19ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 18 de maio de 2020
Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Naomar Filho, Reinaldo
Guimarães, Rosana Onocko, Eli Iola Gurgel, Marcio Florentino, Tatiana Engel,
Geraldo Lucchese, Edna Araújo, Luis Eugenio Portela, Luis Eduardo Batista.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa, Bruno Dias.
Informes
1. The Lancet
Gulnar Azevedo submeterá à The Lancet um texto apoiando o editorial “So
what?”, publicado na revista em 09/05/2020, e reafirmando a insistência do
Governo Federal em orientar políticas em resposta ao Covid-19 que não se
baseiam em evidências científicas.

Ponto de discussão
1. Frente em Defesa da Vida
A ABRASCO realizou reunião com a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS) e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). A ABRASCO esteve representada por Gulnar Azevedo e Eli Iola Gurgel.
Gulnar Azevedo informou que do encontro se encaminhou a construção de uma
frente ampla em defesa da vida. Esta Frente deve ter dois eixos principais: I)
Mobilização social: articulação com outras entidades para organização da
“Marcha pela Vida” - com indicativo de se realizar na segunda semana de junho;
II) Construção do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19 (PNEC-19) a partir
da composição de um grupo de especialistas (sanitaristas, epidemiologistas,
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gestores, clínicos, pesquisadores das áreas básicas, etc). A ABRASCO ficou
responsável por entrar em contato com outras entidades para propor adesão à
Frente e que indiquem nomes para compor um grupo de elaboração do PNEC-19.
A próxima reunião será quarta-feira (20/05). Gulnar Azevedo sugeriu que, para
essa

reunião,

a

ABRASCO

apresente

propostas

concretas

de

ação,

principalmente no que se refere ao Eixo II, ação em que a Associação tem
capacidade

de

contribuir

e

protagonizar.

Luis

Eugenio

concordou,

e

complementou afirmando que, do ponto de vista do campo científico, a ABRASCO
é a entidade mais capacitada para coordenar as iniciativas dos mais qualificados
cientistas brasileiros, e propôs a realização de um colóquio que formule sobre o
PNEC-17. Reinaldo Guimarães ampliou essa proposta, sugerindo a realização de
vários debates virtuais nas próximas duas semanas, com o objetivo de subsidiar a
construção do PNEC-17, e que nestas também fossem destacados relatores.
Concordando, Naomar Filho propôs incorporar a interdisciplinariedade da Saúde
Coletiva nessas atividades através dos seguintes Eixos: I) Biológica/Clínica; II)
Clínica/Ecosocial; III) Ecosocial/Tecnológica; e IV) Tecnológica/Política. A primeira
atividade contará com os principais atores envolvidos na iniciativa: SBPC, CNBB,
ABI, ABC e OAB.
Encaminhamentos
● Reunir a Comissão Organizativa da Ágora na sexta-feira (22), às 09:30h.
● Naomar Filho apresentará um termo de referência para atualização da
Ágora e construção do PNEC-17.
Próxima reunião: A ser confirmada [e foi em 22/05], virtualmente através da
plataforma Zoom com link a ser enviado anteriormente.
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