Anexo 1
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA
Junho e Julho de 2020

Cadernos de Saúde Pública - CSP
1. PUBLICAÇÃO DO FASCÍCULO REGULAR DE JUNHO E JULHO DE 2020
- No fascículo de junho de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 25 (vinte e cinco)
artigos.

Os

artigos

desse

fascículo

podem

ser

acessados

[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/320]

no
e

site

de

do

CSP

SciELO

[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-311X20200006&lng=pt&nrm=iso].
-

O

Editorial

de

junho

aborda

o

tema

'Saúde

Pública,

Ciência

e

Arte'

[http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49140] e faz referência ao
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seguinte artigo publicado no fascículo de junho:
Daniel-Ribeiro CT, Lima MM. A morning with Louis Pasteur: a short history of the “clean hands”.
Cad.

Saúde

Pública

2020,

36(6):

e00068619.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2020000603001&lng=pt&nrm=iso>.
O artigo examina a história de Louis Pasteur do ponto de vista de um filme clássico que foi projetado
durante os Seminários Semanais do Instituto Oswaldo Cruz no final das atividades de 2017.
Destaca os episódios reais da biografia de Pasteur e também os ficcionais, sem desmerecer o
trabalho dos criadores cinematográficos. O principal mérito do filme, um dos primeiros passos de
uma política de divulgação científica, é de revelar a importância das vacinas e da higiene das mãos
na prevenção das doenças infecciosas. Os autores argumentam que o cineasta retratou
primorosamente a tenacidade do grande cientista na busca incansável por descobertas, além de
sua ideia de que somente o trabalho persistente pode levar a resultados recompensadores,
lembrando que o contexto criado por pesquisadores anteriores permitiu que Pasteur estabelecesse
paradigmas novos.
As editoras Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli destacam, no
editorial da revista, a relação saúde pública, ciência e arte. “Precisamos de arte. Que nos faça ver
com alegria nosso dia a dia. E que nos anime a enfrentar o descrédito da ciência e de cientistas”.
- No fascículo de julho de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 26 (vinte e seis)
artigos.

Os

artigos

desse

fascículo

podem

ser

acessados

no

site

de

CSP

[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/321]

e

do

SciELO

[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-311X20200007&lng=pt&nrm=iso].
- O Editorial de julho aborda o tema “Boas práticas na condução e relato de estudos baseados
em websurveys” e faz referência artigo publicado no fascículo de julho:
Boni RBD. Websurveys nos tempos de COVID-19. Cad. Saúde Pública 2020, 36(7): e00155820.
Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2020000700301&lng=pt&nrm=iso>.
Alinhado com a necessidade da adoção de boas práticas de pesquisa, o artigo de Boni (2020)
aborda os cuidados que devem ser tomados na condução e no relato de estudos baseados em
websurveys. No artigo, as vantagens desse método (velocidade, grandes números, abrangência,
baixo custo e facilidade de implementação) são discutidas frente às suas limitações. Entre outros,
tais aspectos indicam a importância da descrição da forma como o questionário foi desenvolvido e
validado, dos aspectos éticos relacionados à privacidade dos participantes e segurança dos dados,
da estratégia de divulgação do questionário e de recrutamento dos participantes, e dos limites do
estudo em relação à questão de investigação. As Editoras de CSP recomendam que os artigos
submetidos a CSP sigam as orientações indicadas por Boni (2020), incluindo aquelas contidas na
diretriz Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES) (citado no Editorial de
julho).

2. FAST-TRACKING DE CSP PARA ARTIGOS SOBRE A COVID-19
- Em resposta à emergência sanitária decorrente da Covid-19, CSP adotou procedimentos para
agilizar o processo de avaliação editorial, revisão por pares e publicação de artigos aprovados
sobre o tema (fast-tracking). CSP ressalta seu interesse na publicação de artigos que abordem
aspectos diversos da pandemia na perspectiva da Saúde Pública/Saúde Coletiva, e que permitam
gerar conhecimento científico relevante e de qualidade para a compreensão da dinâmica e dos
impactos da pandemia e o desenvolvimento de políticas e ações voltadas para o controle da
doença, a organização dos serviços e a provisão de cuidado adequado aos pacientes.
- De 20 de março a 31 de julho foram submetidos à CSP e avaliados em regime fast-tracking 627
(seiscentos e vinte e sete) artigos científicos com temas relacionados à Covid-19. Destes, 312
(trezentos e doze) foram submetidos no período de 01 de junho a 31 de julho (cerca de 50% do
total). Todos os artigos sobre a Covid-19 submetidos à CSP são avaliados pelo Conselho Editorial,
podendo seguir ou não para revisão por pares. No caso dos artigos aprovados, o tempo médio
entre a submissão e a decisão final foi de 12 (doze) dias. Já o tempo médio entre a aprovação e a
publicação no site de CSP foi de 14 (quatorze) dias.
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- Nos fascículos de junho e de julho de 2020 foram publicados, respectivamente, 09 (nove) artigos
cada, avaliados em regime fast-tracking por abordarem temática sobre a Covid-19. Ambos os
fascículos contêm, ainda, 4 artigos publicados na seção espaço temático intitulada “Covid-19:
contribuições da Saúde Coletiva”.
- A agilização do processo de avaliação, revisão por pares, editoração e publicação é fruto do
trabalho coletivo envolvendo Editores Científicos (Chefes e Associados), consultores, e equipe
editorial de CSP (Editores Assistentes, Editora Administrativa, diagramadores e secretaria).

3. SÉRIE DE VÍDEOS ‘ENTREVISTAS COM AUTORES’ DE CSP
- Em junho de 2020, foram publicados mais três episódios da série de vídeos “Entrevistas com
autores” de CSP e em julho de 2020 foi publicado um episódio. Todos estão disponíveis no canal
de YouTube da Ensp/Fiocruz. A série é uma iniciativa de CSP, que conta com a colaboração da
CCI da Ensp, visando contribuir com a divulgação de artigos científicos para o enfrentamento do
Covid-19. Participam da produção dos vídeos jornalista de CSP, bem como autores e Editores
Científicos do periódico.
- Vídeos publicados em junho:
02/06/2020
O quinto episódio aborda o tema da ‘Covid-19 e as oportunidades de cooperação internacional em
saúde’. O entrevistado da vez foi Paulo Buss, que é médico; doutor em ciências pela USP; membro
titular da Academia Nacional de Medicina do Brasil; ex-presidente da Fiocruz (2001-2008);
representante do Brasil no Comitê Executivo da OMS (2004-2007 e 2009-2011); e ex-presidente
da Federação Mundial de Saúde Pública (2008-2010).
[https://www.youtube.com/watch?v=Sc3QE1PbDaA&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=5]
15/06/2020
O sexto episódio da série debate o artigo "A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em
tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e formas de enfrentamento". A
entrevista foi conduzida por pela editora associada de CSP, Suely Deslandes, também
pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz. As autoras entrevistadas foram Emanuele
Marques, professora adjunta do Instituto Medicina Social (IMS/UERJ) e Claudia de Moraes,
professora associada do IMS/UERJ e coordenadora do Programa de Investigação Epidemiológica
em Violência Familiar da UERJ.
[https://www.youtube.com/watch?v=J610L2nUr3I&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=6]
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24/06/2020
O sétimo episódio da série Entrevista com Autores, produzida por Cadernos de Saúde Pública
(CSP), debate o artigo "Reposicionamento de cloroquina e hidroxicloroquina em tempos de
pandemia de COVID-19, nem tudo que reluz é ouro". A entrevista foi feita com Francisco José
Roma Paumgartten, autor do artigo, e conduzida por pela editora associada de CSP, Claudia
Osório. Ambos são professores e pesquisadores da ENSP/Fiocruz.
[https://www.youtube.com/watch?v=rqzIcQtCLb0&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=7]

- Vídeo publicado em julho:
17/07/2020
O oitavo episódio da série Entrevista com Autores, produzida por Cadernos de Saúde Pública
(CSP), apresenta uma verdadeira aula sobre Inovação Responsável em Saúde. Nesta edição
participam Luciana Dias de Lima, editora de CSP, e um time de pesquisadores da Escola de Saúde
Pública da Universidade de Montreal: Hudson Silva, Robson Rocha de Oliveira e Renata Pozelli
Sabio. Os pesquisadores são autores do artigo que embasa a discussão: "Promovendo o bem
comum em tempos de COVID-19: a perspectiva da Inovação Responsável em Saúde".
[https://www.youtube.com/watch?v=NtCD4IEAQxc&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=8]

4. DIVULGAÇÃO DE CSP NAS REDES SOCIAIS
- Foi dada continuidade ao acompanhamento do plano de comunicação no Facebook e Twitter da
revista, com atualização dos conteúdos para comunicação pela página do CSP e através do
gerenciamento da rotina de redação, aprovação e publicação dos posts nos dois meios. Os textos
publicados mensalmente na revista foram utilizados como matéria-prima principal para a produção
dos novos conteúdos para as redes sociais.
- No mês de junho foram publicados 17 (dezessete) posts no Facebook e 43 (quarenta e três)
tweets. Já no mês de julho foram publicados 13 (treze) posts no Facebook e 28 (vinte e oito) tweets.
- A estratégia de divulgação de CSP nas redes sociais conta com participação de jornalista,
estagiária e Editoras de CSP. O resultado da estratégia utilizada, implementada como rotina, pode
ser

ilustrada

pelas

informações

constantes

no

Facebook

(https://www.facebook.com/cadsaudepublica/) e no Twitter (https://twitter.com/CadernosSP).
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DEPARTAMENTO

DE

CIÊNCIAS

SOCIAIS-

DCS

PRODUÇÃO ACADÊMICA:
- Foram organizadas 3 disciplinas de lato senso e 7 disciplinas de Mestrado e Doutorado com
recursos de ensino remoto com o envolvimento de doze pesquisadores.
- ARTIGOS INDEPENDENTES:

foram publicados ou submetidos 19 artigos em periódicos

científicos.
- RELATÓRIOS: foram apresentados 6 relatórios de pesquisa.
- NOTAS TÉCNICAS: foram publicadas 18 notas técnicas em sites especializados, como o
Observatório Covid-19 da Fiocruz.
-

PARECERES:

EVENTOS
-

foram

realizados

REALIZADOS:

4

4

pareceres

eventos,

para

incluindo

periódicos
um

científicos.

CEENSP

virtual.:

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (LIVES, REPORTAGENS,

ENTREVISTAS

E

ETC):

foram

realizadas

9

atividades

de

comunicação.

CONSULTORIAS: 4.
- CAPÍTULOS DE LIVRO: 7.
- TESES, DISSERTAÇÕES E TCC CONCLUÍDOS: 7.
- EMENTAS: 3
- PROJETOS DE ENSINO: 2
- PARTICIPAÇÃO EM BANCAS:6
- PARTICIPAÇÃO EM QUALIFICAÇÕES: 6.
- PROJETOS ELABORADOS: 6
- VÍDEOS: 1
- FOLDER: 1
OUTRAS ATIVIDADES: formulação de dois Editais de Número Temático ou Especial em Revista
do campo da saúde coletiva no período (Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco e Ciência e Saúde
do Cebes).
ATIVIDADES COLEGIADAS: servidores do Departamento atuaram no CD da ENSP, colegiados
de Pesquisa e Ensino, Comitê de Ética da ENSP, Colegiado do Lato Senso e CPG dos Programas
de

Mestrado

e

Doutorado

em

Saúde

Pública

e

Bioética.
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