42ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 30 de novembro de 2020

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimaraes,
Naomar Filho, Eli Iola Gurgel, Marcio Florentino, Marília Louvison, Regina Flauzino,
Cristiani Machado e Luis Eugenio de Souza.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias.

Informes:
● Campanha “O Brasil precisa do SUS”
Foi informada a realização de plenária de mobilização no dia 07/12 e ato de
lançamento no dia 15/12. Naomar Filho ficou de entrar em contato com
representantes das centrais sindicais para participarem da plenária. A Abrasco
proporá uma reunião de organização na quarta-feira, às 19h.
● WPFHA e vacinas
Luis Eugenio de Souza informou que o Conselho da WPFHA está
endereçando uma carta aberta à Organização Mundial do Comércio (OMC),
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (WIPO) e ao Secretário-Geral das Nações Unidas para apoiar a proposta
de suspensão temporária dos Direitos de Propriedade Intelectual quando
necessário produtos para enfrentar a pandemia COVID-19.

Ponto de discussão:
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1. Reunião com pesquisadores que participaram dos grupos de trabalho
da PNI sobre Vacina contra Covid-19
Estiveram presentes os pesquisadores que foram indicados pela ABRASCO
nos Grupos de Trabalho da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) sobre a
vacina para a Covid-19. Foi sugerido que a ABRASCO se posicione esclarecendo
o processo de aprovação e divulgação do Plano de Vacinação contra Covid-19 e
que apoie a criação de editais de pesquisa do Ministério da Saúde e CNPq que
tenham com foco estudos de avaliação da implantação e monitoramento da
vacinação populacional. Deliberou-se que Reinaldo Guimarães proporá uma
minuta de posicionamento e que uma outra reunião será realizada sobre este tema
em específico, na quarta-feira (02/12) às 19h. O documento deverá ser enviado
para a Promotoria Federal de Saúde

Próxima reunião: 14/12, às 10:00h, virtualmente através da plataforma Zoom
com link a ser enviado anteriormente.
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