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Coordenação colegiada: Ana Claudia Rodrigues (UFPE), Ceres Victora (UFRGS), 

Carlos Guilherme do Valle (UFRN), Martinho Silva (IMS/UERJ), Mónica Franch 

(UFPB) e Soraya Fleischer (UnB) 

Coordenação ampliada: Cristina Dias da Silva (UFJF), Daniela Riva Knauth 

(UFRGS),  Edilma do Nascimento Jacinto Monteiro (UFRN/UFPB),  Ednalva Maciel 

Neves (UFPB), Fátima Regina Gomes Tavares (UFBA), Jane Felipe Beltrão (UFPA), 

Jaqueline Teresinha Ferreira (UFRJ), José Miguel Nieto Olivar (USP), Marcos Antonio 

Pellegrini (UFRR), Maria Paula Prates (UFCSPA), Nádia Elisa Meinerz (UFAL), 

Octavio Andrés Ramón Bonet (UFRJ),   Rozeli Maria Porto (UFRN), Sônia Weidner 

Maluf (UFSC/UFPB), Tatiane Vieira Barros (IFCE), Waleska de Araujo Aureliano 

(UERJ), Wilke Torres de Melo (SESAI/PE), Ximena Pamela Claudia Diaz Bermudez 

(UnB).  

 

1. Reuniões  

a. Reuniões de constituição do Comitê (29 de abril; 12 e 20 de maio).  

b. Reunião de apresentação e boas-vindas aos membros do Comitê, 

01/07/2021 (coordenação ampliada) 

c. Reunião entre a Presidência da ABA e o Comitê de Antropologia e Saúde, 

22/07/2021.  

d.  Reunião com a Comissão de Comunicação da ABA, 24/08/2021;  

e. Reunião do Comitê Antropologia e saúde, 04/03/2022.  

f. Reunião do Comitê Antropologia e saúde, 04/04/2022.  

g. Reunião do Comitê Antropologia e saúde, 18/11/2022.  

h. Reunião do Comitê Antropologia e saúde, 14/12/2022.  

 

 

2. Eventos 

a. Sessão Especial do Comitê na IV Reunião de Antropologia da Saúde, 

23/09/2021.  

b. Webinário TV ABA, “HIV em tempos de crise: (Re)tomando ações, 

(re)pensando políticas”, 01/12/2021. Atividade em parceria com o Comitê 

de Gênero e Sexualidade – 128 visualizações; 

https://www.youtube.com/watch?v=gew6EC4l00c 

c. Simpósio Especial 27 – “Morte durante a pandemia de covid19: luto e 

tragédias”, 33ª Reunião Brasileira de Antropologia, 02 e 03/09/2022.  A 

atividade contou com 2 sessões, reunindo integrantes de mais de um 

comitê da ABA. 

https://www.33rba.abant.org.br/trabalho/view?ID_TRABALHO=481 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gew6EC4l00c
https://www.33rba.abant.org.br/trabalho/view?ID_TRABALHO=481


3. Entrevistas concedidas: 

a. Edilma Monteiro (coordenação ampliada) para a Rádio Nacional, dia 17 

de agosto, sobre saúde cigana e a pandemia de coronavirus.  

b. O Comitê também fez a indicação de entrevistada (Daniela Manica) para 

matéria sobre pobreza menstrual.  

 

4. Notas emitidas 

 

a. Nota saúde cigana e pandemia de Covid19: 

http://www.abant.org.br/files/20210713_60ede25d217d3.pdf  

b. Nota sobre violência obstétrica e retirada compulsória de recém-nascida 

em Florianópolis/SC. 

c. Mensagem de apoio do Comitê de Antropologia e saúde às pessoas inscritas 

para a vaga de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (Edital 

n.54/2020). 

d. Nota de pesar e repúdio à homofobia e os crimes de ódio em Alagoas, 

assinada pelo Comitê junto da Comissão de Direitos Humanos e do Comitê 

de Gênero e Sexualidade;  

e. Nota Morrendo de Brasil: pandemia, genocídio e o horror de 500 mil vidas 

interrompidas, assinada em conjunto com a Comissão de Direitos 

Humanos, seu Comitê de Antropólogas/os Negras/os, em 21 de junho de 

2021. http://www.portal.abant.org.br/2021/07/14/morrendo-de-brasil-

pandemia-genocidio-e-o-horror-de-500-mil-vidas-interrompidas/ 

f. Nota sobre a decisão do STJ a respeito do rol de procedimentos da ANS: 

rol taxativo mata!, em 28 de junho de 2022, assinada em conjunto com o 

Comitê Deficiência e Acessibilidade.  

g. O Comitê assinou a Nota de repúdio a todo tipo de preconceito e 

discriminação racial, elaborada pelo Grupo de Pesquisa em Saúde, 

Sociedade e Cultura (GRUPESSC/UFPB), 15 de julho de 2022 

 

5. Levantamento preliminar das/os antropólogas/os atuando no SUS, com base 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde / CNES (ver anexo); 

 

6. Pesquisa de integrante do Comitê foi divulgada em jornal: 

http://www.portal.abant.org.br/2022/08/25/informativo-no-16-2022-25-08-2022/  

https://www.ims.uerj.br/2022/08/19/chamar-pelo-nome-leia-artigo-de-flavia-

oliveira-no-jornal-o-globo-em-que-a-jornalista-cita-artigo-com-autoria-do-

professor-martinho-silva-ims/ 

 

 

7. Expectativas e sugestões para a Comissão (gestão 2023/24): 

 

a. Atender, discutir e se posicionar sobre as demandas que chegam pela ABA, 

elaborando notas e outros posicionamentos institucionais bem como atentar 

paras sua repercussão pública.  

 

http://www.abant.org.br/files/20210713_60ede25d217d3.pdf
http://www.portal.abant.org.br/2021/07/14/morrendo-de-brasil-pandemia-genocidio-e-o-horror-de-500-mil-vidas-interrompidas/
http://www.portal.abant.org.br/2021/07/14/morrendo-de-brasil-pandemia-genocidio-e-o-horror-de-500-mil-vidas-interrompidas/
http://www.portal.abant.org.br/2022/08/25/informativo-no-16-2022-25-08-2022/
https://www.ims.uerj.br/2022/08/19/chamar-pelo-nome-leia-artigo-de-flavia-oliveira-no-jornal-o-globo-em-que-a-jornalista-cita-artigo-com-autoria-do-professor-martinho-silva-ims/
https://www.ims.uerj.br/2022/08/19/chamar-pelo-nome-leia-artigo-de-flavia-oliveira-no-jornal-o-globo-em-que-a-jornalista-cita-artigo-com-autoria-do-professor-martinho-silva-ims/
https://www.ims.uerj.br/2022/08/19/chamar-pelo-nome-leia-artigo-de-flavia-oliveira-no-jornal-o-globo-em-que-a-jornalista-cita-artigo-com-autoria-do-professor-martinho-silva-ims/


b. Propor atividades do Comitê em eventos acadêmico-científicos, dentre outros, 

nos anos de 2023-2024, por exemplo RAM, RAS, REACT, RBA, etc.  

 

c. Dialogar com antropólogas e antropólogos que estejam atuando no SUS. 

Receber as demandas destas e destes profissionais; construir ações conjuntas; 

organizar eventos/cursos de capacitação com e para eles; debater o nosso lugar 

no SUS, etc; 

 

d. Fazer articulações com o Judiciário (STF, CNJ etc.) e com outras instituições;  

 

e. Mapear e dialogar com operadores das áreas da mídia, do direito e da saúde; da 

sociedade civil e dos movimentos sociais, associações de doentes e 

comunidades. 

 

f. Estabelecer parcerias com outras comissões e comitês da ABA, tal como foi 

feito no biênio 2021/22.  

 

g. Organizar publicações sobre antropologia da saúde, tal como a proposta dos 

editores da revista Saúde e Sociedade da Universidade de São Paulo, que foi 

encaminhada ao Comitê no segundo semestre de 2022.  

 

h. O Comitê pode priorizar pautas regionais/locais, articulando-se aos diretores 

regionais da ABA para dinamizar e tocar pautas específicas conjuntamente;  

 

i. Planejar atividades propositivas em diálogo com os 10 pontos de trabalho desta 

gestão da ABA. 

 

 


