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Apresentação 

 
A visão de Alma Ata de "Saúde para Todos" continua tão importante hoje quanto em 

1978, conforme refletido no terceiro dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 3. Mas o mundo mudou em quarenta anos. Apesar de se 

poderem observar melhores resultados em saúde, persistem extraordinários desafios 

para a equidade e inclusão social a fim de alcançar o acesso e a cobertura 

universal em saúde, tais como transições demográficas e epidemiológicas, os 

conflitos sociais e as consequentes migrações, a fragmentação dos sistema de saúde 

os as mudanças climáticas, entre outros. O Brasil vive momento particularmente 

delicado, com ameaças a conquistas históricas, fazendo-se relevante compartilhar 

com a experiência internacional tanto no sentido de vocalizar as diferentes versões 

da situação que o país atravessa, quanto de ampliar a escuta das experiências dos 

diferentes países quanto à sua situação e estratégias para vencer as barreiras. 

 

O 5o Simpósio Global em Sistemas e Serviços de Saúde* promoverá conversas e 

colaborações sobre novas formas de financiamento da saúde, prestação de serviços 

e envolvimento da força de trabalho da saúde, novas alianças sociais e políticas e 

novas aplicações de tecnologias para promover a saúde para todos. 

 

 A organização de um ciclo de Pré-Congressos nas Américas** é motivado pela 

necessidade de contar com o olhar da região sobre a implementação e análise de 

sistemas e serviços de saúde, contribuindo com uma perspectiva própria e 

transmitindo ao mundo as experiências de pesquisa e gestão da região. 

 

Estes eventos tem duplo propósito: por um lado, gerar um espaço de intercâmbio 

local sobre as experiências mais relevantes e as visões transformadoras, que 

alimente um necessário debate sobre os sistemas de saúde. Em segundo lugar, se 

procurará apoiar trabalhos selecionados nesta pré-conferência para sua 

apresentação no V Simpósio do Health System global (Liverpool, 8 a 12 de Outubro 

de 2018 - http://healthsystemsresearch.org/hsr2018/). Em outras palavras, o 

apresentador de trabalhados apresentados nesta pré-conferência e também 

selecionados para oo 5o Simpósio são elegíveis para concorrer a uma bolsa que 

cobrirá todos os custos de participação: inscrição no congresso, passagens 

aéreas e diárias. 

 

Objetivos da pré-conferência do Brasil: 

 Reunir pesquisadores e tomadores de decisão em saúde do Brasil que trabalhem 

com temas vinculados aos sistemas de saúde do pais e/ou da região; 

 Disseminar a proposta da Health System Global e suas principais estratégias de 

ação, incluindo os simpósios bi-anuais; 

 Incentivar a apresentação de trabalhos de autores latino-americanos no Simpósio 

Mundial em março de 2018; 

 Fortalecer a presença de estudos latino-americanos sobre sistemas e 

políticas de saúde no Simpósio. 
*(http://healthsystemsresearch.org/hsr2018/ ) 

 **(http://healthsystemsresearch.org/hsr2018/reuniones-pre-hsr2018-de-america-latina/)  



Datas relevantes 

Pré-conferência Brasil 

Prazo limite para  submissão de  resumos para a Pré-

conferência Brasil 

14 de Janeiro de 2018 

Informação dos trabalhos selecionados para a Pré-

conferência Brasil (por e-mail ao autor de contato) 

19 de Janeiro de 2018 

Apresentação dos e-pôsteres (apenas os resumos 

selecionados) para apresentação na página da pré-

conferência Brasil 

23 de janeiro de 2018 

Pré-conferência Brasil, no formato de Webinar (link e 

instruções de acesso a serem divulgados 

posteriormente) 

25 de Janeiro de 2018, 14h 

às 17h (horário Brasília) 

Symposium Liverpool 

Prazo limite para  submissão de  resumos para o 

simpósio em Liverpool 

05 de Março de 2018 

Prazo limite para  submissão de  propostas de sessões 

organizadas   para o simpósio em Liverpool 

15 de janeiro de 2018 

Sobre a apresentação de resumos para a pré-conferência Brasil 

A afiliação à Health System Global está gratuita à residentes da América Latina e Caribe até 
30/01/2018. 

Idioma – especificamente para a etapa da Pré-conferência Brasil serão aceitos 

resumos em português, ademais dos idiomas oficinais do 5o Simpósio. 

 

Eixos temáticos: serão aceito trabalhos nos mesmos eixos temáticos do 5o Simpósio: 

(http://healthsystemsresearch.org/hsr2018/call-for-abstracts/) 

 

Os resumos deverão ser apresentados no formulário anexo, contendo os seguintes 

campos: Nome completo e afiliação dos autores; E-mail do autor de contato; Resumo 

com até 350 palavras contendo Motivação, Objetivo, Método,  Resultados e 

Conclusão/Discussão .  

 

Os resumos devem ser enviados para: hsgpreconf.brasil@gmail.com  

A apresentação dos resumos será feita no formato e-poster e os trabalhos ficarão 

disponíveis na página eletrônica da Pré-conferência Brasil por 30 dias. Durante este 

período os visitantes da páginas poderão deixar comentários nos trabalhos. Neste 

momento, não há limite de trabalhos por autor de contato. 
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