública baseada na repartição, fim da 

vinculação das despesas com saúde e educação e redução do número de 

servidores públicos



Contexto atual: desfinanciamento e ataque à Constituição

16 CNS – relatório final da 16ª Conferência: recomenda a revogação da EC 95, 

ameaça de desmantelamento do SUS

“A EC 95 é inconstitucional. Deve ser declarada inconstitucional, especificamente no 

que se refere ao congelamento de recursos da Saúde e da Educação. É inconcebível 

revogar o direito à saúde…”

“Nenhum país do mundo implementou medida de austeridade tão drástica. Nem a 

Grécia sob a Troika!“

Graziane, 16ª CNS
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ABRASCO 2019

Desafios para a saúde

. Buscar a formação de um amplo bloco democrático e popular em prol do desenvolvimento 

inclusivo e sustentável, da soberania do país, da superação das iniquidades sociais, da 

Reforma Sanitária e do SUS;

. Estreitar a articulação dos militantes do SUS com iniciativas de outros setores democráticos 

da sociedade que têm promovido mobilizações a favor dos direitos de cidadania;

. Articular um movimento de massa em defesa da Seguridade Social, combatendo a PEC 

06/2019 e a desvinculação dos recursos da saúde e da educação;

. Lutar pela democracia em todos os níveis e espaços, nos locais de trabalho e estudo, nos 

espaços de convivência social, no quotidiano da vida das pessoas e das instituições;

. Ampliar o debate público, denunciando os riscos de retrocesso civilizatório e reagindo ao 

avanço do fascismo, do conservadorismo cultural e do autoritarismo político que ameaçam as 

conquistas democráticas alcançadas com muita luta nos últimos 40 anos.
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Para o Fórum PG-SC

1.Enfrentamento dos cortes na educação superior e no SUS

. Resistência uso das redes sociais para denúncia e apoio

. Articulação com outras entidades científicas, SBPC e outras

. Organização interna da área

. Atuação conjunta junto às entidades de fomento
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Para o Fórum PG-SC

2.Contribuição para discussão atual sobre o campo da saúde coletiva

. Atuação em grandes debates

. Importância de garantir que a discussão dos grandes temas seja feita 

local e regionalmente

. Aproximação com outras áreas de conhecimento



Para o Fórum PG-SC



Obrigada!

www.abrasco.org.br

abrasco@abrasco.org.br


