
Maior Congresso de Saúde Coletiva do país irá debater equidade, diversidade e
democracia no acesso à saúde

Para marcar o retorno presencial dos congressos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco), a 13ª edição do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Abrascão 2022, maior
Congresso da área e um dos maiores do mundo, acontece este ano em Salvador, capital da
Bahia, de 19 a 24 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador. Sob o tema “Saúde é
Democracia: diversidade, equidade e justiça social'', o evento pretende reunir mais de 7 mil
participantes, entre pesquisadores nacionais e internacionais, docentes, profissionais de
saúde e estudantes.

O Congresso acontece em um ano extremamente importante para o futuro político do país.
Olhando para os efeitos de uma pandemia que não acabou e segue vitimando os mais pobres
e oferecendo espaço para reflexões e propostas que possam ser incorporadas à agenda da
Saúde, da Educação e da Ciência e Tecnologia dos próximos governos, para embasar a
reconstrução e redirecionamento das políticas públicas brasileiras, garantindo equidade,
respeito à diversidade e maior acesso à saúde para a população.

“Será um momento histórico para a Saúde Coletiva, de reencontro e de reafirmação dos
nossos pactos em defesa da vida, do SUS e da Democracia brasileira!”, afirma Rosana Onocko
Campos, presidente da Abrasco.

Serão dois momentos. No pré-congresso, nos dias 19 e 20, serão 10 cursos e mais de 30
oficinas e reuniões temáticas dos grupos, comissões e redes da Abrasco e parceiras. A
abertura será na noite do domingo, 20, dia da consciência negra, num grande ato político e
cultural.

Já o Congresso acontece entre os dias 21 e 24. O evento contará com 41 mesas-redondas, 17
painéis, 4 sessões especiais e 3 grandes debates que terão a participação de nomes como
Deisy Ventura, María del Rocío Sáenz e Jurema Werneck. Compõe ainda programação uma
variedade de sessões especiais, debates e atividades culturais.

https://www.saudecoletiva.org.br/


Na parte acadêmica, serão apresentados mais de 5.578 trabalhos aprovados, entre
comunicações coordenadas e apresentações curtas assíncronas, que são pré-gravadas. Essa
produção representa as pesquisas e experiências mais ricas na área, que contribuem com o
fortalecimento  e a inovação do SUS e do conhecimento crítico na grande área da saúde.

Diversidade e equidade na construção da Saúde Coletiva:

Para esta edição do Abrascão, diversas atividades e iniciativas lançam o olhar sobre as lutas e
demandas dos movimentos sociais, para a potência dos encontros e para a troca de saberes.

“Todos estão contribuindo para oferecer as melhores condições para a realização deste
Congresso. Temos muitas atividades nessa reta final: processo de capacitação dos monitores,
adequação da infraestrutura, inclusive em relação à acessibilidade, protocolos de
biossegurança, espaços para acolhimento dos estudantes de outros estados e apoio às
mães”, garante Isabela Cardoso Pinto, presidente do Abrascão 2022 e Professora Associada
do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA).

Entre as atividades, destaque para a Abrasco em Movimento, que trará numa instalação
artística o diálogo da Saúde Coletiva com os movimentos sociais locais atuantes na região
metropolitana de Salvador, registrado pelas lentes da fotógrafa Nana Moraes.

Dentre as opções de atividades e serviços, haverá a Feira da Economia Solidária, a Mostra Nós
na Pandemia e a Abrasco Livros, livraria da Associação que oferecerá os principais títulos da
área e organizará a sessão de autógrafos, com a presença de autores.

O Abrascão 2022 é uma realização da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), em
parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) e
contou com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Conselhos de Secretarias
Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-Ba), Secretaria de Saúde da Prefeitura de Salvador,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (UESB), Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Governo do Estado da Bahia,
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Ministério da Saúde.
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