
            
                                              

 

 
☎ (55) (21) 2560-8699 - 2560-8403  

E-mail: abrasco@abrasco.org.br Home page: www.abrasco.org.br 
Av. Brasil, 4365. Prédio CEPI-DSS, Campus da Fiocruz. Manguinhos. CEP 21040-900. Rio de Janeiro, RJ. 

 

22ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 01 de junho de 2020  

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, Eli 

Iola Gurgel, Tatiana Engel, Rosana Onocko, Ana Paula Muraro, Jose Ivo Pedrosa, 

Deivisson Vianna, Naomar, Luis Eduardo Batista, Geraldo Lucchese, Anaclaudia 

Fassa, Bernadete Perez, Guilherme Werneck, Cristiani Machado, Luis Eugenio 

Portela. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa, Bruno Dias.  

 

Informes: 

1. Congressos  

 Rosana Onocko informou que o 4º Congresso Política, Planejamento e 

Gestão da Saúde será exclusivamente virtual e está com indicativo para ser 

realizado no final de janeiro de 2021. Deivisson Vianna, que integra a subcomissão 

criada para checar verificar as possibilidades de realização do congresso na 

modalidade virtual, avaliou que o evento poderá ser feito de forma descentralizada. 

Thiago Barreto complementou que a apresentação de trabalho será a mudança 

mais radical e que a Comissão do congresso precisa definir qual o melhor formato 

para tal. Gulnar Azevedo informou que a Comissão do Congresso de Epidemiologia 

tem se posicionado em favor da realização presencial, adiando sem sinalização de 

data provável. Reinaldo Guimarães ponderou que, considerando que as novas 

gestões são eleitas no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Abrascão, este é 

inadiável. Thiago Barreto pediu celeridade para definição do calendário da Abrasco, 

considerando também o esforço financeiro e a sobreposição temática que estão 

envolvidos em realizar outros eventos, além do Abrascão, num mesmo ano. Gulnar 

Azevedo informou que estará presente nas próximas reuniões das Comissões dos 
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congressos de Epidemiologia e de Política. Reinaldo Guimarães relembrou que há 

também a possibilidade de cancelamento das atividades.  

2. Federação Mundial das Associações de Saúde Pública - WFPHA 

Luis Eugenio Portela informou sobre a realização Assembleia da WFPHA no 

dia 09/06 (8h às 10h, horário de Brasília), e solicitou a presença de representante 

da Abrasco para apresentar a Associação e sua candidatura à presidência - que é 

assumida depois de dois anos. 

3. Ágora 

Programação da semana de 01 a 05/06: 

Quarta - 3 de junho, 16h. Painel: O Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde e dependência internacional: superação da dicotomia entre saúde e 

desenvolvimento. Expositores: Leonor Pacheco (coord.), Carlos Gadelha, Suélia 

Rodrigues Rosa, Marco Antonio Vargas e Luis Eugenio Souza. 

Quinta - 4 de junho, 16h. Painel: Publicação científica nos tempos da 

pandemia da COVID-19. Convidados: Márcia Furquim (coord.), Leila P. Garcia, 

Abel Packer, Cláudia Medina. 

Sexta - 5 de junho, 16h. Painel: COVID-19: Interface clínica/epidemiologia 

e os cuidados em saúde. Convidados: Gastão Wagner Campos (coord.), Rubens 

Belfort, Glória Teixeira, Margareth Dalcolmo e Francisca Valda da Silva. 

 

Pontos de discussão: 

1. Ágora 

Reinaldo Guimarães sugeriu uma série de atividades na Ágora sobre o pós-

pandemia. Naomar Filho relembrou a importância da representatividade de gênero 

nas atividades e, sobre o termo, sugeriu que fosse refletido sobre qual seria mais 
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adequado, o qual Cristiani machado propôs “Cenários para a sociedade brasileira”. 

Luis Eduardo Batista sugeriu uma atividade com convidados do Poder Legislativo. 

Anaclaudia Fassa reforçou a necessidade de se debater os critérios de 

flexibilização do isolamento social, e avaliou que a discussão sobre a proteção 

social merece atenção especial. Depois do debate e considerando as prioridades, 

Gulnar Azevedo sugeriu que Bernadete Perez e Rosana Onocko verifiquem como 

fica a proposta de painel sobre vigilância e sobre a flexibilização, a realizar-se na 

semana de 15 a 19/06. 

 

2. Frente pela Vida e atuação política 

Gulnar Azevedo avaliou positivamente o lançamento da Frente pela Vida, 

bem como tem sido a articulação entre as instituições envolvidas. Ainda, informou 

que houve muita procura de entidades para entrar na Frente e que as mesmas 

poderão aderir à Marcha pela Vida, que será dia 09/06, e promover atividades que 

integrem a programação, que terá a seguinte grade geral e comum a todos os 

participantes: 

12h-13h: Tuitaço com a hashtag #MarchaPelaVida e uma Manifestação Virtual em 

Brasília, por meio do Manif.app 

13h-15h: Painel de depoimentos de pessoas de todos os setores sociais em torno 

dos 6 eixos do documento-base da Frente pela Vida; 

16h: Ato político de apresentação pública (e, também, possivelmente no Congresso 

Nacional) dos pontos essenciais da Marcha pela Vida contidos no documento-base. 

18h-19h: Programação cultural 

Cristiani Machado sugeriu se reforce o seminário da Rede APS, já agendado 

para a parte da manhã dia 09/06. 
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Encaminhamentos 

● Gulnar Azevedo e Thiago Barreto representarão a Abrasco na Assembleia 

da WFPHA, no dia 09/06, apresentando a candidatura de Luis Eugenio 

Portela para a presidência; 

● O dia 10/06 fica reservado para uma Ágora sobre proteção social, sob 

coordenação de Cristiani Machado. 

● A atividade da Abrasco no Dia da Marcha será o seminário da Rede APS. 

 

Próxima reunião: 08/06, às 9:30h, virtualmente através da plataforma Zoom 

com link a ser enviado anteriormente. 
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