10ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024
Data: 28 de março de 2022

Participantes: Rosana Onocko, Ligia Kerr, Estela Aquino, Lilia Blima, Paulo Eduardo,
Bernadete Perez, Reni Barsaglini, Pedro Cruz, Deivisson Santos, Carlos Machado,
Marilia Louvisson, Fernando Herkrath

Secretaria Executiva: Thiago Barreto e Elisa Mendonça

Informes:
1 - Congresso Mundial de Saúde Pública de 2026
2 - Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde
3- Informes Abrascão
4- Informe das Comissões, GT de gênero e Relatório Covid-19

Ponto para debate:
- Proposta para financiamento do SUS

Encaminhamentos
1- A partir da provocação da WFPHA a diretoria discutiu a possibilidade do Brasil
sediar o congresso em 2026. Foi encaminhado que a presidência irá acumular
algumas conversas com Luís Eugênio (presidente eleito da WFPHA) e com as
comissões a pauta voltará a ser discutida com a diretoria. O prazo para enviar o
pleito à WFPHA é até 29/09/22.
2- Foi dado o informe sobre a plenária da FPV será dia 30/03 que fechou os últimos
detalhes do lançamento da Conferência Popular, Livre e Democrática. O evento
será virtual dia 07/04 às 17 horas com transmissão na TV Abrasco e outros canais
de youtube. É esperado que este dia seja um momento de mobilização em torno
da conferência para dar visibilidade ao tema da saúde neste importante ano
eleitoral brasileiro.
3- A discussão girou em torno dos eventos pré-Abrascão. O encaminhamento é que o
grupo composto por Lilia, Ligia, Deivisson irá terminar de sistematizar a proposta
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apresentada na última reunião e farão uma convocatória aos GTs, Comitês e Fóruns
para que eles possam participar do “Esquenta-Abrascão”. Ao fim da discussão se
somaram ao grupo Marília e Reni. Foi compartilhado o informe sobre o projeto de
financiamento do Abrascão que foi submetido com sucesso à CAPES atendendo o
edital de eventos. Foi compartilhado também compartilhado sobre o andamento
das reuniões da comissão local, tem sido cheias e muito mobilizada a respeito da
inclusão e diversidade do evento. Discutiu-se brevemente e sobre os cursos
pré-congresso houve uma proposta de que eles fossem creditados através das
instituições parceiras Estela e Carlos que irão auxiliar nessa organização. Outro
informe foi sobre a finalização das contribuições da comissão científica (CC) para o
termo de referência. O documento irá passar por uma revisão de português e estilo
e a expectativa é que a partir desse momento os trabalhos na CC se voltem para os
os prazos de submissão de trabalho e estruturação dos eixos temáticos.
4- O informe sobre as comissões de políticas e epidemiologia é sobre a renovação
e o aumento das representações institucionais. Também se compartilhou que o
mesmo está ocorrendo com o GT, o que foi avaliado por todos as pessoas
presentes como algo muito positivo. O relatório covid-19, está em fase de revisão
dos textos e os membros da comissão editorial estão trabalhando em duplas. O
documento está avançando e a previsão é que ele seja lançado em agosto. Por fim,
foi compartilhado com o grupo que o interGts está preparando uma proposta para
a revista saúde e ciência coletiva sobre as Ágoras que foram realizadas ao longo de
2020.
Debate sobre financiamento do SUS
Carlos Ocke apresentou um documento elaborado pela Abraes “Novo modelo de
financiamento do sus: concepção e diretrizes” e junto com a diretoria ocorreu uma
discussão. O documento ainda não está finalizado e será compartilhado assim que
possível. Porém um texto escrito sobre Erika Aragão sobre o tema será publicado
no site da Abrasco.
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