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Antecedentes
Health Systems Global (HSG) é uma sociedade internacional de sistemas,
programas e serviços de saúde, que organiza um simpósio a cada dois anos para
reunir acadêmicos, formuladores de políticas e membros da sociedade civil
envolvidos em sistemas de saúde e pesquisa de políticas.

Depois de Montreux 2010, Beijing 2012, Cape Town 2014, Vancouver 2016 e
Liverpool 2018, Dubai foi escolhida como sede do próximo Simpósio Global em
2020. O tema principal é "Re-imaginando sistemas de saúde para uma melhor
saúde e justiça social“.
A submissão de resumos individuais e sessões organizadas já está aberta em:
https://bit.ly/2W1uaIr
Venha fazer parte da Pré-Conferência HSG da América Latina e Caribe
dedicada a promover o intercâmbio regional de experiências e estudos sobre
questões de sistemas e serviços de saúde, em preparação do 6º Simpósio Global
de Pesquisa em Sistemas de Saúde 2020 em Dubai.

Pré-Conferências Nacionais HSG
A principal motivação desta 2ª Pré-Conferência no Brasil é intensificar o debate
sobre a formulação e implementação de políticas para sistemas e serviços de
saúde mais equitativos e eficazes, fornecendo uma perspectiva da região da
América Latina e do Caribe.
O objetivo é duplo: por um lado, gerar um espaço para o intercâmbio local sobre
as experiências mais relevantes e visões transformadoras, o que impulsionará um
debate necessário sobre os sistemas de saúde. Em segundo lugar, buscar apoio
para que os trabalhos selecionados para a pré-conferência participem do
Simpósio Global em Dubai.
Queremos reunir pesquisadores e formuladores de políticas de saúde brasileiros
nesta Pré-Conferência para:




Promover o intercâmbio de experiências entre pesquisadores e formuladores
de políticas em mesas de discussão interdisciplinares;
Estimular a submissão de trabalhos latino-americanos e caribenhos para o
Simpósio Global em março de 2020 em Dubai; e
Fortalecer a presença regional de estudos sobre sistemas e políticas de
saúde no Simpósio Global.

Temáticas
Subtema 1: Envolvendo Forças Políticas
O poder e as políticas afetam todos os atores e dimensões dos sistemas de
saúde, influenciando a priorização política, a distribuição de recursos, a
acessibilidade, viabilidade e qualidade dos serviços, a igualdade de gênero e
outras formas de marginalização, assim como as próprias instituições de
pesquisa. A corrupção aumenta ainda mais a desigualdade, empobrece as
populações e retarda o progresso para alcançar a Cobertura Universal de Saúde,
particularmente entre as pessoas mais vulneráveis. Diante da disseminação de
ideologias polarizadoras, do estreitamento das fronteiras, das crescentes
disparidades em saúde e dos interesses comerciais não regulamentados, é
fundamental analisar e abordar o poder, a política e a corrupção nos sistemas de
saúde, para então combater as causas subjacentes das iniquidades em saúde. É
preciso criar as condições para promover a prestação de contas e permitir uma
voz social mais forte para desafiar as relações de poder existentes e combater a
corrupção. A gestão dos sistemas de saúde deve ser fortalecida por meio da
coleta oportuna de informações, da construção de parcerias estratégicas
multissetoriais e do uso de evidências para informar decisões e ações.

Subtema 2: Envolvendo Forças Sociais, Econômicas e Ambientais
Não deixar ninguém para trás requer que os sistemas de saúde se envolvam com
as forças sociais, econômicas e ambientais que moldam quem tem os recursos
para promover a saúde, incluindo o acesso aos serviços de saúde e a qualidade
desses serviços. Embora a necessidade de atuar nessas forças mais amplas seja
cada vez mais reconhecida como essencial para reduzir as disparidades de
saúde e promover a equidade em saúde em toda a população, os desafios
associados à migração, fragilidade do Estado, conflito, urbanização e mudanças
climáticas permanecem amplamente ignorados pela comunidade do sistema de
saúde.
Subtema 3: Envolvendo Inovações Tecnológicas, de Dados e Sociais
O rápido surgimento de novas tecnologias, inteligência artificial e big data traz
novas oportunidades e desafios para combater a carga crescente de doenças
crônicas complexas e desigualdade de saúde. Apesar das profundas mudanças
que estão ocorrendo, os modelos de atendimento médico mudaram pouco nos
últimos 50 anos. O aproveitamento de inovações pode permitir que os sistemas
de saúde progridam rapidamente na expansão do acesso à assistência de
qualidade e acessível, redefinindo como pessoas, sistemas e informações
interagem. As inovações podem ser tecnológicas, baseadas em dados ou sociais,
englobando novos produtos, serviços, modelos ou mercados. Deve buscar
identificar formas novas e mais eficazes de resolver problemas escaláveis. É
necessário explorar as inovações específicas do sistema de saúde considerando
o ambiente de inovação, tanto o ambiente regulatório como político, para
promover a equidade e assegurar que as inovações beneficiem os mais
vulneráveis.

Submissão de Resumos

Os resumos devem estar alinhados com um dos subtemas do Simpósio Global,
com limite máximo de 350 palavras e incluir: Motivação, Objetivo, Metodologia e
Resultados.
Link para Submissão de Resumos:
https://forms.gle/wwX48Ma235vU8Kzx8

Dúvidas, contato: healthsystemsglobal.lac@gmail.com

Datas Importantes:

Último dia para submissão de resumos

28 Agosto 2019

Comunicação dos Resumos Selecionados
Pré-Conferência

A participação é aberta e
apresentadores e participantes.

7 Setembro 2019
7 Outubro 2019

gratuita.

HSG

fornecerá

Nos vemos em São Paulo!
Daniel Maceira, Ph.D.
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