
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

REPOSITÓRIO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA SAÚDE E A COVID-19 

 

A Saúde Coletiva, como campo marcado por arranjos inter(trans)disciplinares, 

conformado por lutas políticas históricas do movimento sanitário brasileiro e pela 

constituição e defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) com todo senso de urgência e 

profundidade reflexiva, apresentou inúmeras análises e proposições para o 

entendimento e enfrentamento da pandemia da Covid-19.  

Cada um de seus “subcampos  disciplinares” (Epidemiologia; Política, 

Planejamento e Gestão e Ciências Sociais e Humanas em Saúde) colaborou, a partir de 

seus referentes epistêmicos, teóricos  e temáticos, para análises complexas e argutas 

sobre as dimensões políticas, institucionais, socioculturais e epidemiológicas da 

pandemia. Da mesma forma, as distintas instituições e seus pesquisadores se engajaram 

ativamente na proposição de planos e análises de contingência em níveis locais como 

também no Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19, liderado pela ABRASCO. 

Após um ano do início da pandemia no país, os pesquisadores e docentes do 

subcampo das Ciências Sociais e Humanas em Saúde (CSHS), além das ações já 

referidas, apresentaram inúmeras contribuições e seguem ativos na realização de ações 

crítico-reflexivas, pondo em destaque outras perspectivas analíticas sobre os impactos 

da Covid-19.  Essas iniciativas e produções nesse momento encontram-se distribuídas 

em diversas universidades e centros de pesquisa, não permitindo vislumbrar ainda o 

legado que constitui para o campo. 

Nesse sentido, a Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde propõe 

reunir tais referências, constituindo um acervo que estará disponível para consultas 

públicas através do site albergado na página institucional da ABRASCO. Tal iniciativa, 

além de dar visibilidade a cada obra individual, permitirá uma visão do conjunto das 

reflexões e ações das CSHS diante da pandemia. Entendemos que é necessário incluir 

tanto as produções de pesquisa, como de ensino, de extensão e de 

intervenção/mobilização social. 

Os coordenadores de Pós-graduação Stricto sensu em Saúde Coletiva e 

coordenadores dos Cursos de Graduação de Saúde Coletiva podem solicitar que 

docentes e discentes de CSHS de seus programas indiquem quais foram suas 



 
 

 

produções mais relevantes acerca da pandemia por Covid-19. A ideia é incluir a 

diversidade das iniciativas, desde artigos científicos, capítulos de livro, podcasts, lives, 

participação em webconferências, manifestos artístico-culturais, ações extensionistas, 

etc.  Para o cadastro dessa produção, é necessário proceder o envio de um formulário 

de autopreenchimento com algumas informações breves que ajudarão a catalogar o 

acervo. Importante assinalar que é fundamental para a inclusão da obra o envio do link 

que permita o seu acesso eletrônico. 

A Comissão de CSHS terá o papel de recepção, organização e curadoria temática 

desse importante acervo, permitindo que sua consulta seja mais acessível para toda a 

comunidade acadêmica, estudantes e profissionais. Tal estoque de produções reunidas 

também nos permite uma visada do próprio campo e de como atuou nessa conjuntura 

singular e histórica. 


