Congresso da Abrasco avaliará perspectivas para o
futuro do SUS e da democracia
4º Congresso Brasileiro de Política,
Planejamento
pretende

e

Gestão

validar

da

Saúde

cientificamente

soluções para a saúde pública no Brasil
Com a pandemia de coronavírus, que há um ano assola o Brasil, o debate qualificado sobre
os desafios da saúde pública no país tornou-se ainda mais necessário. Se, por um lado, a
sociedade passou a entender mais claramente a importância do Sistema Único de Saúde, por
outro a doença expôs questões estruturais do sistema. Há mais de 30 anos o SUS existe
subfinanciado, com problemas de gestão e formação de trabalhadores. O 4º Congresso
Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde, organizado pela Associação Brasileira
de Saúde Coletiva (Abrasco), acontecerá de 23 a 26 de março, e é um convite para discussões
propositivas sobre o SUS e a sociedade brasileira.
O primeiro congresso virtual da Abrasco reunirá mais de mil pessoas - pesquisadores,
estudantes, trabalhadores da saúde e integrantes de movimentos sociais. A programação é
construída a partir do tema “SUS e o projeto civilizatório: cenários, alternativas e propostas” –
pensado antes da Covid-19, mas ainda mais necessário em 2021.O grande objetivo do
encontro é avaliar cientificamente as soluções pensadas para o SUS, em uma construção
plural e fértil.
Alguns eixos foram escolhidos para orientar os debates – como democracia e participação
social, atenção primária à saúde e atenção hospitalar, financiamento da saúde, educação de
trabalhadores da saúde e política científica, tecnológica e de inovação. “Trazemos à tona
temas que precisam ser explorados e aprofundados. Precisamos visualizar alternativas, gerar
possibilidades para manter o SUS como um direito, e fortalecê-lo”, explica Oswaldo Tanaka,
presidente do Congresso e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Segundo Rosana Onocko, presidente da Comissão Científica do Congresso e professora da
Unicamp, há uma fértil produção acadêmica na área de Política, Planejamento e Gestão da
Saúde no Brasil: “O que precisamos é fortalecer a percepção dessa produção como um
subsídio para informar e orientar as políticas públicas. Ao qualificar a produção, qualificamos
a área e avançamos no diálogo com nossos policy makers, ou seja, os políticos e os corpos
técnicos das gestões, mostrando que este conhecimento está disponível e deve ser utilizado”.
4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde
Data: 22 a 26 de março - Evento virtual
Mais informações: www.ppgs.com.br
Contatos para entrevistas e informações de imprensa:
Bruno C. Dias – brunodias@abrasco.org.br – Celular: (21) 9903-5838
Hara Flaeschen – hara@abrasco.org.br – Celular: (21) 96562-2292
Letícia Maçulo- leticia@abrasco.org.br - (21) 97009-7574

Veja os destaques da programação:
Cerimônia de Abertura:
•

22/3, às 16h30 – Com Oswaldo Tanaka, presidente do 4º Congresso e diretor da
FSP/USP; Rosana Onocko, presidente da Comissão Científica do 4º Congresso, vicepresidente da Abrasco e docente da FCM/Unicamp; Gulnar Azevedo, presidente da
Abrasco e docente do IMS/Uerj, e demais autoridades científicas e sociais.
Transmissão pela TV Abrasco

Conferências:
•

23/3, às 9h – Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional, fará
a Conferência de Abertura “Desigualdades e pandemia: que democracia é
necessária para um projeto efetivamente includente?” , com coordenação de
Gulnar Azevedo. Transmissão pela TV Abrasco

•

24/3, às 9h – Franco ‘Bifo’ Berardi, filósofo e ativista italiano, fará a
Conferência Especial “O enigma do beijo: o distanciamento pandêmico na
evolução psíquica do gênero humano”, com coordenação de José Carvalho
de Noronha (CEBES/Saúde Amanhã/ Fiocruz). Transmissão pela TV Abrasco

Grandes Debates:
•

24/3, às 18h – Renato Lessa (PUC Rio) e Sonia Fleury (CEE/Fiocruz) vão debater
se “Há Futuro para a democracia no Brasil?”, com coordenador de Oswaldo
Tanaka. Transmissão pela TV Abrasco

•

25/3, às 18h – Cida Bento (CEERT), Christian Dunker (USP) e Joice Berth (CMSP)
vão debater se “É possível sonhar uma sociabilidade sem infâmia no Brasil pós
pandemia?”, com coordenação de Rosana Onocko. Transmissão pela TV Abrasco

Mesas-Redondas – exclusivas para congressistas, com transmissão pela
plataforma virtual do 4º Congresso
Democracia e Participação Social
•

23/3, às 18h - Ailton Krenak (liderança indígena, jornalista e escritor), Emiliano
de Camargo David (PUC/SP), e Leandrinha Du (Mov. LGBT, PCD-MG)
discutirão Democracia e participação social, Coordenação de Elen Rose
Castanheira (UNESP).

Política Científica, Tecnológica e de Inovação
•

24/3, às 9h - Carlas Domingues (ex-diretora do PNI), Esper Kallas (USP) e
Gonzalo Vecina (FSP/USP) vão abordar as “Perspectivas do parque de
vacinas brasileiro”. Coordenação de Reinaldo Guimarães (Abrasco e
NUBEA/UFRJ).

•

25/3, às 9h - Carlos Gadelha (Fiocruz), Claudia Chamas (Fiocruz), Odir
Dellagostin (UFPel) e Reinaldo Guimarães (Abrasco e NUBEA/UFRJ) vão
falam sobre “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e saúde”. Coordenação
de Claudia Osório (ENSP/Fiocruz).

Financiamento da Saúde
• 24/3, às 9h - Carlos Ocké Reis (IPEA), Elaine Behring (UERJ) e Leonardo

Carnut (UNIFESP) vão abordar a “Economia Política do Financiamento da
Saúde no Brasil: alternativas ao neofascismo e ultraneoliberalismo”.
Coordenação de Áquilas Mendes (FSP/USP).
• 25/3, às 9h - Artur Monte-Cardoso (UFRJ), José Antônio Sestelo (UFRJ) vão

compor a sessão “Reflexões sobre privatização, SUS e o mercado da saúde”.
Coordenação de Erika Santos de Aragão (ABrES e UFBA).

Sistemas e Redes de Atenção
• 25/3, às 9h - Gastão Wagner de Sousa Campos (Unicamp) e Alzira de Oliveira

Jorge (UFMG) vão falar sobre “Abordagens e Dispositivos de Intervenção na
Gestão e Produção do Cuidado. Coordenação de Marilene Castilho de Sá
(ENSP/Fiocruz)
• 26/3, às 9h – Lígia Giovanella (ENSP/Fiocruz), José Ricardo Ayres (FM/USP),

Luiza Garnelo (ILMD/Fiocruz) e Renato Tasca vão discurtir o “Aumento do
acesso e concretização do direito à saúde”. Coordenação de Liane Righi
(UFSM).

Estado, Políticas Sociais e Sistemas de Saúde
• 26/3, às 9h: Cristiani Vieira Machado (ENSP/Fiocruz), Eduardo Levcovitz

(UERJ) e Luis Eugenio de Souza (WFPHA/Abrasco/UFBA) vão estar na sessão
“Proteção social e sistemas de saúde no cenário internacional” .

Clique e confira a programação completa.

