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31ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 28 de julho de 2020  

 

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Edna Araújo, Eli Iola 

Gurgel, Reinaldo Guimarães, Naomar de Almeida Filho, Tatiana Gerhardt, Luis 

Eduardo Batista, Bernadete Perez, Luis Eugenio Portela e Guilherme Werneck. 

Secretaria Executiva: Dayana Rosa e Bruno Dias.  

 

Informes: 

● Gulnar Azevedo informou que foi realizada a reunião, previamente solicitada 

pela ABRASCO e demais entidades científicas do CNS, com gestores do 

Ministério da Saúde (MS) e presidente do CONASS. Representando o MS  

estavam presentes os secretários da Secretaria Executiva do Ministério da 

Saúde, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e um assessor da 

Secretaria Executiva. Estiveram presentes à reunião, além do presidente do 

CNS, os presidentes do CEBES, Rede Unida e SBB.  Na reunião o Plano de 

Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 (PEP-19) foi apresentado por 

Gulnar e complementado pelos presidentes das demais entidades. Na 

reunião foi colocada a necessidade de inclusão de representantes das 

sociedades científicas da saúde e do Controle Social no Centro de 

Operações Estratégicas (COE). Esta solicitação foi encaminhada em ofício 

ao MS assinado pela ABRASCO e o CNS. 

● Luis Eugenio Portela comunicou o aniversário de 4 anos da Alianza de 

Asociaciones de Salud Pública de las Américas (AASPA). Também informou 

sobre as ações de seu comitê em prol da equidade e acesso à vacinas, e 

que pretendem fazer intervenção na Assembleia da OMS.  
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● Gulnar Azevedo também compartilhou que, como desdobramento do 

seminário interno sobre vigilância epidemiológica, será realizado um 

colóquio virtual na Ágora do dia 30/07, intitulado “Experiências locais no 

enfrentamento da COVID-19”. 

● Bernadete Perez informou que o movimento Leito para Todos tem feito 

reuniões quinzenais, e que se posicionou pela manutenção da campanha.  

● Edna Araújo comunicou a parceria do GT Racismo e Saúde com o UNFPA/ 

ONU. Serão produzidos 11 artigos sobre o Covid-19 e população negra, o 

qual o primeiro já foi publicado. 

● Dayana Rosa compartilhou a solicitação do GT LGBTI+ em realizar o 

lançamento da tradução do documento "Saúde Sexual, Direitos Humanos e 

a Lei", de diretrizes da OMS, na Ágora. 

● Tatiana Gerhardt informou será necessário se afastar das atividades da 

Diretoria durante o mês de agosto por motivos profissionais. 

 

Pontos de discussão: 

1. “Reforma do SUS” 

Foi debatida a movimentação do presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia, que propõe alterar os marcos legais do SUS.  

 

Encaminhamentos 

● Gerar ISBN para o PEP-19 com as entidades que aparecem na primeira 

página do documento; 

● Apoiar a indicação do Prêmio Nobel para a Brigada Henry Reeve; 

● Solicitar maiores informações à Fundação Rosa Luxemburgo sobre a 

proposta de produção de livro que integra a coleção “Emergências”; 
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● Divulgar o lançamento da tradução do documento "Saúde Sexual, Direitos 

Humanos e a Lei", a realizar-se no dia 03/08, às 16h; 

● Propor reunião do Colegiado CSN no dia 30/07; 

● Luis Eugenio Portela produzirá uma minuta de nota sobre a Reforma do SUS 

e a Diretoria consultará a Comissão de Política, Planejamento e Gestão em 

Saúde. 

 

Próxima reunião: 03/08, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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