RELATÓRIO DE ATIVIDADES ENSP
AGOSTO E SETEMBRO /2020

DIREÇÃO
Agosto
Encaminhamentos CD ENSP 11/08/20
1. Informe geral sobre Pandemia, ampliação da capacidade nacional de testagem na Fiocruz,
retorno das aulas, conjuntura institucional.


Durante a avaliação de conjuntura foi levantada a questão do pesquisador Guilherme
Franco e o encaminhamento deliberado foi levar ao CD Fiocruz, para reflexão e
discussão, a defesa constitucional do estado de direito e da democracia. Também foi
deliberado encaminhar a revisão e aprimoramento dos procedimentos que envolvam
projetos vindos do Governo Federal;
2. Aniversário da ENSP.

Foi apresentado o tema “ Desafios e Caminhos da Saúde em Tempos de Pandemia”. Após
debate, foi deliberado o envio das propostas de mesas até 14/08;
3. Fase 3 do Plano de Contingência da ENSP:
Foi elaborado um questionário e deliberado a formação do grupo com representantes de
alguns departamentos para elaborar o documento







I

Concluída a análise do questionário. Proposta encaminhada é reunir o GT Plano de
Contingência e trazer para o próximo CD uma proposta;
4. Informe REDCAP
A VDPI assume a utilização da Plataforma, mas é necessário que os Projetos de
Pesquisa mantenham um técnico especializado para a elaboração do questionário e
utilização da plataforma. Os coordenadores de Projeto que desejem utilizar a REDCAP
devem encaminhar solicitação a VDPI.
5. Orçamento + TED
Após apresentação, pelo CAAP do balanço das TEDs foi encaminhado incluir na pauta
outras fontes de financiamento como TAQs e Emendas parlamentares. Incluir esse
tema na pauta do GT de orçamento
A equipe da ENSP deve ser melhor qualificada para utilizar no orçamento emendas de
bancada e de parlamentares individuais.

1

Informes:
DSSA e DCB solicitam constar em ata o retorno para pauta do CD sobre discussão da
manutenção do prédio da antiga Escola Politécnica, que se encontra com graves problemas
de infiltrações e de infestação de ratos e cupins. Foi encaminhado que a Direção, com
contribuição dos Departamentos que possuem laboratório nas dependências dos prédios,
irão preparar recordatório dos diagnósticos já feitos para compor uma proposta para busca
de solução.
Encaminhamentos CD 25/08
1-

Informe geral sobre Pandemia e conjuntura institucional.

A Direção fez uma análise de conjuntura frente a pandemia especialmente o número de
contaminados que vem aumentando no Rio de Janeiro.
Foi dado informe sobre o Projeto TEIAS: VDAL faz uma breve apresentação da proposta da
Prefeitura. O componente pesquisa e ensino no projeto não foram comtemplados. Sendo
assim, a residência multiprofissional fica com o orçamento prejudicado. Tem muitos limites
orçamentários. A Direção se reunirá coma VPASS para que a FIOCRUZ possa se
pronunciar.
2-

Fase 3 do Plano de Contingência da ENSP.

O Grupo de Trabalho do CD para discutir o Plano de Contingência não conseguiu se reunir
durante esse período. Já foi agendada uma reunião para o dia 28/8 para iniciar a elaboração
do Plano 3

Setembro
O Conselho Deliberativo da Ensp reunido no dia 08/09/2020 deliberou pelos seguintes
encaminhamentos:
1- Discussão da IN 65 – Teletrabalho e da Portaria 282 – Movimentação de Servidores
Foi apresentado pela Coordenadora da COGEPE as novas determinações sobre movimentação
de servidores e telebralho. Aberto o debate, alguns conselheiros se pronunciaram com algumas
questões e dúvidas. O seguinte encaminhamento foi deliberado:
Haverá uma produção de Documento das INs pela ENSP a partir das leituras e reflexão desses
documentos. Esse documento da ENSP deverá ser apresentado no próximo CD de 22/09. Será
elaborada uma agenda de discussão. O CESTEH coordenará esse trabalho e os seguintes
departamentos participarão: DIHS, CLAVES, GSGSF e DAPS. Foi feito um encaminhamento de
inclusão da ASFOC.
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2- TEIAS - desdobramento para o Convênio Fiocruz/SMS-RJ
A Presidência da Fiocruz se reunirá para avaliar o Plano de Trabalho e no próximo CD a direção
apresentará.
Pauta CD 22/09 com a seguinte pauta:
1- Informes sobre comjuntura e impacorts da pandemia COVID!(
2- Plano de Contingência ENSPe Fiocruz
3-Convênio TEIAS/ Manguinhos

Programação Aniversário ENSP 66 anos / 2020
1º de setembro
9h – Abertura da semana
Vídeo comemorativo: Desafios e caminhos da saúde em tempos de pandemia
Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz
Cristiani Vieira Machado
Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP)
Hermano Albuquerque de Castro
Paulo Garrido
Diretor do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em
Saúde Pública (Asfoc - SN)
Amanda Amorim Tomaz
Representante do Fórum dos Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (ENSP/Fiocruz)
Mestranda em Epidemiologia em Saúde Pública (ENSP/Fiocruz)
9h30 às 12h30
Painel:
Desafios da Educação no enfretamento da Covid-19: olhares cruzados
Coordenação:
Lucia Dupret -Vice-diretora de Ensino da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(VDE/ENSP/Fiocruz)
Convidados :
Olhares do Ensino Superior
Roberto Leher
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Professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Olhares dos alunos
Tatiane Bahia do Vale Silva
Doutoranda em Epidemiologia em Saúde Pública (ENSP/Fiocruz)
O olhar dos professores
Oswaldo |Teles
Presidente do Sindicato dos Professores do Munícipio do Rio de Janeiro e Região (SinproRio)
O olhar da Fiocruz
Anakeila de Barros Stauffer
Diretora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)
Organização:
Vice-Direção de Ensino
(VDE/ENSP/Fiocruz)

da

Escola

Nacional

de

Saúde

Pública

Sergio

Arouca

14h Painel
As condições de trabalho dos profissionais de saúde em tempos de pandemia
Coordenação
Márcia Teixeira
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Daps/ENSP/Fiocruz)
Convidados
Maria Helena Machado
Pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Daps/ENSP/Fiocruz)
Paulo Garrido
Presidente do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde
Pública (Asfoc - SN)
Jocelio Drummond
Secretário Regional da Internacional de Serviços Públicos (ISP – Américas)
Alexandre Telles
Presidente do Sindicato dos Médicos (SINMED-RJ)
José Antonio da Costa
Presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Anaten)
Fernando Luiz de Mendonça
Presidente do Sindicato dos Médicos (SINMED-MG)
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Organização:
Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Daps/ENSP/Fiocruz)
2 de setembro (quarta-feira)
9h30 Painel
Saúde mental antes durante e depois da pandemia
Coordenação :Ana Paula Guljor
Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção
Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Laps/ENSP/Fiocruz)
Convidados
Roberta Gondim
Pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Daps/ENSP/Fiocruz)
Leonardo Pinho
Vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e presidente da
Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme)
Debatedor
Paulo Amarante
Professor do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Laps/ENSP/Fiocruz) e presidente de Honra
da Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme)
Organização:
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Laps/ENSP/Fiocruz)

14h Painel
Desafios à Ciência na Pandemia Covid-19
Coordenação
Gisela Cordeiro Pereira Cardoso
Chefe do Departamento de Endemias Samuel Pessoa da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Densp/ENSP/Fiocruz)
Convidados
Jorge de Campos Valadares
Pesquisador aposentado da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
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Luis David Castiel
Pesquisador aposentado da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
Nilson do Rosário Costa
Chefe do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (DCS/ENSP/Fiocruz)
Organização:
Grupo de Trabalho do Conselho Deliberativo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (ENSP/Fiocruz)
3 de setembro
9h
Solenidade em homenagem aos 66 anos da ENSP
Vídeo comemorativo: Desafios e caminhos da saúde em tempos de pandemia
Nísia Trindade
Presidenta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Hermano Albuquerque de Castro
Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
9h20
Palestra: Panorama da Covid-19 nas Américas
Jarbas Barbosa
Subdiretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Oficina Regional para as
Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS)
10h Painel
Desafios globais da pandemia
Coordenação
Paulo Marchiori Buss
Diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
(Cris/Fiocruz) e do Centro Colaborador em Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e Organização Mundial da Saúde (OMS)
A Covid-19 nas Nações Unidas
Santiago Alcázar
Diplomata de carreira no Brasil
Assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
(Cris/Fiocruz) para assuntos de diplomacia em Saúde
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A pandemia e a Agenda 20-30
Luiz Augusto Galvão
Pesquisador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
(Cris/Fiocruz). Professor adjunto do Departamento de Saúde Internacional da Universidade de
Georgetown (EUA)
Redes Estruturantes no enfretamento da Covid-19
Sebastião Tobar
Assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação da Oswaldo Cruz
(Cris/Fiocruz)
Organização:
Direção da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
14h Painel
A reforma do Estado e a gestão pública da saúde
Coordenação
Lisâneo Melo
Mestre em Direito.Analista de Gestão da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP/Fiocruz)
Odorico Monteiro
Professor adjunto do Curso de Medicina/Sobral da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Pesquisador em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Rogério Carvalho
Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).Líder da
Bancada no Senado pelo Partido dos Trabalhadores/SE
Organização:
Representação dos Trabalhadores no Conselho Deliberativo da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
4 de setembro
10h Seminário Regional
Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na América Latina: acesso a medicamentos
na pandemia de Covid-19
Abertura
Hermano Castro
Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
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Mediação
Vera Lucia Luiza
Professora do Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (NAF/ENSP/Fiocruz)
Palestras:


Acesso como direito ou privilégio de poucos?

Jorge Bermudez
Chefe do Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (NAF/ENSP/Fiocruz)


Estratégias da sociedade civil para acesso a medicamentos em tempos de
pandemia

Lorena Di Giano
Diretora executiva da Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP). Coordenadora geral da Red
Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM)



Assistência farmacêutica e os desafios da regulação

Maruja Crisante Nuñez
Diretora de Farmacovigilância, Acceso e Uso de Medicamentos .La Dirección General de
Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) - Ministério de Salud Perú
Organização:
Vice-Direção de Escola de Governo em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (VDEGS/ENSP/Fiocruz)
Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (NAF/ENSP/Fiocruz)
14h Painel
Saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de frigoríficos em tempos de Covid-19
Coordenação
Luiz Claudio Meirelles
Coordenador do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Cesteh/ENSP/Fiocruz)
Convidados
Priscila Dibi Schvarcz
Procuradora do Ministério Público do Trabalho – Passo Fundo/RS
Gerente do Projeto Nacional de Frigoríficos
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Bruna Quadros
Auditora Fiscal do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul
José Modelski Júnior
Secretário-geral da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da
Alimentação (Contac)
Adriana Skamvetsakis
Coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Vales – Cerest/Região dos
Vales/Rio Grande do Sul
Moderação
Karla Baêta
Coordenadora geral de Saúde do Trabalhador do Departamento de Saúde Ambiental, do
Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde (CGSAT/DSASTE/SVS/MS)
Organização:
Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Cesteh/ENSP/Fiocruz)

16h15
Live :Grupo Ciência e Poesia

Organização:
Pesquisador Paulo Basta
Departamento de Endemias Samuel Pessoa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (Densp/ENSP/Fiocruz)
Local de transmissão:
Canal do Youtube ENSP/Fiocruz https://www.youtube.com/user/enspcci
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Vice-Direção de Escola de Governo em Saúde – VDEGS

•

Aula inaugural do Curso de Formação Pedagógica de Docentes na Fiocruz –

"Desafios da Formação de Docentes na contemporaneidade: em busca de novos padrões de
ensino-aprendizagem"
youtube.com/fundacaooswaldocruz
•
Reunião equipe ACI/VDEGS Reunião preparatória para a participação na Reunião das
Redes Estruturantes em Saúde da Fiocruz.
•
Reunião das Redes Estruturantes em Saúde da Fiocruz: RESP-AL, RENSP-CPLP ,
RETS e RINSP


Reunião das equipes das secretarias executivas de redes estruturantes em saúde que
estão atualmente sediadas na Fiocruz.

Participantes: CRIS,EPSJV e ACI/ENSP:
•

Ciclo de webinários

Vivências e Aprendizagem para Educação Interprofissional – Tema: Pesquisa no mundo da
formação de saúde: um estudo sobre os estudantes do PET Saúde inteterprofissionalidade
Participantes: UNIFESP/Campus Baixada Santista, UNIFESP/Campus Baixada
Santista ,UNIFESP/Campus Diadema
•

Conferencia: Desafíos de América Latina y el Caribe en la Post-Pandemia

Participantes: Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Presidente del Foro Permanente de Política
Exterior, Universidad de Chile y Presidente del Cuech

•

Reuniões da Comissão do Grupo de Condução

Participantes:
RedEscola/ENSP/FIOCRUZ, Universidade Federal do Acre, Escola Tocantinense do Sistema
Único de Saúde, Escola de Saúde Pública de Aparecida de Goiânia,Escola de Saúde Pública
do Estado de Mato Grosso,Escola de Saúde Pública do Paraná,Escola de Saúde Pública do
Rio Grande do Sul, Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais,Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia (CE)Escola de Saúde Pública de Manaus, Escola de
Saúde Pública de Pernambuco.
•

Reuniões OUVSUS

Participantes: RedEscola/ENSP/FIOCRUZ, CDEAD/ENSP/Fiocruz, e MS/OUVSUS
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•
Reunião com a profa Marcia Fausto Referente as atividades de implementação do
projeto da pesquisa "APS em territórios rurais e remotos no Brasil! ao Edital PMA 2020 da
FIOCRUZ/VPPCB/VPPIS
•

Reunião de Coordenação da Pesquisa Termômetro Social Brasil Covid-19

Participantes: Pedro Burger, Beatriz Nascimento, Ricardo Arsêncio, Liana Wenersbach, Luiz
Otávio, Marcio, Yan e Alice Uchoa.
•

Seminário Virtual

Tema:'Repensando La Formación En El Marco de La Pandemia"
Red Argentina de Escuelas de Salud Pública
Link:
https://us02web.zoom.us/j/7517879489?pwd=zl3NEI5Ry9ZRc9CVGl1WWhPMzLoUT09Pas
Participantes:
Uruguai. Médica docente de la UDELAR: Jacqueline Ponzo
Brasil. Vice Directora de la Escuela de Gabierno em Salud ENSP/Fiocruz: Rosa Maria Pinheiro
Souza
Perú. Professor de la Universidad Nacinal de San Antonio Abad del Cusco: Santiago Saco
Mendes
Moderadora: Argentina.Escuela de Gobierno em Salud Floreal Ferrara: Cintia L´Hospital
•

Reunião EAPSUS

Participantes: RedEscola/ENSP/FIOCRUZ e EAPSUS

•

Reunião com Helena Seidl, CDEAD e STE-RedEscola

•

Reunião UFPI e STE-RedEscola

•
Participação ACI na Reunião sobre o projeto do Laboratório Binacional da Fiocruz em
Aveiro
Organizada pelo IOC
Participantes: ACI Ensp e ACI’s de Unidades: IOC, FAR, BIO, Fio Ceará, EPSJV, COC, IFF,
INI, ICTB.
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•

XVII Reunião da Câmara Técnica de Cooperação Internacional da Fiocruz -

Participantes: ACI/ENSP,Presidência, VPPCB, VPPIS, VPEIC, VPAAPS, Coord Vigilância,
Coord. Estratégia, CDTS Bio Manguinhos, COC , EPSJV, Farmanguinhos, Fiocruz- BA, Fiocruz
- CE, Fiocruz-DF, Fiocruz-MG, Fiocruz-PE, Fiocruz-PR, ICICT, ICTB, IFF, INCQS, INI, IOC.

•

II Reunión Extraordinaria de la RESP-AL

Participantes:
Carlos Arosquipa, Javier Santacruz, Sebatian Tobar, Pedro Burger, Hermano Castro, Marisa,
Rosa Souza, Santiago Saco, Fellipe Amarantes, angela Alanes, Guido, Patrício Yepez, Beatriz
Nascimento, Eduardo Costa, Adriana Alberti, Joyce Enzler, Ana Beatriz, Gustavo Franco, Henry
Aguadi, Pedro Riega e Veronica Iglesias.

•

Reunião com a Secretaria Técnica Executiva- STE RedEscola

Reunião de monitoramento de atividades da Secretaria Técnica e Executiva da RedEscola.
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•

Reunião EAPSUS

Participantes: RedEscola/ENSP/FIOCRUZ:,EAPSUS

•

Painel: Equidade em Saúde Global no contexto da Pandemia

•

Reunião DSSA VDEGS

Participantes: Hermano Castro, Rosa Souza, Clementina Feltmann, Gioconda Padrenosso e
Juliane Souza.

•

Série de Seminários Virtuais – RESP-AL

Seminário “Desafios de Formação em Saúde Pública no Contexto da Pandemia” é pauta de
seminário internacional
Participantes: Carlos Arosquipa, Javier Santacruz Varela, Veronica Iglesias e Pedro Casserrly.

•

Reunião José Filho e Secretaria Técnica Executiva -STE

Participantes:
RedEscola/ENSP/FIOCRUZ: Rosa Souza, Rosangela Costa Carvalho, Cristiane Rocco e
Francisco Salazar e Francisco Salazar.
Membro Fundador da REIP: José Rodrigues Freire Filho
•

XVII Reunião da Câmara Técnica de Cooperação Internacional da Fiocruz

Participantes: ACI/ENSP,Presidência, VPPCB, VPPIS, VPEIC, VPAAPS, Coord Vigilância,
Coord. Estratégia, CDTS Bio Manguinhos, COC , EPSJV, Farmanguinhos, Fiocruz- BA, Fiocruz
- CE, Fiocruz-DF, Fiocruz-MG, Fiocruz-PE, Fiocruz-PR, ICICT, ICTB, IFF, INCQS, INI, IOC.


II Reunión Extraordinaria de la RESP-AL

Participantes: Hermano Castro, Rosa Souza, SebastianTobar, Pedro Burger, Eduardo de
Azeredo Costa, Felippe Amarante, Beatriz Nascimento, Joyce Enzler, Marisa, Gustavo Franco,
Pedro Riega, Ana Beatriz, Guido, Angela Alanes, Adriana Alberti, Henry Aguado, Carlos
Arosquipa, Javier Santacruz Varela, Santiago Saco, Patricio Yepez, Santiago Saco e Veronica
Ig

Vice Direção de Pesquisa e Inovação- VDPI


















Acompanhamento dos projetos aprovados no inova Fiocruz (contingência covid)
Realização do centro de estudos Miguel Murat em remoto – Ceensp intitulado
impactos sociais da covid-19 , no dia 5 de agosto
Realização do centro de estudos Miguel Murat em remoto – Ceensp intitulado
vulnerabilidades sociais no contexto da covid-19 e o cuidado as pessoas em situação
de rua durante e pós pandemia, no dia 9 de setembro,
Realização do Ceensp intitulado Saúde, Desigualdade, Vulnerabilidade e Políticas
Públicas no dia 23 de setembro, com lançamento de número temático do Ciência &
Saúde Coletiva.
Devolutiva de projeto de pesquisa financiado pela Ensp, coordenado por Kathie Njaine.
ao Colegiado de Pesquisa no dia 12 de agosto
Realização de oficinas de artigos para alunos e pesquisadores ensp, totalizando duas
turmas 9 (dias 13,14,17,18 e 20,21,24,25 respectivamente), contando com 180
participantes, com aulas gravadas e depoimentos de professores da ensp
Preparação da segunda etapa das oficinas de artigos ensp
Levantamento da produção científica do primeiro semestre de 2020 com projeção para
o final do ano, confirmando a manutenção em 2020 das metas propostas para 2019
Institucionalização do uso do redcap na Ensp sob gestão da VDPI, com acesso a mais
dois projetos (Cesteh e Claves)
Acolhimento e abertura de contas para novas bolsas PIBIC/PIBITI, orientações e
distribuição de documentos, cadastramento dos novos bolsistas
Início das atividades da comunidade de aprendizagem PIBIC/PIBIT
Tradução/revisão de artigos científicos para inglês, conforme demanda da comunidade
de pesquisa da Ensp, com prioridade no tema covid-19 (recursos Ensp)
Discussóes para planejamento de pesquisas futuras com o comite internacional da cruz
vermelha
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Discussões para proposição de novo ciclo de pesquisas voltadas para a estratégia de
saúde da família, no âmbito do teias Manguinhos
Coparticipação na organização da semana de aniversário da ensp
Elaboração do relatório de Gestáo da VDPI de 2019
Contribuições para a elaboração da terceira etapa do plano de contingência ou
“convivência” para Covid na Ensp

VICE-DIREÇÃO DE AMBULATÓRIOS E LABORATÓRIOS/ VDAL

ATIVIDADES COLEGIADAS:
•

Participação de reuniões do Grupo da Testagem dos trabalhadores da Presidência;

•
Participação de reuniões do Colegiado de Pesquisa (Vice Direção de Pesquisa- ENSP /
Mensal);
•
Reuniões do Grupo de Trabalho da Atenção à Saúde (Vice-Presidência de Atenção,
Ambiente e Promoção à Saúde- Fiocruz / Semanal)
•
Reuniões do grupo de trabalhado do Núcleo de Saúde do Trabalhador para discussão
da emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho devido à Covid-19;
•

Reuniões da equipe da VDAL;

•

Participação na reunião do CD ampliado ENSP;

•

Reuniões regulares da Direção da ENSP;

•

Reunião do GT Teias Ensp e GT Teias Presidência

•
GT de Educação, Saúde e Assistência Social – debate sobre reabertura das escolas
municipais durante a pandemia, produção de material instrucional contendo recomendações
(doc anexo), atuação junto à VPAAPS e as reuniões passaram a ocorrer semanalmente, com
participação de convidados da Ensp (Hermano, André Perissé), da Creche (Flávia) e do IFF
(Márcio), entre os quais, destacam-se: 14/08 (participação coordenadora PSE municipal, Sylvia
Tristão); 21/08 (acolhida do CIEP JK); 28/08 (discussão plataforma EAD e construção coletiva
do projeto GT); 04/09 (estruturação comunidade de práticas); 25/09 (apresentação SME com
técnicas do Teatro do Oprimido)
•

Participação Reuniões da Plataforma Ambiente e Saúde com a VPPCB

•

Reuniões da Comissão de Laboratórios da ENSP

•
Participação do GT de Biossegurança da Presidência “Medidas de retorno às
atividades laboratoriais”
•

Participação da reunião do Comitê da Qualidade da ENSP

•
Coordenação em conjunto com a VDDIG do processo de construção do Plano de
Convivência da ENSP
•

Participante: Reunião intersetorial Ensp/Espaços Escolares
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PRODUÇÃO (ACADÊMICA, ARTIGOS INDEPENDENTES, RELATÓRIOS, NOTAS
TÉCNICAS, PARECERES, ETC):
•
Elaboração do Relatório semanal com informações sobre os profissionais testados para
Covid-19 na ENSP;
•

Elaboração do Plano de Convivência da ENSP

EVENTOS REALIZADOS:


Painel sobre Testagem COVID 19 - Encontro de Devolutiva dos Resultados da Primeira
Fase do Inquérito Sorológico entre os trabalhadores da ENSP –dia 20 de agosto

Presentes: Marília Santini – Coordenação de Vigilância e Andrea da Luz – COGEPE.
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (LIVES, REPORTAGENS,
ENTREVISTAS, ETC):

•
Ouvinte: 11° Painel do Ciclo de Encontros Temáticos Juventudes no Brasil: Diálogos
Emergentes para o Campo da Saúde, debate a produção de conhecimento em linha com os
ativismos juvenis, relacionado a Agenda Jovem Fiocruz. Abertura: Helena Abramo- Socióloga,
Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo (01/09)
•
Ouvinte: Reunião virtual “Sexta de Conversa” com a participação da Presidência e
lançamento do Edital Inova Fiocruz para Territórios Saudáveis e Sustentáveis (11/09)
•
Ouvinte: Ágora Abrasco | Colóquio: Covid-19 e o retorno às aulas: condições e
possibilidades (22/09, em: https://www.youtube.com/watch?v=TjZYqlMkq5A&t=503s)

OUTRAS ATIVIDADES:
•

Tramitação e aprovação do projeto de Enfrentamento à Violência junto à CAAP/Fiotec;

•
Acompanhamento da situação epidemiológica referida à pandemia Covid19/ painéis de
monitoramento multiescalas;
•

Levantamento de EPIs necessários para os centros de assistência da Ensp;

•

Interlocução Cogic para o transporte das amostras da testagem dos profissionais Ensp;

•
Interlocução com o SECOM – VDDIG para garantia de EPIs adquiridos para o
enfrentamento da Covid;
•
Coordenação das atividades da Central de descontaminação e acompanhamento do
processo dos resíduos infectantes gerados nos centros de assistência;
•

Execução dos serviços necessários do contrato Merck para os laboratórios.

•
Implementação da testagem por RT-PCR para Covid-19 em trabalhadores da ENSP no
Cesteh e CRPHF;
•

Implementação do monitoramento dos trabalhadores positivos para Covid-19 na ENSP.
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•

Participação no curso de qualidade e segurança do paciente oferecido pela ENSP

TAREFAS ROTINEIRAS:
•
Pactuar com o Centros os procedimentos necessários para a emissão da CAT e
mapear o processo de emissão da CAT na ENSP
•

Atualizar a planilha com os resultados do inquérito sorológico

•

Monitororar as notificações registradas no RedCap

•

Monitorização os resultados dos exames no GAL das testagens realizadas na ENSP

•
Atualizar e monitorar a atualização pelo SGT da lista dos trabalhadores em regime de
trabalho presencial ou home office para envio a COGEPE
•

Discutir critérios para testagem e solicitação de PCR internamente com os Centros

•
Participar da negociação do curso sobre qualidade e segurança do paciente na atenção
básica em parceria com o Proqualis e pactuar a viabilidade desta proposta com o Serviço de
Gestão do Trabalho;
•

Monitorar mensalmente o preenchimento dos incidentes notificados pelos 3 centros

•
Encaminhar para as chefias e para o núcleo mensalmente o indicador de tratamento de
incidentes
•

Adaptar o instrumento de gestão de riscos da ENSP para a assistência

•

Realizar reuniões semanais do Núcleo de Segurança do Paciente

•

Atualizar o plano de segurança do paciente

•

Elaborar documento para apresentação do Núcleo para as chefias

•
Elaborar instrumento de auditoria dos protocolos de higienização das mãos do núcleo
de segurança do paciente
•

Participar do curso de gestão de riscos – ENSP

•

Participar do curso de auditores ONA – Presidência da Fiocruz

•

Participar do curso internacional de segurança do paciente

•
Revisar e republicar a portaria dos membros do Núcleo de Segurança do Paciente da
ENSP
•
Participar das reuniões do e fábrica de software para informatização dos instrumentos
de segurança do paciente
•

Participar de reunião com a consultoria da acreditação sobre tratamento de incidentes;

•

Solicitar à Presidência adequação da matriz de gestão de riscos para a assistência

•

Fazer piloto da matriz para os processos da segurança do paciente

•

Monitorar a segunda fase do inquérito sorológico

•

Planejar a terceira fase do inquérito sorológico
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•
Encaminhar rotineiramente a planilha de notificação dos trabalhadores testados para o
núcleo de vigilância do CSEGSF
•
Monitorar o preenchimento do instrumento de notificação e monitoramento de casos
suspeitos de COVID entre trabalhadores de saúde da ENSP
•
Definir fluxo para marcação de exames e monitorar o retorno do resultado para a
vigilância do CSEGSF
•
Consolidar as informações sobre a testagem dos profissionais do CSEGSF, CFVV e
CESTEH;
•
Informar rotineiramente a Direção da Escola sobre os trabalhadores testados e os
resultados dos exames para apoiar a tomada de decisão
•

Preencher os dados de testes PCR realizados no sistema RedCap

•

Monitorar os resultados dos sorológico no sistema de agendamento

•
Informar semanalmente ao NUST o relatório dos trabalhadores testados no CESTEH e
no CRPHF
•

Monitorar as atividades da comissão de usuários da Plataforma da ENSP

•

Auxiliar as atividades da comissão de usuários da Plataforma da ENSP

•

Participar das reuniões da Comissão de Laboratórios da ENSP

•

Participar do Curso ONA da Presidência Fiocruz

•

Monitorar documentos referentes ao plano de gestão de equipamentos

•

Elaborar documentos referentes ao plano de gestão de equipamentos

•

Apoiar demandas da CTbio

•

Realizar levantamento dos projetos de pesquisa executados nos laboratórios da Ensp

•

Monitorar processo no SEI para aquisição de peças de reposição da autoclave
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•
Encaminhar proposta para contratação de manutenção preventiva e corretiva da
autoclave da Central de Descontaminação de Resíduos Infectantes da Ensp
•
Solicitar materiais ao SEGEM para Central de descontaminação de resíduos
infectantes da ENSP
•
Interlocução com Biomanguinhos no processo de calibração da autoclave da CME do
CSEGSF
•

Rever demanda de calibração dos instrumentos dos laboratórios

•

Acompanhar indicadores gerais da situação de emergência sanitária

•

Acompanhar e analisar a situação referente ao território de Manguinhos

•
Elaborar documentos, relatórios e planos de ação, em pauta: Relatório de Gestão /
Projeto Enfrentamento de Violências
•

Acompanhar negociações visando contratualização do projeto-emenda (CAAP/Fiotec)

•
Acompanhar negociações visando contratualização do projeto-assistencial Teias
Manguinhos (Ensp/SMS Rio / Fiotec
•

Participação em grupos de trabalho temáticos / GTT “Promoção da Saúde

•

Organizar reunião virtual do Colegiado Gestor Intersetorial de Manguinhos (CGI)

•

Acompanhar as informações da sala de situação COVID 19 da Presidência da Fiocruz

•

Participar de reuniões semanais da direção presenciais e on line

•

Participar das reuniões quinzenais do Conselho Deliberativo da Ensp

•
Integrar grupo de trabalho e realizar reuniões sistemáticas para implantação da
adequação física do CSEGSF
•

Revisão da Portaria da Comissão de Usuários de Plataformas ENSP

•

Coordenar do GT Teias ENSP e participar do GT Teias Presidência

•

Participar da reunião com os trabalhadores do Teias

•

Participar de reuniões de acreditação com VPAAPS e Hélio Fraga

•

Participar do GT de Orçamento da ENSP

•
Participar de reuniões do grupo de Pesquisa Raids e atuar na elaboração de artigos do
projeto Revisar e republicar a portaria dos membros do Núcleo de Segurança do Paciente da
ENSP
•
Solicitar às chefias dos Centros a atualização da composição da Comissão Local e dos
representantes do Núcleo
•
Revisar os instrumentos de notificação e tratamento de incidentes conforme diretrizes
da qualidade e comunicação visual
•

Elaborar modelo de devolutiva dos incidentes tratados

•

Adequar o protocolo de higienização das mãos e queda dos Centros

•
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Elaborar conteúdo para Cards sobre segurança do paciente e testagem para COVID-

•

Elaborar conteúdo para Cards sobre testagem para COVID-19

•

Participar do curso da Plataforma SEI

•
Benchmarking com Biomanguinhos dos modelos de contratos de manutenção dos
equipamentos
•
Monitorar os protocolos existentes e mobilizar recursos institucionais para o
desenvolvimento e sustentação de todos os processos
•
Coordenar todas as atividades da VDAL para apoiar a implantação do plano de
contingência da área de assistência relacionado às unidades do Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria (CSEGSF), Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia
Humana e Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF), definindo as competências
da equipe para o apoio estratégico a estes setores.
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Coordenação de Comunicação Institucional - CCI
•
Coordenação da Organização dos eventos do Aniversário da Ensp: produção de
material divulgação, organização dos painéis e palestras, organização do plano de comunicação
e divulgação, viabilização de transmissão on line de todos os eventos incluindo transmissão em
libras, organização da live cultural do evento, e organização dos cerimoniais;
•
Coordenação de reuniões do Grupo Memórias com o objetivo de montar a Linha do
Tempo- Projeto COC- VPEIC e para organização das atividades do Programa Memórias ENSP.
•
Coordenação das atividades e reuniões do Grupo de Trabalho que está elaborando o
Termo de Referência que servirá para processo licitatório de empresa que irá fazer a adaptação
de software livres de gestão de documentos para construção dos sites departamentais;
•
Coordenação das atividades do Grupo de Trabalho para desenvolvimento da Nova
Plataforma da Ensp de Acesso Aberto para armazenamento de material não acadêmico.
•

Coordenação das atividades e reuniões do NAAC da Ensp;

•

Elaboração do Programa “Divulga Ensp” em colaboração com a VDPI,

•
Planejamento da divulgação científica através das mídias sociais do Projeto “Ação
educativa integradora das quebradeiras de coco babaçu do Maranhão dirigida à formação, ao
fortalecimento da cadeia de valor e ao autocuidado da saúde “ e da tese de doutorado de Scheila
Regina Gomes Alves Vale “Intervenção ergonômica nas situações de trabalho de Quebradeiras
de coco babaçu no estado do Maranhão - PPG Saúde Pública e Meio Ambiente” , como primeiro
projeto do Programa “ Divulga Ensp”;
•

Coordenação de produtos de divulgação para os eventos na ENSP

•

Participação na realização dos CEENSP em parceria com a VDPI;



Coordenação das atividades relacionadas a novos projetos de desenvolvimento no Portal
Ensp;
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CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (CSP)

•
2020

PUBLICAÇÃO DOS FASCÍCULOS REGULARES DE AGOSTO E SETEMBRO DE

- No fascículo de agosto de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 25 (vinte e
cinco) artigos. Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de CSP
[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/322] e do SciELO
[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200008&lng=pt&nrm=iso].
- No Editorial de agosto, CSP faz um balanço do fast-track Covid-19. Para as editoras da
revista, Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli, era necessário abrir
um espaço e criar uma rotina diferenciada para propiciar o debate científico qualificado voltado
para países com problemas graves de infraestrutura, pobreza e desigualdade, valorizando as
diversas abordagens e enfoques da área. As Editoras informam, inclusive, que em julho de
2020 foi encerrado o processo de fast-track dos artigos relacionados ao tema.
[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1139/fast-track-covid-19-em-csp].
Informe ENSP: [http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49633]
- No fascículo de setembro de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 23 (vinte e
três) artigos. Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de CSP
[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/324] e do SciELO
[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200009&lng=pt&nrm=iso].
- O Editorial de setembro aborda a investigação em serviços de saúde e a pandemia de Covid19. A editora emérita de CSP, Claudia Travassos, escreveu o editorial “A investigação em
serviços de saúde e a pandemia de COVID-19“.
Travassos destaca que, em contraponto à omissão do Governo Federal, alguns governos
locais, profissionais de saúde, especialistas das mais diversas áreas do conhecimento,
parlamentares, juristas e movimento social se engajaram no debate e na luta pela mitigação
dos efeitos da pandemia. Imbuídas por esses motivos, entidades organizadas na Frente pela
Vida, com a liderança da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), lançaram o Plano
Nacional de Enfrentamento à Covid-19. [http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1172/ainvestigacao-em-servicos-de-saude-e-a-pandemia-de-covid-19].
Informe ENSP: [http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49929]

•

PUBLICAÇÃO DO FASCÍCULO TEMÁTICO “VACINAS EM SAÚDE PÚBLICA”

Em agosto foi publicado o suplemento temático “Vacinas em Saúde Pública”, projeto apoiado
pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca e coordenado pelos Drs. Luiz Antonio Bastos Camacho e Claudia
Codeço, ambos pertencentes ao quadro de servidores da Fiocruz.
O fascículo conta com 13 (treze) artigos já publicados e distribuídos nas seguintes seções:
perspectivas, revisão, ensaio, artigo, entrevista e resenha. O temático contará com mais dois
artigos em fase final de avaliação.
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Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de CSP
[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/323] e do SciELO
[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200014&lng=pt&nrm=iso].

•

SÉRIE DE VÍDEOS ‘ENTREVISTAS COM AUTORES’ DE CSP

- Em agosto de 2020, foi publicado mais um episódio da série de vídeos “Entrevistas com
autores”. 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.
- Vídeo publicado em 07/08/2020:
O nono episódio aborda o tema da ‘Covid-19 em territórios rurais e remotos’. Neste nono
episódio da série Entrevista com Autores, produzida por Cadernos de Saúde Pública (CSP),
conversamos com dois dos autores do artigo “A pandemia de COVID-19 em territórios rurais e
remotos: perspectiva de médicas e médicos de família e comunidade sobre a atenção primária
à saúde”. São eles Cassiano Mendes Franco, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, e
Mayara Floss, integrante da executiva de Saúde Rural da Organização Mundial de Médicos de
Família e Comunidade. A condução da entrevista foi feita por Patty Fidelis de Almeida, editora
adjunta de CSP e professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFF.
[https://www.youtube.com/watch?v=e2hRGxiImuQ&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=9]

•

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 agosto foram publicados 14 (quatorze) posts no Facebook, e 34 (trinta e quatro)
tweets, que alcançaram 17,5 mil impressões. Já no mês de setembro foram publicados 14
(quatorze) posts no Facebook que alcançaram 31.879 impressões e 30 (trinta) tweets que
alcançaram 13,4 mil impressões.
- 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 Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica NAF































Realização e participação do Naf em reuniões
Reunião departamental via skype (semanal)
Reunião para construção da disciplina de integridade
Reunião Ordinária CONEP
Reunião ordinária Colegiado de Pesquisa
Reunião trabalho registro de medicamentos no Brasil
Reunião Temática Comitê CNJ
Reunião GT de Preparação do Congresso Abrasco
Reunião preparação artigo regulação Covid 19 (semanal)
Reunião de preparação Curso Gestão do SUS Comitê CNJ curso EMARF)
Reunião quinzenal GT ScholarOne-SCiELO
Reunião disciplina Tópicos em Política de Medicamentos PPGSP ENSP
Reunião Brazint RIG International Society for Pharmacoepidemiology
Participação nas reuniões virtuais da Comissão da Residência Multiprofissional em
Saúde da Família
Reuniões semanais virtuais de acompanhamento dos estagiários CIEE
Participação nas reuniões semanais CD extraordinário da ENSP
Participação no evento Reunião Rede de Centros Colaboradores da OPAS/OMS no
Brasil
Reunião com alguns Centros Colaboradores da OPAS/OMS e com representantes da
OPAS Brasil para levantamento de atividades e elaboração de publicação
Reunião para decisão sobre lançamento “Relatório Final dos Seminários Regionais de
Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde” elaborado pelo Grupo Técnico
de Assistência Farmacêutica no SUS com membros da Fiocruz, CRF-RJ e COSEMSRJ.
Reuniões virtuais consecutivas com o Gabinete da Dep. Federal Jandira Feghali para
acompanhamento do PL 1462/2020
Reuniões virtuais consecutivas com o Conselho Nacional de Saúde – CNS
Reuniões virtuais consecutivas com a Federação Nacional dos Farmacêuticos
Reuniões virtuais consecutivas com o GTPI/ABIA
Reuniões virtuais consecutivas com a Associação dos Funcionários do INPI (AFINPI)
Participar em reuniões convocadas pela direção da ENSP e pela VPPIS
Participação como membro efetivo das reuniões ordinárias (quinzenais) e
extraordinárias do Comitê de Ética em Pesquisa/ENSP
Participação nas reuniões virtuais de departamento e da pós-graduação
Participação em Reunião remota do comitê Uso Racional de Medicamentos do
Ministério da Saúde
Participação em Câmara Virtual CONEP COVID 19

Leituras e Pareceres







Leituras para disciplinas e projetos
Leituras para disciplina de integridade em pesquisa
Leitura de projetos COVID19 CONEP (tramitação célere)
Leitura de projetos CONEP (áreas temáticas)
Leitura, estudo e trabalho colaborativo sobre evidências na seleção de medicamento
Organização e leitura referências COVID 19
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Pareceres
Elaborar parecer para projetos COVID19 CONEP
Elaborar parecer para projetos CONEP (áreas temáticas)

Assessorias




Assessorias
Assessoria aos Comitês de Ética em Pesquisa/ Fiocruz
Assessoria técnica: organização de material, treinamento e preparo com Ministério da
Saúde de Moçambique relativo à revisão da Lista Nacional de Medicamentos
Essenciais (LNME)

Planejamento e Editorias






Planejamento Eventos
Planejamento evento do Fórum de CEP/Fiocruz
Editoria
Trabalho de editoria associada Cadernos de Saúde Pública
Trabalho de editoria associada Revista Ciência e Saúde Coletiva

Participação em bancas e orientações







Participação em banca de qualificação de Mestrado profissional em avalição de
Christiane Kanzler Barbosa Nunes
Orientações virtuais
Reuniões virtuais de orientação dos alunos da Residência Multiprofissional em Saúde
da Família
Reuniões virtuais de orientação dos alunos de mestrado e doutorado do programa de
Pós Graduação em Saúde Pública
Interação e orientação de aluna de mestrado (1)
Interação e orientação alunos doutorado (4)

Atividades Acadêmicas









Disciplinas e preparação de disciplinas
Disciplina Seminários Avançados de Doutorado PPGSP (início) – semanal
Preparação disciplina Tópicos em Política de Medicamentos PPGSP ENSP
Aula sobre Busca Bibliográfica para estagiários CIEE
Participação em Grupos de Trabalho e Grupos Técnicos
Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica no SUS do Conselho Regional de Saúde
do Rio de Janeiro
Trabalhos analíticos para GT Avaliação ENSP com vistas ao credenciamento
Trabalho para subcomissão técnica de revisão da RENAME (DAF/SCTIE/MS)

Atividades de Pesquisa






Projetos de Pesquisa
Elaboração Projeto Formatos/Normalização de teses e dissertações Fiocruz
Participação no projeto de pesquisa de levantamento de estudos clínicos junto com os
estagiários CIEE
Participação no projeto artigos para tratamento da COVID-19
Participação no projeto de pesquisa Indústria Farmacêutica e acesso a medicamentos
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Leitura, estudo e trabalho colaborativo sobre evidências na seleção de medicamentos
Participação por meio de estudos e reuniões virtuais para execução do projeto de
pesquisa “Modelo de Avaliação de Serviços de Telessaúde (MAST): adaptação e
validação para o contexto brasileiro” com equipe de pesquisadores IMS/UERJ
Planejamento e organização da implementação da pesquisa “Medicamentos, testes
diagnósticos, produtos para saúde e equipamentos estratégicos em tempos da COVID19: desafios para o enfrentamento no nível municipal”
Pesquisa Doutorado: Escuta, diálogo e vínculo na integralidade do cuidado: a
experiência multiprofissional na ESF
Pesquisa sobre Cloroquina e Hidroxicloroquina na mídia impressa

Outras Atividades










Monitoramento e acompanhamento
Acompanhamento junto com a AFINPI, dos produtos (medicamentos, vacinas, testes
para diagnóstico relacionados a COVID-19 que potencialmente podem ter solicitação
de proteção patentária)
Acompanhamento da iniciativa “Declaración Del Grupo Parlamentário Progresista
Iberoamericano sobre el Covid-19 - Grupo de Puebla”, lançado em 3 de julho 2020
Acompanhamento das iniciativas da OMS na resposta a COVID-19 (Res UN
A/RES/74/274; Res WHA73.1; C-TAP [COVID Technology Access Pool]; ACT
Accelerator; Global Health Equity Movement)
Acompanhar a tramitação do PL 1462-2020 no Congresso Nacional, sobre a
concessão automática de licença compulsória para tecnologias relacionadas com
COVID-19

Trabalhos Técnicos
Luisa Arueira Chaves¹, Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro², Michele Costa Caetano³,
Rafael Almeida da Silva4,Vera Lúcia Luiza². Nota técnica: Desabastecimento: uma questão
de saúde pública global. Sobram problemas, faltam medicamentos. Porta Fiocruz. 13 de
agosto
de
2020.
Disponível
em
:
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica__observatorio_covid-19_desabastecimento_ago2020_rev.pdf
 Elaboração de plano de capacitação para farmacêuticos sobre tópicos de Assistência
Farmacêutica a nível municipal
 Treinamentos e seminários virtuais (como participantes apenas)
 Sessão cientifica ENSP Direitos Humanos e Covid 19
 Curso Gerenciamento de Comunicação e Partes Interessadas
 Treinamento de como abrir processo de pedido de reconsideração de notas ADI no SEI
 Capacitação das secretárias (programas e departamentos) da ENSP para uso do
ZOOM
 Fundamentos e Metodologia da Educação Corporativa
 Seminário on-line do ciclo de diálogos com os trabalhadores da Fiocruz
 Curso Gestão por Processos
 Fundamentos e Metodologia da Educação Corporativa
 Webinar: conhecendo o Prezi
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Palestrantes em Lives
LIVE no projeto PAPO SAFETY, Universidade Estadual de Londrina (Palestrante
convidado Jorge Bermudez, Debatedoras Irene Prazeres, Moderadora Marselle
Carvalho), disponível no YouTube.

Gestão
Transcrição das reuniões semanais do departamento (quinzenal)
Suporte a demanda dos profissionais do departamento via whatsapp e e-mail
Supervisão das atividades e gestão do Departamento

Reuniões

































Realização e participação do Naf em reuniões
Reunião departamental via skype (semanal)
Reunião para construção da disciplina de integridade
Reunião Ordinária CONEP
Reunião ordinária Colegiado de Pesquisa
Reunião Fórum de CEP/Fiocruz
Participação em reunião do CEP/ENSP
Reunião trabalho registro de medicamentos no Brasil
Reunião trabalho APAC-ONCO
Reunião Temática Comitê CNJ
Reunião Brazint RIG International Society for Pharmacoepidemiology
Reunião International Society for Pharmacoepidemiology Board
Reunião International Society for Pharmacoepidemiology RWE – Covid-19
Reunião editoria número especial Incorporação RBRAFHSS (semanal)
Reunião GT de Preparação do Congresso Abrasco
Reunião preparação artigo regulação Covid 19 (semanal)
Reunião de preparação Curso Gestão do SUS Comitê CNJ curso EMARF)
Reunião quinzenal GT ScholarOne-SCiELO
Reunião Sessão Elsa Fiocruz
Reunião trabalho Medicamentos e desastre Mariana
Reunião GT Avaliação PSP ENSP
Participação nas reuniões virtuais da Comissão da Residência Multiprofissional em
Saúde da Família
Reuniões semanais virtuais de acompanhamento dos estagiários CIEE
Participação nas reuniões semanais CD extraordinário da ENSP
Reuniões virtuais consecutivas com o Gabinete da Dep. Federal Jandira Feghali para
acompanhamento do PL 1462/2020
Reuniões virtuais consecutivas com o Conselho Nacional de Saúde – CNS
Reuniões virtuais consecutivas com a Federação Nacional dos Farmacêuticos
Reuniões virtuais consecutivas com o GTPI/ABIA
Reuniões virtuais consecutivas com a Associação dos Funcionários do INPI (AFINPI)
Participar em reuniões convocadas pela direção da ENSP e pela VPPIS
Participação como membro efetivo das reuniões ordinárias (quinzenais) e
extraordinárias do Comitê de Ética em Pesquisa/ENSP
Participação nas reuniões virtuais de departamento e da pós-graduação
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Participação em Reunião remota do comitê Uso Racional de Medicamentos do
Ministério da Saúde
Reuniões do projeto de pesquisa sobre tratamentos para Covid-19
Participação em Câmara Virtual CONEP COVID 19
Participação em Câmara Virtual CONEP
Participação nas reuniões do Colegiado de Ensino e CDEAD/ENSP
Reuniões de orientação dos alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós
graduação em Saúde Pública

DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS SAMUEL PESSOA- DENSP
ATIVIDADES COLEGIADAS:
•
Participação das reuniões do grupo de apoio técnico do Grupo de Trabalho sobre o
Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF
709.
•
Participação de um grupo de trabalho criado pelo Observatório COVID-19 da Fiocruz
para acompanhar a evolução da pandemia em favela.
•
Participação em um grupo de trabalho criado pela VPAAPS da Fiocruz para elaborar
documento orientador da Fiocruz sobre a volta às aulas;
•
Participação no GT de saúde indígena criado pela Presidência em resposta à ADPF da
Articulação dos Povos Indígenas no Brasil acatada pelo STF, coordenado pela Ana Lúcia
Pontes.
•
Participação como consultor ad hoc indicado pelo GT de Saúde Indígena da ABRASCO
no GT de preparação das ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19 em populações
indígenas, em resposta à ADPF da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil acatada pelo
STF. Envolve reuniões remotas diárias de especialistas, com a APIB e CNDH, e uma série de 6
reuniões coordenadas pelo Ministério da Mulher.
•
Reuniões Extraordinárias do colegiado do CEP/ENSP, por videoconferência. Análise de
projetos em caráter de urgência: Covid-19.
•
Reunião GT-CD-ENSP para organização da agenda estratégica ENSP e a construção
de um plano de ação frente à emergência sanitária Sars-CoV-2 (Covid-19), de forma integrada
e sustentável entre os departamentos e centros da Escola.
•
Participação em reuniões com VPAAPS e grupo de pesquisadores da área da saúde
indígena para elaboração de ações da Fiocruz no âmbito do combate a pandemia de COVID19, com elaboração de documentos.
•
Participação nas atividades do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Abrasco,
incluindo foco na pandemia de COVID-19.
•
Atuação junto ao GT de Saúde Indígena ABRASCO: apoio às demandas junto aos
Povos Indígenas brasileiros no contexto da pandemia;
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•
Apoio ao ICICT-Canal Saúde na avaliação de material educativo submetido à
Campanha “Se liga no Corona” para receber o selo “Fiocruz Tá Junto”;
•
Acompanhamento e apoio técnico a projetos da Chamada Pública da Fiocruz: Ações
Emergenciais junto às populações vulneráveis. Projeto em acompanhamento: “Teko Joja na
luta contra o corona vírus”;
•
Participação do GT para elaboração do curso: “Enfrentamento da COVID-19 no
contexto dos Povos Indígenas”, da Fiocruz (Campus Virtual).
•
Relatorias e deliberações colegiadas em reuniões extraordinárias do CEP/ENSP, por
videoconferência, e em caráter de urgência, acerca de projetos sobre a pandemia SARS-CoV-2
/ Covid-19 submetidos ao sistema CEP/CONEP.
•
Participação das reuniões do grupo de apoio técnico do Grupo de Trabalho sobre o
Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF
709.
•
Participação de um grupo de trabalho criado pelo Observatório COVID-19 da Fiocruz
para acompanhar a evolução da pandemia em favela e elaboração do novo Boletim
Socioepidemiológico da Covid-19 nas favelas da Fiocruz;
•
Participação no GT de saúde indígena criado pela Presidência em resposta à ADPF da
Articulação dos Povos Indígenas no Brasil acatada pelo STF, coordenado pela Ana Lúcia
Pontes.
•
Participação em reuniões com Supremo Tribunal Federal para criação de GT de apoio
ao Plano de Enfretamento à COVID-19 em povos indígenas.
•
Reuniões Extraordinárias do colegiado do CEP/ENSP, por videoconferência. Análise de
projetos em caráter de urgência: Covid-19.
•
Reunião GT-CD-ENSP para organização da agenda estratégica ENSP e a construção
de um plano de ação frente à emergência sanitária Sars-CoV-2 (Covid-19), de forma integrada
e sustentável entre os departamentos e centros da Escola.
•
Participação no Grupo de Trabalho para definição de Plano de Contingenciamento para
Laboratórios da ENSP frente ä COVID-19.
•
Participação em reuniões com VPAAPS e grupo de pesquisadores da área da saúde
indígena para elaboração de ações da Fiocruz no âmbito do combate a pandemia de COVID19, com elaboração de documentos e reuniões regulares.
•
Participação nas atividades do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Abrasco,
incluindo foco na pandemia de COVID-19.
•
Acompanhamento e apoio técnico a projetos da Chamada Pública da Fiocruz: Ações
Emergenciais junto às populações vulneráveis. Projeto em acompanhamento: “TekoJoja na luta
contra o coronavírus”;
•
Relatorias e deliberações colegiadas em reuniões extraordinárias do CEP/ENSP, por
videoconferência, e em caráter de urgência, acerca de projetos sobre a pandemia SARS-CoV-2
/ Covid-19 submetidos ao sistema CEP/CONEP.
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PRODUÇÃO (ACADÊMICA, ARTIGOS INDEPENDENTES, RELATÓRIOS, NOTAS
TÉCNICAS, PARECERES, E ETC):
•
Participação na coordenação e implementação das ações do Eixo Impactos Sociais do
Observatório da Fiocruz – Covid-19 para elaboração de relatórios técnicos.
•
Coordenação de conteúdo do Modulo 4 (Saúde Indígena) no curso sobre “MANEJO DA
COVID-19” do campus virtual da Fiocruz.
•
Elaboração do Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas favelas dentro do Projeto
“Monitoramento de Covid-19 nos espaços periféricos” junto com o Observatório Covid-19 da
Fiocruz;
•
Elaboração da segunda nota técnica sobre o retorno às atividades escolares
“Documento sobre retorno às atividades escolares no Brasil em vigência da pandemia Covid19”, em 20/07/2020.
•
Desenvolvimento em colaboração com o PROCC de artigo científico relativo às
análises de vulnerabilidade à disseminação da COVID-19 em povos indígenas no Brasil.
Envolve troca de e-mails, extração de dados em diferentes bases de dados, reuniões via Skype
ou Zoom.
•

Consultoria técnica da CoronaWiki, coordenado pelo IBICT/MCTIC.

•

Curso Covid 19 Una-SUS/Fiocruz - Modulo 1 – concluído (Modulo 2 – em andamento);

•
Curso online: “Teoria e clínica do luto”, ministrado pelo Instituto Entrelaços - Módulo
extra especial para o luto na Covid-19 (Aulas semanais que contou com um módulo extra com
4 horas de aula para estudo das especificidades do luto pela Covid.
•
Projeto “Monitoramento de Covid-19 nos espaços periféricos” junto com o Observatório
Covid-19 da Fiocruz. Elaboração de notas técnicas, elaboração de vídeos para possibilitar a
criação de painéis Covid-19 na Atenção Primária em Saúde, análise de mídias sociais para
monitoramento de rumores e articulação com movimentos sociais para realização de vigilância
civil.
•
Revisão do texto para aula “Procedimentos e rotinas de prevenção para COVID-19 no
contexto indígena” do curso Enfrentamento da COVID-19 no contexto dos Povos Indígenas da
Fiocruz (Campus Virtual).
•
Desenvolvimento do projeto “Projeções do COVID -19” atendendo a demanda do
MCTIC/Rede Clima/ Ensp/Fiocruz em parceria com a sub-rede de Clima e Economia com o
grupo de economistas da USP e UFMG (Eduardo Haddad da USP e Edson Domingues da
UFMG). Reuniões semanais com o MCTIC/ Universidade de Granada. A epidemiologista Dra.
Karen Gonçalves da Universidade de Granada/ Escola Andaluza de Saúde Pública- e o
doutorando Lucas de Oliveira integram a equipe.
•
Coordenação e desenvolvimento da pesquisa ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E
PÓS-PANDEMIA COVID-19 NAS PRISÕES: Um estudo interdisciplinar no contexto do estado
Rio de Janeiro (INOVA Conhecimento).
•
Participação na coordenação e implementação das ações do Eixo Impactos Sociais do
Observatório da Fiocruz – Covid-19 para elaboração de relatórios técnicos;
•
Coordenação de conteúdo do Modulo 4 (Saúde Indígena) no curso sobre “MANEJO DA
COVID-19” do campus virtual da Fiocruz.
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•
Implantação do Componente sobre Mobilização Indígena em Face da Pandemia da
Covid-19 na pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: Perspectivas Históricas,
Socioculturais e Políticas.
•
Elaboração do Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas favelas dentro do Projeto
“Monitoramento de Covid-19 nos espaços periféricos” junto com o Observatório Covid-19 da
Fiocruz
•
Análise de dados de COVID-19 em Povos Indígenas enviados pela SESAI ao STF para
elaboração de documento instrutivo do STF na ação dos Povos Indígena;
•
Revisão do Plano de Enfretamento da COVID-19 em Povos Indígenas submetido pela
SESAI ao STF em 07/09/2020.
•
Coordenação do projeto Inova 2020: Pandemia e Saúde Indígena: Estratégias, Lições
e Aprendizados Na Vigilância, Prevenção e Controle da Covid-19.
•

Consultoria técnica da CoronaWiki,coordenado pelo IBICT/MCTIC.

•
Participação na elaboração do curso: “Enfrentamento da COVID-19 no contexto dos
Povos Indígenas”, da Fiocruz (Campus Virtual).
•
Apoio técnico-científico à Rede de pesquisadores e apoiadores do Povo Yanomami e
Ye’kuana que atua no enfrentamento da epidemia de Covid19 na Terra Indígena Yanomami;
29
EVENTOS REALIZADOS:
•
Coordenação da Mesa redonda sobre “Desafios à Ciência na Pandemia Covid-19”,
como parte da comemoração do 66º aniversário da ENSP, com a participação dos
pesquisadores em Saúde Pública aposentados da ENSP, Jorge de Campos Valadares e Luis
David Castiel, além de Nilson do Rosário, chefe do Departamento de Ciências Sociais da
ENSP, dia 02/09/2020, às 14h.
•
Palestrante no Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) sobre o tema
“Saúde de Comunidades Indígenas na Pandemia do Corona Vírus”.

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (LIVES, REPORTAGENS,
ENTREVISTAS E ETC)
•
Entrevista para o Portal UOL: Malária explode na terra Yanomami; casos
quadruplicaram em 5 anos. - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/colunas/rubensvalente/2020/08/02/covid-garimpo-malaria-yanomami.htm?cmpid=copiaecola. Data:
02/08/2020;
•
Participação em Live produzida pelo IFMSA BrazilHumanitas com o tema Saúde
Ambiental e Indígena. Data: 29/08/2020.
•
Entrevista e participação na matéria: “Indigenous land intrusions help drive higher vírus
death toll in theAmazon”, veiculada pela agência Reuters, disponível em:
https://news.trust.org/item/20200814155610-434i2/;
•
Participação na Programação de aniversário ENSP: Desafios e Caminhos da Saúde
em Tempos de Pandemia. Apresentação do grupo Ciência e Poesia;

•
Entrevista e participação na matéria: “Malária potencializa risco de morte por Covid-19
entre os Yanomami”, veiculada pela agência Amazônia Real, disponível em:
https://amazoniareal.com.br/malaria-potencializa-riscos-da-covid-19-entre-os-yanomami-08-092020/.

OUTRAS ATIVIDADES:
•
Implementação da pesquisa ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA
COVID-19 NAS PRISÕES: Um estudo interdisciplinar no contexto do estado Rio de Janeiro
(INOVA Conhecimento).
•
Diálogo com outros indigenistas, organizações indígenas e instituições acadêmicas
para monitoramento da situação para publicizar a pauta, produção de materiais educativos e
organização de ações sobre Covid-19 e povos indígenas;
•
Implantação do Componente sobre Mobilização Indígena em Face da Pandemia da
Covid-19 na pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: Perspectivas Históricas,
Socioculturais e Políticas.
•

Implementação do projeto INOVA-COVID-19;

•
Revisão do questionamento do DECIT e nova submissão de aditamento ao DECIT do
Projeto Soroprevalência ZDC para incorporar um novo estudo de soroprevalência com inclusão
de análise da Covid-19 em 2021-2022.
•
Coordenação do projeto Inova 2020: Pandemia e Saúde Indígena: Estratégias, Lições
e Aprendizados Na Vigilância, Prevenção e Controle Da Covid-19.
•
Teleatendimentos voltados à retaguarda ao SUS na vigência da pandemia de SARSCov-2.
•
Apoio técnico-científico à Rede de pesquisadores e apoiadores do Povo Yanomami e
Ye’kuana que atua no enfrentamento da epidemia de Covid19 na Terra Indígena Yanomami;
•
Interconsultas por via remota (webconferências/Skype/zoom/Google meets) aos
profissionais de saúde que atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Ministério
da Saúde para orientações clínicas e auxílio na elaboração do Plano de Contingência da
COVID-19do DSEI Rio Tapajós.
•
Assessoria ao Ministério Público do RJ e ao Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura sobre COVID-19 através da produção de documentos e por
videoconferência;
•
Participação na discussão sobre o retorno às atividades escolares junto ao SEPE
regional São Gonçalo.
•
Assessoria ao Instituto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão e ao Movimento
Juntos pelo Complexo no contexto da pandemia por Covid-19;
•
Reunião com parceiros Jornal Fala Roça e Instituto Raízes em Movimento no projeto A
Covid-19 como situação limite: experiências e memória histórica na produção de
conhecimentos em saúde com favelas do Rio de Janeiro.
•
Interconsultas por via remota (webconferências/Skype/zoom/Google meets) aos
profissionais de saúde que atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Ministério
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da Saúde para orientações clínicas e auxílio na elaboração do Plano de Contingência da
COVID-19do DSEI Rio Tapajós.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB

O Departamento de Ciências Biológicas nos meses de agosto e setembro manteve suas
atividades de pesquisa diferenciadas. A maioria dos pesquisadores encontram-se exercendo
atividades remotas, porém, as atividades consideradas essenciais como o serviço de
secretaria, manutenção de cepas biológicas, manutenção de biotérios e manutenção de
equipamentos estão sendo mantidas através de escalas com a presença de servidores no local
de trabalho. Tais atividades laboratoriais foram realizadas pelo Laboratório de
Imunodiagnóstico, Parasitologia, Toxologia Ambiental e Esquistossomose.
ATIVIDADES COLEGIADAS:
Reuniões CD (Conselho Deliberativo ENSP);
Reunião com a VDAL;
Reunião com o Colegiado de Pesquisa;
Reuniões do Comitê de Ética em Pesquisa,
Reuniões extraordinárias do Comitê de Ética em Pesquisa avaliando projetos referentes à
COVID-19,
Reuniões do Programa de pós-graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente
EVENTOS REALIZADOS:
Reuniões por vídeos conferência para tratar assuntos gerais do Departamento.
Participação em atividades de comunicação (lives, reportagens e entrevistas).

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERMANO SINVAL FARIA- CSEGSF
COORDENAÇÃO DO CUIDADO DO CSEGSF:
O Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF) e a Clínica de Família Victor Valla
(CFVV) são as unidades de saúde responsáveis pela atenção primária no Território de
Manguinhos e têm, portanto, o compromisso de realizar ações de promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação para essa população, garantindo acesso ao primeiro contato,
longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado, orientadas às famílias e
comunidades, com competência cultural (STARFIELD, 2002). Deste modo, necessitaram
adaptar-se aos diferentes contextos para garantir o acesso a cuidados de saúde adequados
para pessoas de todas as idades e com as mais variadas necessidades de saúde.
Para garantirmos a assistência da população de forma segura e satisfatória, durante o curso da
pandemia, foi de imensa relevância podermos dispor de novos recursos humanos, já que
nossa equipe foi impactada pela liberação do grupo de trabalhadores com comorbidades e
idade superior a 60 anos. Sendo assim, a nova equipe de trabalhadores da saúde, está
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atuando conosco no enfrentamento contra a pandemia de COVID-19 e seguem,
desenvolvendo as atividades, conforme descrevemos abaixo:
Atendimento a Sintomáticos Respiratórios:
Os pacientes sintomáticos atendidos na área especificamente a eles destinada, são avaliados
pela Equipe de Resposta Rápida, que após anamnese, aferição de sinais vitais e exame físico
identifica tratar-se ou não de caso suspeito de COVID-19/ Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), a partir das definições de caso estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS). Sendo
caso suspeito, a equipe faz os registros necessários para a notificação do caso, efetivada no
sistema informatizado pela equipe da Vigilância em Saúde.
Abaixo o quadro de notificações realizadas pelo Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria
e Clínica da Família Victor Valla no período de julho a setembro de 2020.

TOTAL ATENDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NA APS – COVID 19
JULHO A SETEMBRO/2020
CSEGSF

CFVV

TOTAL

Número de Atendimentos

1503

1173

Casos Notificados

252

1022

29

7

36

Casos Confirmados Covid-19 77

7

84

Óbitos na unidade

1

770

Casos Notificados SRAG

1

0

2676
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Monitoramento por telefone dos sintomáticos respiratórios atendidos pelo CSEGSF e
pela CFVV.
Com o objetivo principal de acompanhar quem, quando e onde vivem os indivíduos adoecidos,
notificados como casos suspeitos de COVID19, a Vigilância em Saúde do Centro de Saude
Escola Germano Sinval Faria e da Clínica da Família Victor Valla, com apoio das gerências das
unidades, elaboraram e implantaram a partir da 12° semana epidemiológica, planilhas para
monitoramento de casos atendidos em suas respectivas unidades, identificando grupos de
maior risco de adoecimento, realizando o acompanhamento da evolução da doença entre os
casos notificados, monitorando sinais de agravamento e a prevenção de desfechos
desfavoráveis (internações e óbitos). Com os dados planilhados, a Equipe de Vigilância em
Saúde tem realizado o monitoramento por telefone de todos os usuários sintomáticos
respiratórios atendidos no CSEGSF. Para a realização do trabalho a equipe montou uma
escala de trabalho com todos os profissionais de saúde de nível superior das referidas
unidades, residentes e profissionais contratados para enfrentamento da pandemia COVID-19.
Todos os usuários são contactados a cada 48h por 14 dias.
Para auxiliar o monitoramento dos sintomáticos respiratórios atendidos pelo Centro de Saúde
Escola Germano Sinval Faria e da Clínica da Família Victor Valla, a Equipe de Informação em
Saúde - Teias Escola Manguinhos, elaborou um Painel de Situação do Território de
Manguinhos, que tem por objetivo consolidar os dados e proporcionar às equipes da Estratégia
de Saúde da Família e a Equipe de Resposta Rápida informações para identificação das áreas
de maior de disseminação da doença por geolocalização e a dinâmica de transmissão no

território. Este instrumento tem proporcionado à gestão do cuidado, a tomada de decisões e o
controle social, inclusive no que tange à mobilização das comunidades quanto às medidas de
distanciamento social.
Abaixo o total de ligações realizadas nos meses de julho a setembro de 2020.
MONITORAMENTO TELEFONICO NO TERRITÓRIO – COVID19
Julho Agosto Setembro
Atendidas

Total

532

528

579

1639

Não atendidas 454

542

559

1555

Total de Ligações

986

1070

1138

3194

COORDENAÇÃO DE ENSINO DO CSEGSF:
ATIVIDADES PERIÓDICAS DE GESTÃO DO ENSINO.
•
Reuniões presenciais e online com a gestão do CSEGSF para avaliar a continuidade
ou não de estudantes nos serviços, incluindo análise das condições de estrutura e EPI.
•
Reuniões presenciais e remotas com supervisores e preceptores para avaliação sobre
as atividades de residentes, internos e estagiários no CSEGSF durante a pandemia.
•
Reunião online com VDE de pactuação da continuidade de residentes no CSEGSF
durante a pandemia, desde que acordados com as coordenações de curso e gestão do
CSEGSF.
•
Reuniões online com VDE de pactuação da não continuidade de internos e estagiários
no CSEGSF, durante a pandemia, desde que acordados com as coordenações de cursos.
•
Reuniões online com instituições de Ensino para pactuações e esclarecimentos sobre
estudantes previstos para aprendizado no CSEGSF, durante a pandemia.
•
Reuniões online com o Centro de Estudos da CAP3.1/Secretaria Municipal de Saúde
sobre a possibilidade de continuidade ou não de residentes, internos, acadêmicos bolsistas e
estagiários no CSEGSF/CFVV/CAPS, durante a pandemia.
•
Participação nas reuniões online da Comissão Lato Sensu e Qualificação
Profissional/ENSP.
•

Participação nas reuniões online da Câmara Técnica de Educação/Fiocruz.

•
Participação em treinamentos de arranjos pedagógicos e ferramentas para atividades
remotas, ofertados pela ENSP/FIOCRUZ.
•
Reuniões online de organização de atividades pedagógicas para os graduandos CIEE
e outros.

33

PRODUÇÃO TÉCNICA:
Organizacional
•
Aprimoramento de instrumento online de monitoramento das ações individuais de
estágios CIEE.
•
Criação e aprimoramento de instrumento online de monitoramento global das ações de
estágios CIEE.
•
Criação e aprimoramento de de instrumento online de cadastramento de educandos,
atualmente na modalidade impresso (em andamento).
•
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) de Estágio no
CSEGSF/CFVV/CAPS, a partir do mapeamento concluído em 2019 (vide site ENSP/VDE).
•

Elaboração de normativa sobre estágio na ENSP (em andamento).

•

Relatório mensal da produção do Ensino do CSEGSF.

•

Frequência mensal de residentes e demais estudantes para a CAP3.1/SMS.

•

Atualização das ações de Ensino no Poseidon do CSEGSF.

Docência
•
Desenvolvimento de atividades presenciais e/ou remotas de 84 supervisores e
preceptores (62 CSEGSF, 17 CFVV, 05 CAPS) com 83 estudantes de graduação, internos e
residentes.
•
Desenvolvimento de ações educativas coletivas online com estagiários graduandos
CIEE, Nutrição/UFRJ e medicina
•

Coordenação do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade

•

Participação do Fórum de Residências em Saúde da Fiocruz.

•
Coordenação do Curso online Educação Permanente: saúde e educação em uma
perspectiva integradora, incluindo reuniões com o corpo docente e acompanhamento semanal
das 10 turmas, sendo desenvolvido em parceria com a UAB/Capes/MEC
•
Coordenação da Unidade de Aprendizagem de do Curso de Especialização em Saúde
Pública
•
Participação em elaboração e/ou condução de aulas online do Curso de Especialização
em Saúde Pública
•
Participação docência no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da
Família
•

Orientações:

•

04 estudantes de doutorado

•

05 estudantes de mestrado

•

03 estudantes de cursos de especialização/TCC

•

06 estudantes de graduação de Medicina/TCC
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•

07 estudantes da Residência multiprofissional em saúde da família da ensp fiocruz

•

01 estudantes do Curso de Especialização em Saúde Pública/TCC

•

Participação em Banca Online:
07 bancas de cursos de especialização

156 defesas do Curso online Educação Permanente: saúde e educação em uma
perspectiva integradora
•

Acompanhamento de aula e reunião colegiada do CSESP.

•
Análise dos dados e Relatório Técnico Pedagógico do Curso Educação Permanente:
saúde e educação em uma perspectiva integradora (em andamento)
•
Elaboração do Capítulo “Educação Permanente em curso”, para a publicação 12 anos
trabalhando com a UAB – MEC (em andamento)
•
Elaboração de estudo nacional sobre a formação em Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, coordenado pela UFF.
Residência em Medicina da Família e Comunidade:
•
Canais Teóricos: atividade realizada via plataforma Zoom as terças-feiras das 18h até
as 20h; as quartas-feiras e sextas-feiras das 8h até as 12h.
•
Atividades práticas mantidas com atendimentos presenciais, telefônicos, visitas
domiciliares e matriciamentos.
•
Avaliação individual dos residentes no mês de setembro/2020 (Avaliação realizada com
a presença do residente, preceptor e um membro da coordenação da Residência)
•

Participação na Reunião mensal da Comissão Estadual de Residência Médica do RJ.

•

Participação na Reunião mensal do Forum de Residencias em Saúde da Fiocruz.

•

Participação na Reunião mensal da Comissão de Residência Médica.

•

Orientação de TCC de 06 residentes de Medicina da Família e Comunidade.

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS:
•
Oficina de Avaliação sobre planejamento da atividade para acontecer de forma remota
com cerca de 200 participantes.
•
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (LIVES, REPORTAGENS,
ENTREVISTAS E ETC) OUTRAS ATIVIDADES:
•
Divulgação interna sobre a produção e o funcionamento do Ensino no
CSEGSF/CFVV/CAPS
•
Material educativo para cuidado dos trabalhadores durante o serviço para prevenção
de Covid
•

Material educativo sobre segurança em APS, com estudantes
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•
Material educativo sobre alimentação e nutrição em momento de pandemia, com
estudantes
•

Vídeo e entrevista sobre Auriculoterapia

•

Vídeo sobre Terapia de Floral

•

Lives: Eugênio Lacerda

Abril a julho:
•
Como lidar com as emoções? Crianças e Pais em tempos de Quarentena, pela
Fiocruz/BioManguinhos
•
Bate papo com elas e com eles... Conversas para, de, na Educação Infantil – Relações
Familiares e as Crianças em Tempo de Pandemia, Fiocruz/Cogepe-Creche
•

Como lidar com as emoções das crianças durante a quarentena? pela Horas Criativas

•

Como lidar com as emoções das famílias na Quarentena, pelo Nust/Projeto Cuidar

•

Carpe Diem, a pandemia e o futuro, pela Biblioteca Parque Niterói

Agosto:
•

Roda de Conversa Virtual: Quem cuida de quem cuida?, pela Fiocruz/Brasília

•

Série Diálogos Virtuosos: Docência e Saúde Mental, pela UFRJ/Ntequat

•

As angústias do gestor, pela Papo Gestor

•
Psicomotricidade da educação infantil à Gerontologia: teoria e prática, Lançamento do
livro, pela Wak Editora
Setembro:
•
CIEE

Material de sensibilização sobre Biossegurança e uso de EPI elaborado por estudantes

•
Material de sensibilização sobre as ações de sustentabilidade nos serviços de Saúde,
elaborado por estudantes CIEE
•

Vídeo sobre Prática de Reiki

•

Vídeo sobre Terapia Comunitária Integrativa (TCI)

COORDENAÇÃO DE PESQUISA DO CSEGSF:
ATIVIDADES COLEGIADAS:
•

Reuniões do colegiado de pesquisa ENSP – Nádia Rodrigues

•

Reunião quinzenal dos pesquisadores do CSEGSF

•

Reuniões de gestão do CSEGSF - Nádia Rodrigues, Gisele O’Dwyer e Inês Reis

•

Reunião do Programa de Pós-Pública de Saúde Pública
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PRODUÇÃO (ACADÊMICA, ARTIGOS INDEPENDENTES, RELATÓRIOS, NOTAS
TÉCNICAS, PARECERES, E ETC):

•
Protocolo de Pesquisa Clínica para Avaliar a Eficácia da Oxigenoterapia Sistêmica com
Ozônio Medicinal (Ozonioterapia) no Tratamento da COVID-19 Estudo Clínico, Aberto, Fase III,
Multicêntrico, Prospectivo, Comparativo, Controlado, Randomizado para Avaliar a Eficácia da
Oxigenoterapia Sistêmica com Ozônio Medicinal no Controle Precoce da Progressão da
Doença em Pacientes com COVID19 que Apresentem Sintomas Respiratórios Infecciosos
Agudos Coordenação de Maria Emília Gadelha Serra Realização Sociedade Brasileira de
ozonioterapia medica..SOBOM – Valéria Lino

•

Relatório de atividade de pesquisa do mês correste.

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (LIVES, REPORTAGENS,
ENTREVISTAS E ETC)
•
Participação em banca de TCC do Curso de Especialização em Cuidados Paliativos
com Ênfase na Atenção Primária. – Valéria Lino
•
Participação em banca de defesa de mestrado Aluna Aline Campos Reis; orientador:
Hisbello da Silva Campos – Gisele O’Dwyer
•

Participação em reuniões de projetos de pesquisa

OUTRAS ATIVIDADES:
•
Avaliação das propostas de pesquisas para serem realizadas no CSEGSF/Clínica da
Família Victor Valla – duas propostas no mês de agosto
•

Organização do fluxo de pesquisas no CSEGSF

•

Organização e preparação das aulas do programa de pós-graduação.

SERVIÇO DE GESTÃO DA QUALIDADE DO CSEGSF:

Rotinas da Gestão da Qualidade, realizadas com dois membros da equipe em rodízio entre
trabalho presencial e remoto no Centro de Saúde e um em trabalho integralmente remoto:

PRODUÇÃO:
•
Rotina diária envolvendo duas integrantes da equipe presencialmente e uma em
trabalho remoto, com organização conforme demanda e agenda de trabalho:
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•
Atualização/Formatação de documentos da Gestão da Qualidade elaborados pelos
setores do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria.
•
Atualização/Formatação de documentos da Gestão da Qualidade elaborados pelo
serviço da Gestão da Qualidade do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria.
•
Profissional com parte de carga horária destinada a trabalhos e estudos – aluna do
Mestrado Profissional em Política e Gestão de CT&I em Saúde.
•
Elaboração de parecer de projeto de pesquisa encaminhado ao Comitê de Ética de
Pesquisa, 21 de agosto de 2020.
•
Elaboração de Plano de Ação do Grupo de Trabalho PICS instituído pela Portaria
28/2020 do Gabinete/ENSP.
•
Participação GT para elaboração de formulário e implantação de pesquisa de
satisfação do CSEGSF.

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO:
•
Participação em reunião de adequação para Acreditação – participantes: membros da
equipe de Gestão da Qualidade com Consultores da MMP e NSP. Data: 03, 17 e 31/08; 09, 14,
21 e 23/09/2020.
•
Participação em reuniões entre os membros da equipe da Qualidade em trabalho
presencial no Centro de Saúde e em trabalho remoto, para adequação de fluxos de trabalho,
designação de tarefas e tomadas de decisão. Rotina diária.
•

Participação em reunião do Comitê de Ética da ENSP. Datas: 12 e 21/08/2020.

•
Participação em reunião com estudante CIEE - Supervisão. Datas: 06, 13, 20 e 27 de
agosto de 2020
•
Participação em reunião - Núcleo de Práticas Integrativas com periodicidade quinzenal.
Datas: 14 e 28/08/2020
•
Participação Reuniões Gestão e do Núcleo Gestor e Serviços do CSEGSF –
periodicidade quinzenal – dias 03 e 17/08; 10 e 14/09/2020.
•
Participação reunião com profissional da Qualidade/Ensp para iniciar mapeamento de
macro processos do CSEGSF. Datas: 14, 19 e 26/08; 02, 09, 16 e 23/09/2020.
•
Participação em reunião com apoiador - Apoio à Coordenação de Pesquisa. Datas:
18/08/2020.
•
Participação Reunião do Núcleo de Segurança do Paciente – ENSP. Datas: 03, 17, 25
e 26/08; 14, 28 e 29/09/2020.
•
Participação reuniões parte membros Comissão Interna de Segurança do Paciente.
Dias 19 e 26/08; 16 e 30/09/2020.
•
Participação reunião de formação do Grupo Técnico de Compras do CSEGSF. Datas
25 e 30/09/2020.
•
Participação reunião de membros de CIPA da Empresa Espaço/Ensp. Data:
22/09/2020.
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•
Elaboração e correção de exercícios - Supervisão estudante de Administração e
Gestão Pública. Datas: 07, 14, 21 e 28/08/2020.
•
Palestra – Seminário Regional – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na
américa Latina: acesso a medicamentos na pandemia Covid-19. Data:
•
Encontro com Alunos CIEE – A Gestão da Qualidade e Sua Importância. Data:
06/08/2020.
•
Participação na Oficina de Elaboração de Artigos Científicos. Datas: 20, 21, 24 e
25/08/2020.
•

Participação no curso de Gestão por Processos. Datas: 24, 25, 26, 27 e 28/08/2020.

•

Participação no curso de Gerenciamento de Risco. Datas 08, 09 e 10/09/2020.

•
Participação no curso de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Datas: 09 a
30/09/2020.
•
Participação no curso de Atualização em Padrões e Requisitos do Manual ONA. Datas:
15, 16, 17 e 18/09/2020.
•

Participação palestra Webinar Segunda Vítima do Evento Adverso. Data 22/09/2020.

OUTRAS ATIVIDADES:
39
Rotinas da Gestão da Qualidade, realizadas com dois membros da equipe em rodízio entre
trabalho presencial e remoto no Centro de Saúde e um em trabalho integralmente remoto,
realizadas por demanda ou organização de agenda interna ao setor:
•
Execução, monitoramento e atualização do plano de ação de reuniões das áreas
internas do CSEGSF com a consultoria da MMP. Datas: 21 e 23/09/2020.
•
Participação da Qualidade com profissional responsável pelo setor de Vacinas para
atualização e descrição dos serviços para o Guia de Serviços da Fiocruz. Datas: 28/08; 02 e
18/09/2020.
•
Recepção da Gestão da Qualidade ao Residentes de Enfermagem – Apresentação da
Gestão da Qualidade. Data: 28/08/2020.
•

Alimentação de planilhas com produção do CSEGSF com periodicidade mensal. Data:

•

Monitoramento Notificações de Incidentes e Tratamento – periodicidade semanal.

•
Execução orçamentária e emissão de empenhos como atividade de apoio à
Administração do CSEGSF. Data: 11, 13, 18, 20 de agosto de 2020.
LABORATÓRIO DE DIAGNOSTICO, ENSINO E PESQUISA - LADEP
•

Atividades de coleta e recebimento de amostras biológicas

•

Análises laboratoriais

•

Encaminhamento de amostras para laboratórios externos

•

Pedido de material ao almoxarifado

•

Acompanhamento e feedback dos e-mails diários

•

Atualização de POP

•

Participação de cursos online

•

Produção LADEP

•

Reunião do setor

•

Requisitos, testes e homologação do novo sistema laboratorial

•

Revisão de registros, relatórios e sinalizações do Ladep

•

Participação de reuniões

•

Inventário dos produtos químicos

•

Solicitação de coleta de resíduos bioquímicos

•

Processos de compras

•

Acesso online aos resultados de Coagulograma, analisados no INI

•

Treinamentos online

•

Atualização do catálogo de equipamentos do laboratório

•

Apresentação do laboratório às novas residentes de Enfermagem

•

Planejamento orçamentário do LADEP para 2021
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Matérias:
3/8/2020
COVID-19: ENCONTRO INTERNACIONAL PROPÕE AÇÕES JUSTAS E IGUALITÁRIAS
PARA SAIR DA PANDEMIA
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49638)

A cooperação internacional está no cerne do marco estratégico da ENSP, por meio de sua
Escola de Governo. Com isso, a instituição desenvolve uma série de ações em parceria com
renomadas instituições de outros países. Uma delas foi o Encontro Internacional Covid-19:
Saúde Coletiva e Pandemia, realizado virtualmente entre 22 e 24 de julho. Coordenado pela
Universidade Andina Simón Bolívar (Equador), o evento teve a ENSP como um dos
organizadores, entre outras universidades e institutos internacionais.
4/8/2020
'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' DE AGOSTO FAZ BALANÇO DO FAST-TRACK COVID19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49633)

O Cadernos de Saúde Pública de agosto faz um balanço do fast-track Covid-19. Para as
editoras da revista, Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli, era
necessário abrir um espaço e criar uma rotina diferenciada para propiciar o debate científico
qualificado voltado para países com problemas graves de infraestrutura, pobreza e
desigualdade, valorizando as diversas abordagens e enfoques da área. Em abril de 2020, CSP
criou um mecanismo de fast-tracking para diminuir o tempo de avaliação e publicação de
artigos sobre a COVID-19. Foram submetidos, desde o início de abril até o dia 10 de julho, 548
manuscritos.
QUARTO BOLETIM DA REDE DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXPOSIÇÃO AO AGENTE
SARS-COV-2 TEM ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49641)

A segurança e a saúde dos trabalhadores da construção civil é o tema do quarto boletim da
Rede de Informação sobre a exposição ao agente SARS-CoV-2 lançado hoje, que objetiva
divulgar recomendações e padrões de segurança – com base no documento da Occupational
Safety and Health Administration (OSHA), a agência de departamento do trabalho americana –
para esse grupo de trabalho. O boletim se divide em quatro partes e destina orientação para
diversas áreas, como as medidas de controle de engenharia, medidas de controle
administrativo, uso de máscaras na construção civil e práticas de trabalho seguras.
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5/8/2020
SEGURANÇA DOS PETROLEIROS NA PANDEMIA É DEBATIDA NA ENSP
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49613)

Mais um Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Ceensp) da Escola Nacional de
Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) foi realizado a fim de debater O cenário da Saúde do
Trabalhador no setor petrolífero em tempos de pandemia. O tema tem ganhado destaque, já
que surgiram muitas denúncias, realizadas pelos petroleiros, no que tange à forma de testagem
ou, até mesmo, sua ausência, além da obrigatoriedade de trabalhar apesar de exames
positivos. A atividade esteve sob a coordenação da pesquisadora do Centro de Estudos da
Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/Fiocruz) Liliane Teixeira. Ela explicou que a
atividade foi proposta após o inicio da pandemia e, por isso, foi pensada em pesquisadores e
sindicalistas atuantes nessas frentes.
PESQUISADOR DA ENSP COORDENARÁ PESQUISA SOBRE DINÂMICAS DE GÊNERO
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49594)

Em parceria com um grupo de pesquisa internacional, a Fiocruz obteve financiamento para
conduzir análises em tempo real das dinâmicas de gênero durante a pandemia da Covid-19. A
pesquisa será possibilitada por meio de uma verba de 1.6 milhões de dólares concedida pela
Fundação Bill e Melinda Gates à Universidade Simon Fraiser (Canadá), que está repassando
parte do recurso a outras instituições, de forma a incluir mais países nessa análise. Na Fiocruz,
o caso do Brasil será coordenado pelos pesquisadores Gustavo Matta, da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), e por Denise Nacif Pimenta, da Fiocruz Minas.
6/8/2020
PESQUISA DA ENSP TRATA DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO EM
PROGRAMA DA PREFEITURA DO RJ
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49664)

“A deficiência auditiva adquirida na fase adulta tem como principais etiologias o envelhecimento
e a ocupação, porém há uma tendência a descaracterizar perdas auditivas neurossensoriais
como relacionadas ao trabalho.” É o que aponta a tese de Doutorado em Saúde Pública e Meio
Ambiente, intitulada A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) no Programa Nacional de
Atenção à Saúde Auditiva da Prefeitura do Rio de Janeiro, defendida pela aluna Giselle Goulart
de Oliveira Matos, sob orientação do diretor e pesquisador da ENSP, Hermano Albuquerque de
Castro.
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CLAVES/ENSP CONDUZIRÁ PESQUISA SOBRE HÁBITOS E PERCEPÇÕES DE UM NOVO
TEMPO
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49570)

O Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/ENSP/Fiocruz)
conduzirá, no Brasil, um projeto de ciência cidadã criado por uma equipe de cientistas
pesquisadores do International Security and Development Center (ISDC), Leibniz-Institut für
Gemüse-und Zierpflanzenbau (IGZ), United Nations University World Institute For Development
Economics Research (UNU-WIDER) e Institute of Development Studies (IDS), que contará com
a colaboração estreita de diversos parceiros internacionais. A pesquisa, Viver com Corona,
busca coletar dados sobre exposição ao coronavírus, práticas e percepções.
DIA ESTADUAL DE COMBATE À TUBERCULOSE: AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA
PROFESSOR HELIO FRAGA EM TEMPOS DE COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49685)
No dia 6 de agosto comemora-se o Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à
Tuberculose, no Rio de Janeiro, instituído por meio do Projeto de Lei nº 3.236/2006. A data foi
criada para reforçar o combate à doença no Estado do Rio de Janeiro, mas os números ainda
preocupam, principalmente em tempos de pandemia do novo coronavírus. No Estado do Rio de
Janeiro, em 2019, foram diagnosticados 14.671 casos de TB, destes 11.715 eram casos novos,
o que correspondeu à segunda maior taxa de incidência da doença no Brasil, 68,1 casos/100
mil habitantes. O problema ainda se acentua, em 2018, o Estado do Rio de Janeiro foi o
campeão em mortalidade por TB no país (4,3 óbitos/ 100 mil habitantes).
7/8/2020
6 LUGARES ONDE O SUS ESTÁ, E VOCÊ NÃO SABIA!
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49675)

A disseminação do novo coronavírus abriu os olhos de diversos países para a importância do
sistema público de saúde. Autoridades como o presidente da França, Emmanuel Macron, estão
entre as que reconheceram tomar conhecimento da dimensão da saúde pública somente após
a pandemia. No Brasil, o importante papel desempenhado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
na atual conjuntura muda, aos poucos, a percepção da população sobre o sistema público de
saúde. Afinal, é graças a ele que milhares de brasileiros se recuperaram da Covid-19 e serão
vacinados contra a doença.

Segundo a pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos (CEE/ENSP), Sonia Fleury, a
pandemia fez a população enxergar a atuação do SUS em suas diversas frentes. “Os
brasileiros começaram a valorizar mais a ciência e o conhecimento produzidos pelas
universidades públicas. Passaram a se dar conta da intensa dedicação dos profissionais de
saúde em salvar vidas, da capacidade de o Brasil se unir a esforços internacionais na busca
por uma vacina e da importância do trabalho dos agentes comunitários junto a populações
vulneráveis. Além disso, a imprensa reconheceu a necessidade de retomar os espaços que
costumavam dedicar à ciência”, observa.
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10/8/2020
ENSAIO ABORDA USO DE ROBÔS DURANTE A PANDEMIA
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49672)

Um hotel na China destinado a abrigar indivíduos com infecção por SARS-CoV-2 utiliza robôs
para entrega de alimentos. O hospital do futuro, na Romênia, tem empregado robôs em
distintas tarefas, podendo-se mencionar a desinfecção dos ambientes com a utilização de raios
ultravioleta, a comunicação com os pacientes para o fornecimento de informações relevantes
sobre o quadro clínico e a distribuição de alimentos. Nos dois últimos casos, foram utilizados
artefatos com formato humanoide. O robô enfermeiro Tommy, em um hospital localizado na
Lombardia, Itália, permitiu a verificação de sinais vitais e a comunicação entre enfermo e
equipe de saúde, através do envio de mensagens. Estes são alguns dos casos mencionados
no ensaio “O uso de robôs e a pandemia de Covid-19: questões bioéticas”, publicado pelo GT
de Bioética do Observatório Covid-19, do qual faz parte a Fiocruz, entre outras instituições. O
objetivo do ensaio é discutir os eventuais usos dos robôs para o desenvolvimento das ações de
cuidado e para a implementação de medidas de controle da Covid-19. Os autores consideram
que, apesar da finalidade nobre, as questões bioéticas que permeiam o uso desses aparatos,
caracterizados – de maneira geral – como “sistemas eletromecânicos capazes de exercer
funções autônomas, semiautônomas ou remotamente controladas”, são inevitáveis e também
merecem atenção.
ABERTA CHAMADA PÚBLICA PARA EDIÇÃO TEMÁTICA DA REVISTA CIÊNCIA E SAÚDE
COLETIVA
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49683)

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (PPGSP-ENSP/Fiocruz) lança a chamada de artigos para edição temática da
revista Ciência & Saúde Coletiva. Destinada a compor este número especial dedicado ao tema
‘Ciências e Saúde Global nos Anos 2020’, seus focos são a análise e a reflexão, em âmbito
nacional e internacional, sobre questões sociais, econômicas, políticas e culturais
contemporâneas que têm intenso impacto no setor saúde e cujo enfrentamento demanda o
protagonismo das Ciências. A chamada fica aberta até 31 de outubro de 2020.
12/8/2020
HÉLIO FRAGA INICIARÁ INQUÉRITO SOBRE COVID-19 EM PACIENTES COM
TUBERCULOSE RESISTENTE
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49717)

O Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF/ENSP) – instituição nacional de
referência no atendimento de pacientes com tuberculose e tuberculose multirresistente – dará
início, no mês de agosto, à realização de um inquérito sorológico e do diagnóstico molecular da
Covid-19 nos pacientes atendidos pelo ambulatório. O inquérito sorológico permitirá avaliar
quantos de seus pacientes já tiveram contato com o novo coronavírus, enquanto a realização
da testagem RT-PCR possibilitará o acesso mais rápido ao diagnóstico de casos suspeitos.
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO IMPACTOS DA
VIOLÊNCIA NA SAÚDE
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49528)

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Curso de Especialização Impactos da
Violência na Saúde, oferecido pelo Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge
Careli (Claves/ENSP) e pela Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a
Distância (CDEAD/ENSP). Interessados podem se inscrever até o dia 14 de agosto.
13/8/2020
COVID-19: MORTES EXPÕEM INIQUIDADES, FRAGILIDADES NO DISTANCIAMENTO E
IMPORTÂNCIA DO SUS
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49730)

No último dia 8 de agosto, o Brasil superou a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19.
Diante desse trágico cenário, a Escola Nacional de Saúde Pública Serio Arouca da Fundação
Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) solidariza-se com todas as famílias pelas mortes em decorrência
dessa catástrofe e também com aquelas cujos entes morreram, provavelmente, pelo mesmo
motivo, mas não constaram nas estatísticas nacionais. “A solidariedade da Fiocruz e de seus
trabalhadores é um afago para toda a sociedade. Reforçamos esse sentimento para com os
familiares da nossa instituição que tiveram essa lamentável perda durante a pandemia do
coronavírus”, afirmou o diretor da ENSP, Hermano Castro.

QUAIS SÃO OS IMPACTOS SOCIAIS DA COVID-19?
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49721)

O alcance global da pandemia de Covid-19, atingindo os quatro cantos do planeta, o caráter
pandêmico das fake news e a insegurança quanto ao acolhimento e o cuidado em saúde no
enfrentamento à doença foram alguns dos pontos levantados no debate Impactos sociais da
Covid-19, realizado no dia 5 de agosto, pelo Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos
(Ceensp/ENSP). O evento reuniu os pesquisadores Marcelo Rasga, do Departamento de
Ciências Sociais (DCS) da ENSP, e Alessandro Jatobá, do Centro de Estudos Estratégicos da
Fiocruz (CEE-Ficoruz), com coordenação do também pesquisador do DCS, Nilson do Rosário.
14/8/2020
QUINTO BOLETIM DA REDE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES
DA SARS-COV-2 ORIENTA PETROLEIROS
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49739)

A Rede de Informações sobre a Exposição aos Agentes da SARS-Cov-2, que objetiva
contribuir para a prevenção e o enfrentamento da pandemia da Covid-19, lançou seu quinto
boletim. Neste, as orientações são totalmente voltadas para trabalhadores do setor de petróleo
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e gás. Para reforçar ainda mais as informações já existentes, o informe traz medidas de
controles e orientações para esses profissionais.
17/8/2020
PROJETO DA ENSP QUER DAR VOZ AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA
PANDEMIA DA COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49740)

O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) dará
destaque aos relatos de trabalhadoras e trabalhadores por meio do projeto Narrativas de
trabalhadoras e trabalhadores na pandemia da Covid-19. Para Sergio Arouca, um dos
principais idealizadores do SUS, “Saúde não é somente a ausência da doença” é, também,
“ausência do medo” e “direito à casa, ao trabalho, a um salário digno, à água, à educação, a ter
informações de como dominar este mundo e transformá-lo. E é nesse contexto que o Cesteh
quer seu relato, para entender um pouco mais sobre a saúde do trabalhador neste momento de
pandemia.
18/8/2020
COVID-19: PESQUISA APONTA NECESSIDADE DE INVESTIR EM APS
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49758)

Somente 34% dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde informaram ter
recebido capacitação sobre Covid-19 e sobre uso de equipamento de proteção individual. É o
que mostram os resultados da pesquisa Desafios da Atenção Básica no enfrentamento da
pandemia da Covid-19 no SUS, conduzida pela USP, Fiocruz, UFBA e UFPEL, a partir da
iniciativa da Rede de Pesquisa em Atenção Primária da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), com o apoio da Opas/Brasil. Ainda de acordo com os dados da pesquisa,
quando esses dados foram analisados separadamente, a capacitação chegou a 41,1% para
EPI e 54,2% sobre Covid-19.
CONFIRA ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DE MESTRADO E DOUTORADO DO
PROGRAMA DE BIOÉTICA
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49749
)
A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) está com nova data para as inscrições abertas
dos cursos de mestrado e doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS).
O programa é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).
No total, são oferecidas 58 vagas, sendo 28 destinadas ao Doutorado e 30 ao Mestrado.
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PARTICIPE DA PESQUISA TERMÔMETRO SOCIAL COVID-19 BRASIL!
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49760)

Você sabia que entender como a pandemia afetou a sua vida pode ajudar em muito a combatêla? A ENSP se deu conta da importância de se compreender a percepção da população acerca
do surgimento do novo coronavírus e, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa (UNL) e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
(EERP/USP), lançou nesta terça-feira (18/8) a Pesquisa Termômetro Social Covid-19 Brasil. A
iniciativa vai medir os impactos da pandemia de Covid-19 na vida dos brasileiros, considerando
os aspectos sociais, econômicos e na saúde de quem vive nas cidades, periferias e espaços
rurais.
19/8/2020
SANEAMENTO NÃO ADMITE EXCLUÍDOS, DIZEM PESQUISADORAS DA ENSP
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49745)

Para as pesquisadoras do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), Adriana Sotero Martins e Bianca
Dieile da Silva e Maria José Salles, em artigo da revista Radis, o Brasil é um dos países mais
desiguais do mundo, e o saneamento mostra isso. “Segundo o Plano Nacional de Saneamento
Básico (Plansab), deveríamos alcançar a universalização dos serviços em 2033, mas como
diminuíram os investimentos a cada ano e a cada governo, essa projeção foi adiada para 2060,
de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).” Confira o artigo!
PAINEL ORIENTA PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE TESTES PARA COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49754)

Tendo como público-alvo profissionais de unidades assistenciais da Ensp, o painel buscou
trazer orientações técnicas sobre a testagem para detecção do vírus Sars-Cov2 (covid-19).
Realizado em 30 de julho em Sala Aberta da plataforma Teams, o evento contou com cerca de
80 participantes. As principais dúvidas eram sobre a precisão dos testes, os encaminhamentos
dos pacientes testados e o rastreamento de contatos.
20/8/2020
ENSP LANÇA MESTRADO PROFISSIONAL VOLTADO PARA POPULAÇÃO LGBTQIA+
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49780)

"Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação". Com base na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e na vulnerabilidade
da população LGBTQIA+ quanto ao atendimento de seus direitos, incluindo o acesso aos
serviços de saúde, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocuz) lança o
curso de Mestrado Profissional em Direitos Humanos, Justiça e Saúde: Gênero e Sexualidade
(2020.2). Desenvolvido pelo Departamento de Direitos Humanos e Saúde, curso destina-se a
formar servidores públicos do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro visando combater as
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discriminações e violações cometidas contra a população LGBTQIA+, no âmbito da atenção à
saúde. O lançamento da Chamada e a abertura das inscrições estão previstas para dia 24 de
agosto.
ESTUDO DA ENSP TRATA DO ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO NEONATAL E
INFANTIL DE ALTA COMPLEXIDADE
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49759)

Aleitamento materno na atenção neonatal e infantil de alta complexidade: um estudo de coorte
foi o tema da tese da aluna Maíra Domingues, defendida durante o doutorado de Epidemiologia
em Saúde Pública da ENSP. Ela é enfermeira pediátrica do Banco de Leite Humano (BLH) do
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz). Confira a matéria de Everton Lima!
ENSP REALIZARÁ SEGUNDA FASE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO PARA COVID DE 24 A
28 DE AGOSTO
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49786)

De 24 a 28 de agosto, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
realizará a segunda fase do Inquérito Sorológico para covid-19 em seus trabalhadores e
estudantes. Os critérios para a testagem continuam os mesmos. Servidores, trabalhadores
terceirizados e estudantes - que tenham participado ou não da primeira fase da testagem - que
estejam trabalhando presencialmente ou em rodízio e não apresentem sintomas relacionados à
doença, podem agendar o teste sorológico, que deverá ser realizado por sistema eletrônico.
Não será aceita qualquer outra forma de acesso ao teste sorológico.
NOTA DE FALECIMENTOS DE ALUNAS DE CURSO EAD/ENSP
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49784)

A Coordenação do curso de Especialização em Gestão em Saúde (modalidade EAD) e sua
equipe de Orientadores de Aprendizagem e Tutores (CDEAD/ENSP/Fiocruz) comunica com
tristeza o falecimento das alunas Cassiana Santos Madeira e Camila Fiori, vítimas da Covid 19.
21/8/2020
ARTIGO RETRATA VULNERABILIDADE DOS POVOS INDÍGENAS FRENTE ÀS DOENÇAS
INFECCIOSAS
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49798)

Publicado na importante revista internacional Current Anthropology em agosto de 2020, o artigo
“Why did they die? Biomedical Narratives of Epidemics and Mortality among Amazonian
Indigenous Populations in Sociohistorical and Anthropological Contexts” ("Por que eles
morreram?' Narrativas biomédicas sobre epidemias e mortalidade em povos indígenas
amazônicos em perspectivas sócio-históricas e antropológicas") é um texto multi e
interdisciplinar, que resulta de mais de 10 anos de uma pesquisa colaborativa conduzida por
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Ricardo Ventura Santos (ENSP/Fiocruz e Museu Nacional/ UFRJ), Carlos EA.. Coimbra Jr.
(ENSP) e Joanna Radian (Yale University).
Desigualdades sociais provocam aumento do sofrimento mental em meio à pandemia da
covid-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49793)

O site Mad In Brasil, versão em português do site Mad in America, publicou artigo sobre como
as desigualdades sociais provocam aumento do sofrimento mentak em meio à pandemia. O
Mad in Brasil, hospedado no país por meio da parceria americana com o Laboratório de
Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (Laps/ENSP), tem o propósito
de ampliar e fortalecer o diálogo entre aqueles que desejam repensar a psiquiatria e construir
um novo paradigma de assistência psiquiátrica. O artigo aponta que Nos últimos meses, os
especialistas em saúde mental previram um forte aumento dos transtornos psiquiátricos e um
próximo tsunami de doença mental.
24/8/2020
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM TEMPOS DE COVID-19 É TEMA DE ARTIGO DO
'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA'
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49803)

No Espaço Temático do Cadernos de Saúde Pública, foi destaque o artigo Atenção primária à
saúde em tempos de Covid-19: o que fazer?. “A reorganização dos serviços de APS para,
simultaneamente, enfrentar a epidemia e manter a oferta regular de suas ações é imperativa, e
seu necessário protagonismo e readequação vêm sendo destacados em documentos e
relatórios produzidos no país”, demonstram os pesquisadores.
25/8/2020
LANÇADA PESQUISA QUE VAI AVALIAR IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA
PANDEMIA NO BRASIL
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49805)

O que os brasileiros pensam do isolamento social? Quais são as principais dificuldades da
população para acessar os serviços de saúde? Quais mecanismos as famílias, principalmente
as que atuam na informalidade, estão adotando para enfrentar sua condição de saúde? A
pesquisa Termômetro Social Covid-19 Brasil chegou para responder a essas e outras
perguntas. O objetivo? Avaliar o impacto social e econômico da pandemia, trazendo evidências
para a definição de políticas públicas e ações estratégicas. O estudo é coordenado no Brasil
pela ENSP, em parceria com a Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa
(UNL) e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(EERP/USP).
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FRIGORÍFICOS NO RIO GRANDE DO SUL APRESENTAM ALTAS TAXAS DE COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49812)

Era tarde de uma quinta-feira quando enviei mensagem para o presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do Rio Grande do Sul (FTIA/RS), Paulo Madeira,
perguntado se ele poderia conceder uma entrevista para o Informe ENSP sobre a situação dos
frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul frente a covid-19. Ele me respondeu para quando
seria, pois, naquele momento, estava na estrada para visitar várias dessas fábricas para
conversar com esses trabalhadores. O roteiro era da cidade de Lajeado até a fronteira, o que
dá, em média, 530km. Todo esse esforço para garantir a segurança dos trabalhadores e
verificar a condição de trabalho diante da pandemia.
26/8/2020
DIVULGAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 PODE DEMORAR ATÉ SETE SEMANAS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49789)

A pandemia do novo coronavírus tem imposto desafios inéditos aos sistemas de informação
em saúde. Os dados sobre a Covid-19 no Brasil, em nível estadual e municipal, são
fundamentais para a tomada de decisões sobre as políticas públicas e medidas de emergência
para conter a epidemia. Esses dados, porém, dependem de sistemas e painéis que têm
cobertura e qualidade extremamente variável no país. É o que indica estudo da Fiocruz, que
aponta: a divulgação de casos da doença pode apresentar demora de até sete semanas entre
seu registro no sistema de saúde e a efetiva divulgação nos boletins epidemiológicos. Uma
discrepância que pode fazer muita diferença, por exemplo, nas fases de flexibilização do
isolamento social.

CONFIRA ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DO MESTRADO PROFISSIONAL VOLTADO
PARA POPULAÇÃO LGBTQIA+ DA ENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49780)

"Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação". Com base na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e na vulnerabilidade
da população LGBTQIA+ quanto ao atendimento de seus direitos, incluindo o acesso aos
serviços de saúde, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocuz) lança o
curso de Mestrado Profissional em Direitos Humanos, Justiça e Saúde: Gênero e Sexualidade
(2020.2). Desenvolvido pelo Departamento de Direitos Humanos e Saúde, curso destina-se a
formar servidores públicos do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro visando combater as
discriminações e violações cometidas contra a população LGBTQIA+, no âmbito da atenção à
saúde. Acesse o edital do curso. Faça sua inscrição aqui.
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SITUAÇÃO DE ENTREGADORES DE APLICATIVOS EXPÕE PRECARIEDADE DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49814)

Sem emprego, a opção mais viável para os desempregados, que aumentam durante a Covid19, é ser entregador de aplicativo. A pesquisadora da ENSP, Márcia Teixeira, explica que a
relação desses trabalhadores com os aplicativos é baseada no conceito de “parceria”. “O
trabalhador assina um ‘termo de uso’, não um contrato de trabalho”, diz. “Isso é novo e foge do
enquadramento legal de uma relação de trabalho, o que acarreta inúmeros problemas e
provavelmente aumenta a exploração”. A pesquisadora integra um grupo de pesquisa que
discute as condições de saúde e trabalho em plataformas digitais e, desde o ano passado, vem
investigando mais detalhadamente a situação de motoristas e entregadores de aplicativos.
Para dar uma ideia da precariedade desse modelo, Márcia destaca o caso dos motoristas, cuja
regulação do trabalho por App até bem pouco tempo ainda tinha base na mobilidade urbana.
28/8/2020
COORDENAÇÃO DO PPGBIOS INFORMA ERRATAS DO PROCESSO SELETIVO
MESTRADO E DOUTORADO 2020
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49863)

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Bioética Ética Aplicada e Saúde Coletiva
(PPGBIOS) informa erratas do Processo Seletivo: mestrado e doutorado 2020. Acesse a
página do Programa e confira as erratas e os editais. O Programa de Pós-graduação desenvolvido por associação entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Fundação
Oswaldo Cruz, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense
tem por objetivo geral formar pessoal para o exercício da docência de nível superior e para a
pesquisa em alto nível.

ENTREVISTA COM AUTORES DO 'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' DISPONÍVEL EM
FORMATO DE PODCAST
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49830)

Os episódios da série Entrevista com Autores do Cadernos de Saúde Pública estão disponíveis
em formato de podcast! Os vídeos continuam no canal da ENSP no YouTube, mas agora
também podem ser ouvidos nas seguintes plataformas: Anchor: https://bit.ly/2FTzMOp; Spotify:
https://spoti.fi/3aQGZKB; Apple Podcasts: https://apple.co/2YuH15D; Breaker:
https://bit.ly/32kDWq1; Overcast: https://bit.ly/2YqTN5e; Pocket Casts: https://pca.st/srvw4hl3;
RadioPublic: https://bit.ly/2FSSEgu.
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31/8/2020
FIOCRUZ COORDENA TESTES CLÍNICOS DA VACINA CORONAVAC EM NITERÓI
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49826)

A Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto Butantan e a Prefeitura de Niterói, no
Rio de Janeiro, iniciou nesta semana os testes clínicos da vacina Coronavac, desenvolvida
pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. O ensaio clínico de fase 3, coordenado em todo o
Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo, avalia a eficácia e a segurança da vacina contra o
novo coronavírus. O médico infectologista e pesquisador da Fiocruz André Siqueira está
coordenando os testes clínicos da vacina em Niterói. O recrutamento e o acompanhamento dos
participantes estão sendo realizados na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, em parceria com a
Fundação Municipal de Saúde de Niterói. A expectativa é recrutar cerca de 850 voluntários.

MÁSCARAS: SEGURAS E NÃO CAUSAM FALTA DE AR
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49862)

Da mesma forma como manter o distanciamento social e higienizar frequentemente as mãos,
usar máscara ao sair de casa é, hoje, considerado uma das principais formas de evitar a
disseminação da COVID-19. Ainda assim, boatos nas redes sociais levantam a dúvida: poderia
o uso prolongado de máscaras prejudicar a respiração, causando hipóxia (diminuição das taxas
de oxigênio no sangue)? Consultamos dois especialistas sobre o tema, e a resposta foi
unânime: não. Utilizar máscara, ainda que por muito tempo, não vai deixar você sem ar!

“As máscaras são utilizadas há décadas por profissionais de saúde, tanto durante cirurgias
quanto em ambientes hospitalares onde há risco de transmissão de infecções por via aérea”,
lembra a pneumologista Patrícia Canto Ribeiro, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca da Fundação Oswaldo Cruz. “Não há contraindicação”, afirma. O infectologista Antonio
Bandeira, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, concorda: “Em pessoas saudáveis, as
máscaras, mesmo se utilizadas de forma prolongada, se obedecidas as recomendações de
uso, não causam nenhum problema de saúde ou respiratório”.
Setembro
1/9/2020
COVID-19: OXFORD E FIOCRUZ DEBATEM DETALHES SOBRE A VACINA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49864)

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, participou na quinta-feira (27/8) de um webinar
organizado pela Brazil Alumini Network de Oxford para debater sobre o processo de
desenvolvimento da vacina para Covid-19, com a presença do pesquisador brasileiro Pedro
Folegatti, que atua como líder clínico no projeto da universidade britânica. A vacina ChAdOx-1
ou AZD1222, conhecida como a vacina de Oxford, é hoje uma das mais avançadas em
desenvolvimento no mundo e será produzida pela Fiocruz, após a assinatura de acordo de
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encomenda tecnológica com a farmacêutica AstraZeneca, detentora da patente. A íntegra do
debate está aqui.
COVID-19: NÚMERO DE ÓBITOS E CASOS AINDA É ALTO, DIZ BOLETIM
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49867)

O Boletim Observatório Fiocruz Covid-19, relativo às semanas epidemiológicas 33 (de 9 a 15
de agosto) e 34 (de 16 a 22 de agosto), mostra que a pandemia mantém um padrão de
estabilidade com um número alto de óbitos e casos por Covid-19. Segundo a análise, durante
esse período o país vem apresentando uma média de mil mortes por dia pela doença e cerca
de 40 mil registros de ocorrências diárias. O estudo aponta que os estados apresentaram uma
forte flutuação dos indicadores nessas duas semanas. Enquanto alguns estados registraram
tendência de queda no número de casos (Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe) e de óbitos
(Ceará e Sergipe), em outros a situação é preocupante. O Rio de Janeiro e o Distrito Federal,
por exemplo, mostram propensão de aumento no número de casos. O Distrito Federal
apresentou alta taxa de incidência nas duas últimas semanas.
ENSP APRESENTA RESULTADOS DA 1ª FASE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA COVID19 ENTRE TRABALHADORES
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49879)

A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) apresentou a Devolutiva dos Resultados
da Primeira Fase do Inquérito Sorológico da covid-19 entre os trabalhadores. A testagem
sorológica em trabalhadores e estudantes começou no mês de junho e seguiu até agosto.
Nesse período, 674 pessoas foram testadas. Do número total de trabalhadores testados, 620
estavam em trabalho presencial ou rodízio e 52 em trabalho remoto, sendo a maioria do sexo
feminino.
2/9/2020
COVID-19: PANDEMIA AGRAVOU CONDIÇÕES ADVERSAS DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49901)

O Brasil conta hoje com mais de 200 mil estabelecimentos de saúde (ambulatorial ou
hospitalar), possui cerca de 430 mil leitos e emprega diretamente mais de 3 milhões e 500 mil
profissionais da saúde. Se o cenário pré-pandemia já indicava condições adversas, tais como
aumento da carga de trabalho, baixos salários e adoção do multiemprego desse contingente
majoritariamente feminino (70%), a pandemia de Covid-19 impôs diversos outros desafios
como insegurança, sobrecarga de trabalho, stress e adoecimento físico e psíquico para boa
parte do 1.5 milhão de profissionais da saúde na linha de frente da pandemia. O tema pautou a
segunda mesa da semana de aniversário de 66 anos da ENSP, na terça-feira (1/9), em painel
coordenado pela pesquisadora Márcia Teixeira, chefe do Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde da ENSP (Daps/ENSP). A atividade foi transmitida pelo Canal da
ENSP no YouTube.
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3/9/2020
PESQUISADORA DA ENSP LANÇA ROMANCE SOBRE PIANISTA E COMPOSITORA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49908)

Um romance que se passa em um momento de transformações estéticas e políticas da história,
tendo como pano de fundo a música, no qual o leitor acompanha de perto a formação artística
e a trajetória pessoal da sua protagonista. A partitura de Clara, escrito pela professora e
pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento (DAPS/ENSP), Silvia
Gerschman, se desenrola em dois planos: no primeiro, dois pesquisadores de história
contemporâneos, o francês Patrick e a brasileira Anna, dedicam-se a procurar a partitura
perdida de uma obra de Clara Schumann e, em segundo plano, narra-se a trajetória da pianista
e compositora.
4/9/2020
INQUÉRITO SOROLÓGICO DA ENSP: PRAZO PARA PARTICIPAÇÃO AMPLIADO PARA
OS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49919)
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Foram ampliados para os dias 9 e 10 de setembro, o prazo para participação na segunda fase
do Inquérito Sorológico da ENSP para covid-19 em trabalhadores e estudantes. É importante
ressaltar que o prazo não será prorrogado novamente. Os critérios para a testagem continuam
os mesmos. Servidores, trabalhadores terceirizados e estudantes - que tenham participado ou
não da primeira fase da testagem - que estejam trabalhando presencialmente ou em rodízio e
não apresentem sintomas relacionados à doença, podem agendar o teste sorológico, que
deverá ser realizado por sistema eletrônico. Não será aceita qualquer outra forma de acesso ao
teste sorológico.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAÍSES DEVE SER INSTRUMENTO PARA ENFRENTAR
PANDEMIAS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49922)

Com 13.596.877 casos confirmados e 473.437 mortes, a pandemia de Covid-19, causada pelo
vírus SARS-CoV-2, apresenta um mosaico de situações entre as sub-regiões, países e até
mesmo dentro dos próprios países que integram a Região das Américas. Além de a dinâmica
de transmissão possuir uma característica que gera esse tipo de padrão, as desigualdades e a
pobreza fazem com que a Covid-19 concentre seus efeitos mais adversos entre os mais
pobres. A situação do coronavírus no continente foi detalhada pelo subdiretor da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Oficina Regional para as Américas da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Jarbas Barbosa, no terceiro dia de comemorações do aniversário de
66 anos da ENSP. A mesa teve participação da presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, e
do diretor da Escola, Hermano Castro.

9/9/2020
COVID-19: PESQUISADORA COMENTA SUSPENSÃO DOS TESTES DA VACINA DE
OXFORD
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49946)

A pesquisadora Margareth Dalcolmo, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz,
comentou a suspensão dos ensaios clínicos dos estudos de Fase 3 da vacina da Universidade
de Oxford, desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca. De acordo com a
pneumologista, trata-se de um procedimento que "não tira a confiança" dos pesquisadores
sobre a continuidade das pesquisas. A Organização Mundial da Saúde também se manifestou
sobre a importância do rigor científico dos testes. Para a OMS, que elogiou a medida, a
segurança é o fator mais importante na avaliação dos resultados de ensaios clínicos de
vacinas.
10/9/2020
'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' DE SETEMBRO ABORDA A INVESTIGAÇÃO EM
SERVIÇOS DE SAÚDE SOBRE COVID-19
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49929)
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A revista Cadernos de Saúde Pública de setembro, que já está on-line, aborda a investigação
em serviços de saúde e a pandemia de Covid-19. A editora emérita de CSP, Claudia
Travassos, escreveu o editorial. “Luto pelas pessoas que já faleceram em nosso país em
decorrência da pandemia de Covid-19. Luto, por saber que parte desses óbitos poderiam ter
sido evitados. A estrutura de governança do SUS, desenvolvida com sucesso ao longo de
muitos anos, foi deixada de lado numa intencional e inexplicável ação governamental que
parece querer deixar a epidemia seguir o seu curso quase que natural”, lamenta.
ENSP PRODUZ SEGUNDA EDIÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A
PANDEMIA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49949)

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) produziu a segunda edição
do relatório que apresenta as atividades desenvolvidas pelos seus departamentos e centros ao
longo da pandemia do coronavírus. O documento consolida a produção da ENSP do ponto de
vista dos eventos e das matérias jornalísticas, além da produção acadêmica, por meio dos
diversos artigos disponíveis no Repositório Institucional da Fiocruz (Arca). O Relatório de
Atividades integra as ações institucionais da Escola no enfrentamento da pandemia.

11/9/2020
FIOCRUZ TESTARÁ VACINA BCG NA PREVENÇÃO À COVID-19 NO BRASIL
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49961)

Em outubro, a Fiocruz e o Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch da Austrália irão iniciar testes,
em profissionais da área de saúde, com a vacina BCG (usada para prevenir a tuberculose), a
fim de verificar a proteção do imunizante também contra a Covid-19. O estudo, que inicialmente
seria realizado apenas em Mato Grosso Sul, vai ser expandido para o estado do Rio de
Janeiro. Coordenada no Brasil pelos pesquisadores da Fiocruz Julio Croda e Margareth
Dalcolmo, a pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).
Serão vacinados cerca de três mil profissionais da área saúde no país que não tenham tido
Covid-19. O estudo será financiado pela Fundação Gates.
14/9/2020
COVID-19: FIOCRUZ PUBLICA DOCUMENTO SOBRE RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49982)
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lança documento que sistematiza um conjunto de
orientações relacionadas às atividades escolares no contexto da pandemia, a partir de uma
revisão da literatura e de publicações produzidas pela própria instituição e por outras. Intitulado
Contribuições para o retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia de
Covid-19, o material foi coordenado pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção
da Saúde da Fiocruz e reúne evidências e informações científicas e sanitárias, nacionais e
internacionais, sobre o que tem sido debatido, até o momento, sobre a volta às aulas
presenciais.
15/9/2020
CONSULTÓRIO NA RUA E A VULNERABILIDADE SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA
FORAM TEMA DE CEENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49969)

Dona Lucinha conta como se sente vista e é bem atendida pela equipe do Consultório na Rua
de Acari, Zona Norte do Rio. “Eles que me acharam, eu tive essa surpresa. Eu ficava sentada
lá, amuada. Eles perguntaram se eu queria ajuda”. Dona Lucinha é uma das protagonistas do
vídeo “Consultório na Rua - Conhecer para acolher”, que retrata experiências vividas pelas
equipes de Consultório na Rua do Rio de Janeiro. O vídeo, lançado no dia 9 de setembro,
durante o Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Ceensp), tem o objetivo de
fortalecer políticas públicas e práticas humanizadas voltadas ao cuidado da população em
situação de rua.

ESTUDO REVELA PERDA DE HABITAT DE MINHOCAS EXPOSTAS A REJEITOS DA
BARRAGEM DE BRUMADINHO
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49938)

Minhocas expostas aos rejeitos da barragem que se rompeu em janeiro de 2019, em
Brumadinho (MG), apresentam comportamento de fuga do ambiente contaminado. O fenômeno
é apontado em nota técnica produzida no âmbito do Estudo sobre a biota aquática e
comunidades ripárias, elaborada pela UniRio, em parceria com a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), com
colaboração do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh) e o
Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental (DSSA) da ENSP.
16/9/2020
REVISTA 'CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA' VAI LANÇAR NÚMERO TEMÁTICO SOBRE
SAÚDE MENTAL
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49975)

O movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, iniciado na década de 1970, ganhou força ao
longo da década de 1980 em meio ao processo de redemocratização do país e da Reforma
Sanitária que originou o Sistema Único de Saúde (SUS). A participação social de trabalhadores
de saúde, usuários, familiares, pesquisadores, imprensa e outros atores sociais do campo da
Saúde Mental/Políticas Públicas foi estratégica ao denunciar a violência dos hospitais
psiquiátricos e a mercantilização do sofrimento psíquico pela “indústria da loucura”. Segundo o
pesquisador da ENSP, Paulo Amarante, a Lei nº 10.216/2001, conquista destes movimentos, é
considerada o marco legal da reforma psiquiátrica brasileira por assegurar os direitos civis e
humanos das pessoas em sofrimento mental, bem como garantir o cuidado comunitário.
SAÚDE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS FOI TEMA DE DEBATE NA ENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49947)

O Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) realizou
uma live, no Facebook, sobre Saúde e trabalho dos ACE em tempos de pandemia: processo
de adoecimento e morte causado pelo uso de agrotóxicos neurotóxicos e cancerígenos
banidos em outros países, aprofundado por Covid-19. A atividade contou com diversos
pesquisadores e representantes de sindicatos que mostraram o descaso com a saúde dos
trabalhadores que lidam diariamente com veneno em seu ambiente de trabalho. A atividade
teve coordenação da pesquisadora do Cesteh Ariane Larentis que apresentou o terceiro
boletim Saúde e Trabalho: Estudo do Impacto à Saúde de Agentes de Combates a Endemias
do Rio de Janeiro, que tem como foco os riscos que esses agentes de combate de endemias
correm frente à pandemia e já está disponível no site do Cesteh, e mediação do também
pesquisador do Cesteh, Leandro Carvalho.
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17/9/2020
ARTIGO DA ENSP ALERTA PARA USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS NA
PANDEMIA DE COVID-19
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49939)

A ampla prescrição e uso de medicamentos de eficácia e segurança não comprovadas para a
Covid-19 está em desacordo com o uso racional de medicamentos, um princípio fundamental
da farmacoterapia promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1985. Esse uso
irracional de medicamentos é motivo de preocupação, porque alguns deles estão associados a
graves doenças cardíacas e mortes. O alerta foi feito pelos pesquisadores da ENSP, Francisco
José Roma Paumgartten e Ana Cecilia Amado Xavier de Oliveira, em artigo publicado na
revista Ciência & Saúde Coletiva, de setembro.
SEGURANÇA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE É UMA PRIORIDADE PARA A SEGURANÇA
DO PACIENTE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49992)

No dia 17 de setembro, é celebrado o Dia Mundial de Segurança do Paciente. A data foi criada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre a importância da assistência
segura. Particularmente, no ano de 2020, a pandemia de Covid-19 evidenciou grandes riscos e
desafios que os profissionais de saúde enfrentam durante sua rotina de trabalho. Esses riscos
passam por infecções relacionadas à assistência à saúde, violência, estigma, transtornos
psicológicos, emocionais, diversas doenças e até a morte. O tema da campanha mundial este
ano é Segurança do Profissional de Saúde: uma prioridade para a segurança do paciente. Com
o slogan Profissionais de Saúde Seguros, pacientes seguros, a campanha chama à ação:
Defenda a segurança do profissional de saúde!
CENTENÁRIO DA UFRJ RELEMBRA DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50003)
Este mês, a mais antiga instituição de ensino superior do país completou 100 anos. Celebrado
no dia 7 de setembro, o aniversário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) marca a
longa trajetória de luta em prol da educação como base de crescimento da sociedade e remete
aos inúmeros desafios enfrentados pelas instituições de formação públicas, que se tornam
mais visíveis em tempos de pandemia. As universidades públicas vivenciam um contexto
contraditório, no qual, ao mesmo tempo em que veem sua legitimidade crescer, por serem
fontes fidedignas de informação, passam por severa crise, provocada pelo estrangulamento
econômico somado à desqualificação de sua relevância social. A opinião é do professor, exreitor da UFRJ e integrante do Conselho Consultivo da ENSP, Roberto Leher.
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PNEUMOLOGISTA DA ENSP FALA SOBRE RETORNO SEGURO DAS AULAS
PRESENCIAIS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50018)

Patrícia Canto, pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca e
assessora da VPAAPS/Fiocruz, coordenou o documento Contribuições para o retorno às
atividades escolares presenciais no contexto da pandemia de Covid-19. Em depoimento ao
Informe ENSP, ela fala sobre os aspectos que envolvem a segurança para um retorno seguro
às escolas.
18/9/2020
DESAFIOS DA FORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NO CONTEXTO DA PANDEMIA É
PAUTA DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50022)

A Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública da América Latina (RESP-AL)
promoveu, no dia 16 de setembro, o seminário virtual Desafios da formação em saúde pública
em tempos de pandemia. A atividade se propôs a discutir em que medida a pandemia
influencia a formação em Saúde Pública e quais reflexões são necessárias para levar adiante
estratégias formativas que considerem o novo cenário. O debate integra uma série de
seminários virtuais sobre temas relacionados à pandemia, realizados pela RESP-AL para
contribuir com o debate público e divulgar propostas de ação baseadas em pesquisa e análise
da realidade atual.
21/9/2020
'ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO: UM DESAFIO PARA O BRASIL COM BAIXO
DESEMPENHO EDUCACIONAL'
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50005)

“O sofrível resultado do Índice de Capital Humano (ICH) do Brasil é explicável, principalmente,
pela violência endêmica que afeta a população adolescente e adulta e pelo baixo desempenho
do setor de educação pública”. A afirmação é dos pesquisadores Nilson do Rosário Costa, da
ENSP; e Elize Massard da Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas/SP, em artigo científico
publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva, de setembro.
30 ANOS DA LEI 8.080/90: ACESSE PODCASTS COM COMENTÁRIOS SOBRE A LEI QUE
CONSOLIDOU O SUS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50037)

Em celebração aos trinta anos da promulgação da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
regulamentou o Sistema Único de Saúde (SUS), o blog do Centro de Estudos Estratégicos da
Fiocruz ouviu os comentários dos sanitaristas Nelson Rodrigues dos Santos, professor
colaborador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e ex-presidente do Instituto de
Direito Sanitário Aplicado (idisa); Lucia Souto, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de

59

Saúde (Cebes); o diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde e Saúde Global
(Cris/Fiocruz ), Paulo Buss; a presidente da Abrasco, Gulnar Azevedo e Silva, professora do
Instituto de Medicina Social da Uerj; o professor da Faculdade de Ciências Médicas da
Unicamp Gastão Wagner; e a presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado (Idisa), Lenir
Santos.
22/9/2020
PRORROGADO PRAZO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO IMPACTOS
DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49528)

O prazo para matrícula no curso de especialização Impactos da Violência na Saúde, oferecido
pelo Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/ENSP) e pela
Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância (CDEAD/ENSP), foi
prorrogado para o dia 25 de setembro.
28/9/2020
ESTUDO INDICA QUE COVID-19 PODE CAUSAR DANOS CEREBRAIS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50083)

Feito em parceria com o Instituto D'Or (Idor) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), um estudo do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS/Fiocruz)
observou que o vírus causador da pandemia de Covid-19, o Sars-CoV-2, pode infectar células
neurais e criar danos cerebrais. Organizado pela Faperj e publicado em preprint, o projeto teve
como ponto de partida a análise do tecido neural de um paciente que veio a óbito pela doença.
DIA INTERNACIONAL DO SURDO: INFORMATIVO DA ENSP AUXILIA COMUNICAÇÃO DO
PACIENTE COM EQUIPE MÉDICA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50081)

No último dia 26 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional do Surdo e da Inclusão. E
ontem, último domingo do mês de setembro, homenageou-se o Dia Internacional do Surdo. Por
isso, o Serviço de Audiologia do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia
Humana (Cesteh/ENSP) elaborou um informativo destinado aos trabalhadores e familiares de
pessoas surdas neste momento de pandemia.
29/9/2020
SAÚDE AUDITIVA E ALIMENTAÇÃO É TEMA DE INFORMATIVO DA ENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50075)

Manter uma alimentação saudável faz bem para a saúde em sua totalidade. Melhora
funcionalidades do corpo fazendo com que o organismo produza nutrientes necessários para a
manutenção do nosso bem-estar, principalmente neste momento em que enfrentamos o
isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Neste contexto, a alimentação
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também é fundamental para um dos nossos cinco sentidos: a audição. Alguns estudos já
mostraram que vários alimentos neutralizam o efeito danoso na cóclea — local onde ficam as
células nervosas da audição. Mostrar essa relação entre a audição e a alimentação saudável é
o objetivo do informativo Saúde Auditiva e Alimentação em Tempos de Covid-19, elaborado
pela pesquisadora do Serviço de Audiologia do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana (Cesteh/ENSP/Fiocruz) Marcia Soalheiro.
SEMINÁRIO “REVOLUÇÃO DIGITAL E SAÚDE” DISCUTIU ACELERAÇÃO NO USO DAS
TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE COVID-19
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50079)

Os desafios da transformação digital para a Saúde Pública foram o tema do seminário on-line
“Revolução Digital e Saúde: contextos, aplicações, riscos”, promovido pela Estratégia Fiocruz
para a Agenda 2030, com o apoio da iniciativa Brasil Saúde Amanhã. Realizado no dia 24 de
setembro e veiculado pelo canal da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz no YouTube, o evento
contou com quatro painéis temáticos. O primeiro, “Visões da Transformação Digital”, conduzido
pelo advogado Christian Perrone, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio
de Janeiro (ITS-Rio), tratou de aspectos conceituais e regulatórios da transformação digital e
os seus principais impactos para a sociedade. Para ele, entre as tendências trazidas pelas
tecnologias e o uso de Big Data e Inteligência Artificial no campo da saúde estão a
popularização do uso de gadgets e wearables - dispositivos pessoais como o oxímetro de
dedo, e relógios de pulsos ou outros dispositivos utilizados no corpo para registrar dados de
condições físicas -, com dados cada vez mais disponíveis e personalizados.
ESTUDO SOBRE SÍFILIS CONGÊNITA APONTA MELHOR OPÇÃO EM TESTE NO BRASIL
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50085)

O estudo sobre a “Análise de custo-efetividade de testes rápidos em locais de atendimento
versus testes laboratoriais para triagem pré-natal de sífilis no Brasil”, assinado pela
pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde CDTS/Fiocruz, Carmen
Phang Romero, foi publicado na revista Value in Health Regional Issues, para a edição de
dezembro de 2020, e está com acesso grátis até o dia 10 de outubro. O estudo, que aborda as
graves consequências da transmissão vertical (mãe-filho) da sífilis e o grande aumento da
incidência de sífilis congênita como um importante problema de saúde pública no Brasil, teve
participação dos pesquisadores da ENSP Daniel Marinho, Rodolfo Castro e Cláudia Pereira e
integrantes do INI, da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ) e da School of Health and Related Research (ScHARR), de Sheffield.
30/9/2020
PESQUISADORES FALAM SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50086)

As consequências sociais da pandemia perdurarão por meses ou anos, tornando imperativa a
união de todos, com o estabelecimento de políticas e iniciativas solidárias para os grupos de
maior risco. Programas sólidos que reduzam ou eliminem a desigualdade e a falta de equidade,
os maiores problemas de nossa sociedade, são o caminho para enfrentar os desafios na
saúde, na economia e demais segmentos sociais, analisam os pesquisadores Paulo Buss,
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professor emérito da Fiocruz e diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da
instituição (Cris/Fiocruz), e Rubens Belfort Jr., professor da USP e presidente da Academia
Nacional de Medicina. Os dois assinam editorial do volume 19 (2) dos Anais da Academia
Nacional de Medicina, de 2020.
FIOCRUZ PUBLICA NOTA TÉCNICA SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO
AMAZONAS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50111)

A Fiocruz divulgou nesta terça-feira (29/9) uma nota técnica sobre a situação epidemiológica
atual do Estado do Amazonas e, em particular da capital, Manaus, decorrente da evolução da
epidemia de Covid-19. O documento foi elaborado pelo Observatório Covid-19 Fiocruz e pela
Fiocruz Amazônia, com o envolvimento de pesquisadores de diferentes laboratórios da
Fundação - PROCC-Infogripe, LIS-Monitoracovid-19, DAPS-Ensp, ILMD.

Eventos:
3/8/2020
CEENSP DEBATERÁ OS IMPACTOS SOCIAIS DA COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49646)

Nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 14 horas, o Centro de Estudos Miguel Murat de
Vasconcellos da ENSP debaterá os Impactos sociais da covid-19. O evento será transmitido
pelo canal da Escola, no Youtube, e contará com a participação do pesquisador do
Departamento de Ciências Sociais da ENSP, Marcelo Rasga, e do pesquisador do Centro de
Estudos Estratégico da Fiocruz, Alessandro Jatobá. A coordenação da atividade ficará a cargo
do pesquisador do DCS, Nilson do Rosário.
7/8/2020
SESSÃO VIRTUAL DEBATERÁ DIREITOS HUMANOS E COVID-19
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49568)

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP promoverá mais uma sessão
virtual sobre o novo coronavírus. O debate, marcado para o dia 11 de agosto, a partir das 14
horas, terá como tema Direitos Humanos e Covid-19. A sessão, transmitida via plataforma
Zoom, contará com a presença do chefe do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e
Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Marcos Besserman
Viana, da também pesquisadora do Dihs/ENSP Maria Helena Barros, além da participação da
presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), Lúcia Souto, e do diretor da
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), André Andrade.
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10/8/2020
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA PROMOVE AULA INAUGURAL
NESTA QUARTA-FEIRA (12/8)
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49700)

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública promoverá nesta quarta-feira,
12 de agosto, aula inaugural com o tema Os desafios da saúde pública na contemporaneidade
numa perspectiva global. A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, será a palestrante do
evento, marcado para às 14 horas e transmitido pelo Canal do Campus Virtual Fiocruz, no
Youtube. A atividade será aberta pela coordenadora do Programa de Saúde Pública da ENSP,
Marly Marques da Cruz, e o docente do PPGSP/ENSP, Carlos Machado, será o debatedor.
12/8/2020
NOVA FORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA FOI TEMA DE DEBATES DA REDESCOLA
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49703)

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), com o apoio da Secretaria
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES/MS) e a Coordenação da Rede
Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola), vem desenvolvendo, em parceria com
instituições formadoras em 25 estados, o projeto Nova Formação em Saúde Pública na Rede
Brasileira de Escolas de Saúde Pública: uma abordagem interprofissional, com a meta de
formar 650 novos sanitaristas.
14/8/2020
AULA INAUGURAL DEBATERÁ A PANDEMIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS E EM
SAÚDE
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49734)

O Curso de Especialização em Saúde Pública Nascer, Viver e Morrer no Brasil (Cesp),
reconhecido por acompanhar a trajetória da ENSP/Fiocruz e expressar o compromisso
institucional com o sistema público e universal de saúde, promoverá, na próxima terça-feira, 18
de agosto, às 14 horas, a aula inaugural O que a pandemia revela sobre as desigualdades
sociais e em saúde? A atividade contará com a participação da pesquisadora do Departamento
de Endemias da Escola Jussara Rafael Angelo, da fundadora da Organização Mulheres de
Atitude, Patrícia Evangelista, e da integrante da ONG Criola, Lucia Xavier.
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17/8/2020
COVID-19: ENCONTRO DIVULGARÁ RESULTADO DO INQUÉRITO SOROLÓGICO NA
ENSP
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49750)

Na quinta-feira, 20 de agosto, será realizado o Encontro de Devolutiva do Resultado da
Primeira Fase do Inquérito Sorológico covid-19 entre os trabalhadores da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz). A atividade é voltada a comunidade interna, aos
trabalhadores que participaram da primeira fase do inquérito, além da direção da Escola e das
chefias dos departamentos e centros. Marcado para as 13h30, o encontro será realizado pela
Plataforma Teams e contará com a participação da coordenação da equipe do Inquérito
Sorológico na Fiocruz, entre elas, Marília Santini, da coordenação de Vigilância e Andréa da
Luz, da Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogepe/Fiocruz).
21/8/200
LANÇAMENTO DO NÚMERO ESPECIAL DA 'SAÚDE EM DEBATE' SERÁ NO DIA 24 DE
AGOSTO
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49797)
64
No próximo dia 24 de agosto, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em parceria
com o Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP/ENSP), vão lançar o número
especial da revista Saúde em Debate 'Desenvolvimento, desastres e emergências em saúde
pública'
24/8/2020
OFICINA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS OFERECIDA PELA VDPI/ENSP TEVE MAIS DE
DUZENTOS INSCRITOS
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49802)

A atividade, voltada para alunos e outros membros da comunidade de pesquisas da Ensp, visa
incrementar a produção científica. Elaborada por meio do projeto de Fortalecimento da
Divulgação dos Produtos de Pesquisa na ENSP, a Vice-Direção de Pesquisa e Inovação
planejou, com a intercorrência da pandemia de covid-19, e o distanciamento social, o projeto foi
refeito como uma oficina virtual, realizada via plataforma Zoom. A oficina contou com mais de
200 inscritos e foram criadas duas turmas para os cerca de 70 selecionados. Sheila Mendonça
de Souza, Vice-Diretora de Pesquisa e Inovação da ENSP, contou que a procura surpreendeu:
“A diversidade do público que buscou inscrição trouxe um novo desafio: oferecer um programa
inclusivo, atendendo tanto os que apenas planejam publicar como os que desejam orientações
específicas para concluir seu artigo”, contou ela.

25/8/2020
ENSP DEBATERÁ SAÚDE DO TRABALHADOR DOS AGENTES DE COMBATES ÀS
ENDEMIAS EM TEMPO DE PANDEMIA
(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49813)

O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) realizará,
na próxima quarta-feira, 26/8, às 18h, pelo Facebook do Cesteh a live Saúde e Trabalho dos
Agentes de Combate às Endemias em tempos de pandemia: processo de adoecimento e morte
causado pelo uso de agrotóxicos neurotóxicos e cancerígenos banidos em outros países,
aprofundado por covid-19. A atividade será transmitida na página do Facebook do Cesteh.
26/8/2020
CEENSP: VULNERABILIDADES SOCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA EM DEBATE
NESTA QUARTA-FEIRA (9/9)
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49828)

O próximo Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos debaterá Vulnerabilidades sociais
no contexto da pandemia: o cuidado às pessoas em situação de rua durante e pós pandemia.
Marcado para o dia 9 de setembro, às 14 horas, o Ceensp contará com a participação do
pesquisador da Fiocruz Brasília, Marcelo Pedra, e da pesquisadora do Departamento de
Ciências Sociais da ENSP, Mirna Teixeira. O integrante do Consultório na Rua de Manguinhos,
Daniel Souza, será o debatedor do Centro de Estudos. A atividade, que será transmitida pelo
Canal da ENSP no Youtube, contará com a coordenação da pesquisadora do DCS/ENSP,
Elyne Engstron. Na ocasião será lançado o vídeo Consultório na Rua do Rio: conhecer para
acolher.
28/8/2020
EVENTO DISCUTIRÁ GOVERNANÇA E ESTRATÉGIAS POLÍTICAS EM RESPOSTA À
COVID-19
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49800)

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP promoverá o webinar Governança
e estratégias políticas em resposta a covid-19: atuação governamental em experiências
internacionais – os casos da China, Alemanha e Espanha. A atividade, organizada pelo
Observatório covid-19: Informação para Ação, contará com a participação das pesquisadoras
do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola, Luciana Dias de
Lima e Adelyne Mendes Pereira. O debate acontecerá no dia 8 de setembro, a partir das 14
horas, e será transmitido pelo canal da VideoSaúde no Youtube.
Setembro
1/9/2020
ENSP APRESENTA RESULTADOS DA 1ª FASE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA COVID19 ENTRE TRABALHADORES
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(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49879)

A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) apresentou a Devolutiva dos Resultados
da Primeira Fase do Inquérito Sorológico da covid-19 entre os trabalhadores. A testagem
sorológica em trabalhadores e estudantes começou no mês de junho e seguiu até agosto.
Nesse período, 674 pessoas foram testadas. Do número total de trabalhadores testados, 620
estavam em trabalho presencial ou rodízio e 52 em trabalho remoto, sendo a maioria do sexo
feminino.
9/9/2020
EVENTO VAI ESTABELECER NOVO DIA INTERNACIONAL PARA O AR LIMPO
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49945)

Como Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da Organização Mundial da
Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde (OMS/OPAS), por meio da Vice-presidência de
Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), a Fiocruz vai realizar a primeira
celebração sobre o Dia Internacional do Ar Limpo para o Céu Azul (Clean Air for Blue Skies),
que estabelecerá o precedente para um novo dia internacional importante para o ar limpo, a ser
celebrado anualmente na instituição. A atividade é fruto de parceria com o Ministério da Saúde
e a OPAS.
14/9/2020
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DISCUTIRÁ DESAFIOS DA FORMAÇÃO EM SAÚDE
PÚBLICA EM TEMPOS DE PANDEMIA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49950)

A pandemia tem imposto uma série de desafios para além da Saúde afetando diversos
campos, sendo um deles, o da Educação. Ciente da importância do debate acerca desses
impactos gerados pelo novo coronavírus, a Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde
Pública da América Latina (RESP-AL) vai promover, no dia 16 de setembro, das 16h às 18h, o
seminário virtual Desafios da formação em saúde pública em tempos de pandemia. A atividade
se propõe a discutir em que medida a pandemia influencia a formação em Saúde Pública, tanto
na área da graduação como na de pós-graduação, além de quais reflexões são necessárias
para levar adiante estratégias formativas que considerem o novo cenário. A ENSP atua como
Secretaria Executiva da RESP.
15/9/2020
CESTEH/ENSP PROMOVE CINECLUB VIRTUAL COM O FILME EU, DANIEL BLAKE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49984)
O projeto integrador do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh/ENSP) "Estudo do Impacto à Saúde de ACE - RJ", apresenta o Cineclub virtual com o
filme Eu, Daniel Blake, às 18 horas. Os interessados em participar devem se inscrever pelo email narrativas.cesteh@gmail.com, para rebeber o link da transmissão. A exibição do filme
contará com debate.
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16/9/2020
DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE: SEMINÁRIO ONLINE VAI ABORDAR
DESAFIOS TRAZIDOS PELA COVID-19, NESTA QUINTA (17)
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50000)

Em maio de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu o dia 17 de setembro como
o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Em 2020, a data, a ser celebrada nesta quinta-feira
(17/9), terá um caráter diferente, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, e o
tema central será “Segurança do trabalhador da saúde: uma prioridade para a segurança do
paciente”. Como parte das diversas ações em todo o mundo, a Fiocruz realiza no dia 17/9, às
10h, o seminário online "Desafios e lições da Covid-19 para a segurança do paciente e do
trabalhador da saúde".
17/9/2020
LIVE ABORDA O IMPACTO DA PANDEMIA NA CATEGORIA PETROLEIRA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50017)

Nesta quinta-feira (17/09), às 18h, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) realiza uma live
com o tema "6 Meses de Pandemia" , em que especialistas vão fazer um balanço sobre o
impacto da covid-19 na categoria petroleira. Dentre os assuntos a serem abordados, estão:
mortes na Petrobrás; consequências da Ccvid; exposição a agentes cancerígenos; e nexo
causal de petroleiros.
18/9/2020
CEENSP DEBATERÁ SAÚDE, DESIGUALDADES, VULNERABILIDADE E POLÍTICAS
PÚBLICAS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49996)

Em mais uma edição em formato on-line, o próximo Centro de Estudos Miguel Murat de
Vasconcelos da ENSP (Ceensp) debaterá na quarta-feira, 23 de setembro, Saúde,
desigualdades, vulnerabilidade e políticas públicas. A atividade contará com a participação da
ex-diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da Cepal, Lais Abramo, e do pesquisador do
Ipea, Pedro Ferreira de Souza. Na ocasião, será lançado o número temático da revista Ciência
e Saúde Coletiva. O Centro de Estudos será transmitido pelo Canal da ENSP no Youtube.
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22/9/2020
SEMINÁRIO ON-LINE DISCUTE REVOLUÇÃO DIGITAL E SAÚDE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50034)

Big Data, Internet das Coisas, deep learning. Sob o signo da “transformação/revolução
digital”, essas tecnologias estão alterando a forma como diversas áreas da sociedade
funcionam, no comércio, no entretenimento, na indústria, mas também na política, na
administração pública e, por fim, na área da saúde. O impacto dessas tecnologias no setor
saúde inclui transformações tanto no setor assistencial quanto no industrial, e inovação em
larga escala de produtos e processos.
PALESTRA ABORDARÁ DESAFIOS E INCERTEZAS DAS EPIDEMIAS DE ZIKA E COVID19
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49986)

O pesquisador Gustavo Matta, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, proferirá a
palestra “Lições aprendidas e incertezas frente às epidemias de Zika e Covid-19” no dia 29 de
setembro, às 14h, em evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública
da ENSP e o Observatório Covid-19 Fiocruz. Coordenador da Rede Zika Ciências Sociais e do
eixo Impactos Sociais do Observatório, Gustavo falará sobre os efeitos das epidemias na
sociedade, no sistema de saúde e acerca da capacidade de resposta da ciência diante de duas
grandes emergências de saúde. A palestra pode ser acompanhada pelo link
https://youtu.be/T9TrA-C4V6k.
23/9/2020
MONITORAMENTO DE ESGOTOS COMO FERRAMENTA DE VIGILÂNCIA EM DEBATE NA
ENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50046)

A primeira sessão virtual organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e
Meio Ambiente da ENSP debaterá o Monitoramento de esgotos como ferramenta de vigilância
em saúde: o caso do SARS-CoV-2 na pandemia de Covid-19. A atividade está marcada para o
dia 30 de setembro, às 14 horas. Os interessados em participar devem se Inscrever até 27 de
setembro pelo endereço https://forms.gle/ZVZXPFUMVLV7EHU7. No dia 29 de setembro, os
inscritos receberão, por e-mail, o link da sessão virtual.
24/9/2020
REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO SERÁ LANÇADA NESTA QUINTAFEIRA (24/9)
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50054)
Será lançada, nesta quinta-feira (24/9), a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que
reúne pesquisadores, jornalistas, projetos, agências, coletivos, movimentos sociais, revistas e
instituições. Para iniciar, serão mais de 30 projetos que trabalham em várias frentes
combatendo a desinformação em diversos ambientes e cujo escopo vai da pandemia de Covid-
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19, passa não só pela política, como também pelo ambiente religioso e chega aos direitos
humanos com ataques à integridade das pessoas LGBT, mulheres, negros, indígenas, entre
outros. Um dos integrantes da Rede é o aplicativo Eu fiscalizo, desenvolvido com base no
projeto de pós-doutorado da pesquisadora Claudia Galhardi na ENSP/Fiocruz.
25/9/2020
ASSISTA AO ÚLTIMO DIA DO ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE
ESCOLAS DE SAÚDE PÚBLICA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50047)

Nesta sexta-feira (9/10), encerra o Encontro Nacional da Rede Brasileira de Escolas de Saúde
Pública (RedEscola). O evento acontece de forma on-line desde terça-feira (6/10). Às 10h, será
realizado um debate sobre os determinantes sociais e suas repercussões no acesso à saúde e
à educação, com a participação da pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da
ENSP, Patrícia Tavares; da professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de
Ciências da Saúde da UnB, Dais Gonçalves Rocha; e com mediação da diretora da Escola de
Saúde Pública Visconde de Saboia e integrante do Grupo de Condução da RedEscola, Maria
Socorro Dias. Em seguida, das 14h às 16h, será realizada a Plenária da RedEscola, com a
participação de representantes das instituições que a compõem.
28/9/2020
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO DA ENSP PROMOVERÁ DEBATE SOBRE CIDADE E
SAÚDE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50087)

No próximo dia 30 de setembro, das 10h às 12h, o DSSA Debate promoverá uma discussão
sobre o planejamento das cidades, o meio urbano e sua relação com a saúde e o ambiente. A
iniciativa do departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da ENSP (DSSA) faz parte de
uma série de ações preparatórias da Fiocruz para o 40º Seminário Anual do Grupo de Saúde
Pública (PHG-UIA), parte integrante do 27º Congresso Internacional de Arquitetos (UIA 2021
RIO), e será realizado em julho de 2021, no Rio de Janeiro. O evento Cidade e Saúde será
transmitido pelo Zoom.
SESSÃO DEBATERÁ SAÚDE MENTAL NA PÓS-GRADUAÇÃO EM TEMPOS DE
PANDEMIA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50088)

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da ENSP promoverá, no
dia 2 de outubro, a sessão virtual Saúde mental na pós-graduação em tempos de pandemia.
Os interessados devem se inscrever até 30 de setembro. A atividade contará com a
participação da Analista de Gestão em Saúde da VPEIC/Fiocruz, Marcia Silveira, e do
psicólogo da Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, Marcelo Rezende. A sessão
será coordenada por Andréa Sobral e André Perissé.
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ESPECIAL ANIVERSÁRIO ENSP 66 ANOS – Atividades realizadas de 1º a 4
de setembro de 2020
ENSP CELEBRA 66 ANOS COM DEBATES SOBRE DESAFIOS E CAMINHOS DA SAÚDE
EM TEMPOS DE PANDEMIA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49831)

Ela nasceu em 1954, ancorada em um conceito amplo de saúde pública. De lá para cá, tem
formado inúmeros profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS) e a área de Ciência e
Tecnologia, produzido intenso volume de pesquisas científicas e oferecido à população
importantes serviços de referência no campo da saúde pública. Berço do SUS, a ENSP é,
atualmente, a maior Escola de Saúde Pública da América do Sul e tem muito a comemorar.
Afinal, são 66 anos de muita história e conquistas, que serão completados no dia 3 de
setembro. Para celebrar essa longa trajetória, a Escola promoverá, entre 1º e 4 de setembro,
uma série de debates on-line com temáticas atuais e palestrantes consagrados. Com a
proposta de repensar as conquistas alcançadas e os obstáculos superados ao longo desses
anos, o tema do aniversário será Desafios e caminhos da saúde em tempos de pandemia. Os
debates serão transmitidos pelo canal da ENSP no Youtube. Não é necessário se inscrever
para participar.
ENSP 66 ANOS: PALESTRAS EXPÕEM DESAFIOS DA EDUCAÇÃO E DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PANDEMIA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49876)

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, impõe desafios não só à saúde,
mas às áreas social, econômica, cultural, política e educacional. Os caminhos e alternativas
para enfrentamento desses impactos estarão na pauta da semana comemorativa dos 66 anos
da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), por meio de debates online que perpassam as diversas repercussões da pandemia. Neste 1º de setembro, na abertura
do evento, as mesas exibirão, a partir de diferentes olhares, os desafios da pandemia na
educação e nas condições de trabalho dos profissionais na linha de frente. Em virtude das
recomendações sanitárias de distanciamento social para redução da transmissão da Covid-19,
todas as palestras serão transmitidas pelo Canal da ENSP no YouTube. Para asssistir as
atividades, não há necessidade de inscrição prévia.
ENSP 66 ANOS: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE DOS
TRABALHADORES PAUTAM ÚLTIMO DIA DO ANIVERSÁRIO
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49877)

No último dia de atividades em homenagem aos 66 anos da ENSP, estarão em pauta o
fortalecimento da assistência farmacêutica na América Latina e a situação da saúde dos
trabalhadores e trabalhadoras de frigoríficos em tempos de Covid-19. Encerrando as
comemorações, a live do grupo Ciência e Poesia, liderado pelo pesquisador do Departamento
de Endemias Samuel Pessoa, Paulo Basta. Todas as atividades do dia 4 de setembro serão
transmitidas pelo Canal da ENSP no Youtube. Participe! Para assistir as atividades, não será
necessário inscrição prévia.
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ENSP 66 ANOS: SAÚDE MENTAL E OS DESAFIOS À CIÊNCIA SÃO TEMAS DO
SEGUNDO DIA DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49882)

Nesta quarta-feira, segundo dia de atividades em comemoração aos 66 anos da ENSP, serão
realizados os painéis Saúde Mental antes, durante e depois da pandemia de Covid-19 e os
Desafios à Ciência na Pandemia. . Todas as atividades do dia 2 de setembro serão
transmitidas pelo Canal da ENSP no Youtube. Participe! Para assistir as atividades, não será
necessário inscrição prévia.
PANORAMA DA COVID-19 E GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE: TEMAS DOS 66 ANOS DA
ENSP, EM 3/9
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49887)

Ao completar 66 anos, a ENSP enfrenta a missão de refletir sobre a Covid-19 e os inúmeros
desafios que a pandemia trouxe para todo o mundo. Instigada por essas questões, no terceiro
dia de atividades da semana comemorativa ao aniversário da Escola (3/9), pela manhã, haverá
dois painéis de debates: Panorama da Covid-19 nas Américas; e Desafios globais da
pandemia. À tarde, será a vez do painel A reforma do Estado e a gestão pública da saúde. A
abertura do dia, às 9 horas, vai ser realizada pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, e pelo
diretor da ENSP, Hermano Castro. Devido às recomendações sanitárias de distanciamento
social, todas as palestras serão transmitidas pelo Canal da ENSP no YouTube. Para assistir as
atividades, não há necessidade de inscrição prévia.
ANIVERSÁRIO DA ENSP: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MARCAM PRIMEIRO DIA DE
DEBATES
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49892)

As comemorações do aniversário de 66 anos da ENSP iniciaram na manhã desta terça-feira
(1/9) com um debate on-line sobre a polêmica temática Volta às aulas, com base no olhar de
alunos, professores e da própria Fiocruz. Para abrir a semana de comemorações, foi
apresentado um vídeo com lembranças de aniversários antigos da ENSP, com falas de
importantes figuras da Escola. Em seguida, gestores da Fiocruz e representantes de
associações deram início ao painel Desafios e caminhos da saúde em tempos de pandemia,
tema escolhido para o aniversário.
DESAFIOS À CIÊNCIA PAUTAM DEBATE COMEMORATIVO AOS 66 ANOS DA ENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49903)

Como pensar os desafios à ciência em tempos de pandemia? Para debater o assunto, o Grupo
de Trabalho do Conselho Deliberativo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (GT
ENSP) organizou um painel durante as comemorações pelos 66 anos da Escola. Coordenado
pela chefe do Departamento de Endemias, Gisela Cordeiro, a atividade reuniu Jorge de
Campos Valadares e Luís David Castiel, pesquisadores aposentados da ENSP, além de Nilson
do Rosário, chefe do Departamento de Ciências Sociais, para debater a questão. O painel foi a
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primeira atividade do GT - que integra os centros e departamentos da Escola - com o objetivo
de fortalecer as ações no âmbito da Covid-19. De acordo com Nilson do Rosário, que compõe
o GT, para pensar os desafios à ciência é fundamental repensar e discutir a agenda do país.
ENSP 66 ANOS: RACISMO, DESIGUALDADE E CRÌTICAS À CONDUÇÃO DA POLÍTICA
DE SAÚDE MENTAL MARCAM SEGUNDO DIA DE ATIVIDADES
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49905)

Na quarta-feira (2/9), segundo dia de atividades comemorativas dos 66 anos da ENSP,
aconteceu o seminário Saúde Mental antes, durante e depois da pandemia. No evento,
organizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial
da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Laps/ENSP/Fiocruz), os participantes
abordaram o racismo estrutural e seus reflexos sobre a produção de sofrimento e
desigualdades na pandemia de Covid-19, e a condução da política de saúde mental pelo atual
governo.
ENSP DEBATE REFORMAS DO ESTADO E GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NOS SEUS 66
ANOS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49915)
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Para a tarde do dia 3/9, a ENSP escolheu o painel A reforma do Estado e a gestão pública da
saúde como tema de comemoração dos seus 66 anos de existência. Num debate on-line, sob a
coordenação do mestre em Direito e analista de Gestão da ENSP, Lisâneo Melo, os
palestrantes Odorico Monteiro, professor da Universidade Federal do Ceará; e Rogério
Carvalho, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
líder da Bancada no Senado pelo Partido dos Trabalhadores/SE, concordaram que o tema está
em evidência, pois o atual governo já conseguiu emplacar reformas polêmicas, como a
trabalhista, previdenciária e, enviou ao Congresso Nacional, a administrativa.
A PANDEMIA E SEUS DESAFIOS GLOBAIS FOI TEMA DE DEBATE NO ANIVERSÁRIO DE
66 ANOS DA ENSP
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49916)

No seu terceiro dia de comemoração ao aniversário de 66 anos, a Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) debateu os principais desafios globais da pandemia. A
mesa — que abordou temas que permeiam desde o tratamento da Covid-19 nas Nações
Unidas até a Rede Estruturante no enfrentamento, principalmente de países da América Latina
—, sob a coordenação do diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da
Fundação Oswaldo Cruz (Cris/Fiocruz) e do Centro Colaborador em Saúde Global e
Cooperação Sul-Sul da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e Organização Mundial
da Saúde (OMS), Paulo Marchiori Buss, foi composta da presença do diplomata de carreira no
Brasil e assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
(Cris/Fiocruz), Santiago Alcázar, do pesquisador do Centro de Relações Internacionais em
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Cris/Fiocruz) e professor adjunto do Departamento de
Saúde Internacional da Universidade de Georgetown (EUA), Luiz Augusto Galvão, e do
assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
(Cris/Fiocruz), Sebastião Tobar.

ACESSO A MEDICAMENTOS É PRIVILÉGIO DE POUCOS
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49933)

O Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na América Latina e o Acesso a Medicamentos
na Pandemia foi a pauta da mesa da manhã de 4 de setembro, último dia de debates on-line
realizados em comemoração ao aniversário de 66 anos da ENSP. Fruto de parceria entre a
Vice-Direção da Escola de Governo em Saúde (VDEGS/ENSP) e o Departamento de Política
de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (NAF/ENSP), a atividade foi mediada pela
professora do NAF, Vera Lucia Luiza.
ANIVERSÁRIO DA ENSP: SURTO DE COVID-19 EM FRIGORÍFICOS É TEMA DE DEBATE
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49925)

O surto de Covid-19 nos frigoríficos do país tem sido um assunto pertinente nas mídias pelo
número assustador de casos na indústria brasileira. Por isso, o Centro de Estudos da Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) organizou o painel Saúde dos trabalhadores e
trabalhadoras de frigoríficos em tempos de Covid-19, que objetivou não apenas propiciar
avaliações conjuntas da disseminação da Covid no ambiente do trabalho, como também
mostrar as intervenções realizadas, na intenção de aprimorar as ações interinstitucionais em
saúde coletiva, já que esse setor de trabalho foi considerado essencial no momento da
pandemia, o que impedia os trabalhadores de seguir com o isolamento social. Segundo
especialistas, o ambiente de trabalho dos frigoríficos é propício para a disseminação do novo
coronavírus. O trabalho realizado lado a lado na linha de produção, os refeitórios, o transporte,
o ambiente refrigerado e as taxas de renovação de ar contribuem diretamente para que esses
casos ganhem proporções exorbitantes.
ENSP 66 ANOS: FIQUE POR DENTRO DE TUDO O QUE ACONTECEU NAS
COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA
(http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49960)

Para celebrar sua longa trajetória de mais de seis décadas de lutas e conquistas a Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) promoveu, de 1º a 4 de setembro,
uma série de atividades. Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, todos os debates
foram realizados de maneira virtual. Sob o tema Desafios e caminhos da saúde em tempos de
pandemia, a proposta foi repensar as conquistas alcançadas e os obstáculos superados ao
longo desses anos. Todos os vídeos dos debates estão disponíveis no canal da ENSP no
Youtube. Acesse a playlist ENSP 66 anos.
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A PRODUÇÃO DA ENSP NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL- ARCA
O repositório da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), unidade da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi inaugurado em 2011 com a publicação on-line da produção científica
da Escola. Hoje esse repositório colabora com o Repositório Institucional da Fiocruz - o Arca reconhecido como principal instrumento para a realização do acesso aberto na Fundação, na
sua Política de Acesso Aberto ao Conhecimento publicada em 2014.
Todo documento depositado no Arca deve ser produzido por profissionais vinculados à
Fundação. O repositório está organizado em comunidades que correspondem às unidades da
Fiocruz, onde pode-se reunir seus documentos em diferentes coleções e subcomunidades.
Esses ambientes são atualizados diariamente por profissionais de informação (Bibliotecários,
Tecnologistas de Informática, etc.) responsáveis pela verificação, normalização e publicação dos
documentos arquivados em suas respectivas coleções e subcomunidades.
A ENSP é a segunda comunidade em número de publicações no repositório Arca, com mais de
5.200 produções disponíveis na íntegra e distribuídas em diversas coleções, entre elas: Artigos
de periódicos; Capítulos de livros; Dados de pesquisa; Livros; Manuais e procedimentos técnicos;
Relatórios; Teses; Dissertações. Além das coleções, a Escola possui duas subcomunidades:
1.RADIS - Comunicação e Saúde: com a produção da revista RADIS, fruto de um programa
nacional e permanente de jornalismo crítico e independente em saúde pública, iniciado na ENSP
em 1982.
2.Recursos Educacionais Abertos: são os recursos de ensino, aprendizagem e pesquisa
produzidos pela Escola, que estejam em domínio público, ou que tenham sido disponibilizados
com uma licença de propriedade intelectual que permita seu uso e adaptação por terceiros.
Desde 11 de março de 2020 - quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) caraterizou a
COVID-19 como pandemia (OPAS, 2020) - a equipe do Arca criou um espaço em seu portal
chamado COVID-19, onde a produção científica da Fiocruz sobre a doença pode ser localizada
com maior agilidade. No momento são mais de 600 publicações divididas por suas diversas
comunidades e a da ENSP é responsável por 247 até então. Essa produção é atualizada
diariamente e está diversificada em artigos (de periódicos e jornais), relatórios, manuais e
procedimentos técnicos, etc. A seguir apresenta-se lista das produções da Escola, com títulos e
seus links, publicados no Arca no período de 1o de agosto a 30 de setembro de 2020:

1.

ARTIGOS

A abolição dos direitos (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43177
A pandemia e seus desafios globais foi tema de debate no aniversário de 66 anos da ENSP
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43205
Acesso a medicamentos e tecnologias: do panorama global às perspectivas nacionais
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42914
Aniversário da ENSP: surto de Covid-19 em frigoríficos é tema de debate
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43660
Atenção primária à saúde em tempos de COVID-19: o que fazer?
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42962
Condenados: novo coronavírus expõe fraquezas da assistência à saúde no cárcere
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43179
Covid-19 confinement and changes of adolescent’s dietary trends in Italy, Spain, Chile,
Colombia and Brazil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43449
Covid-19: pandemia agravou condições adversas de trabalho dos profissionais de saúde
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43206
Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a COVID-19 e o racismo
estrutural
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43661
Diretor da ENSP publica carta com projeções de dados e recomendações sobre a pandemia
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42797
É preciso pensar na saúde do outro: relato de uma profissional da vigilância sanitária sobre a
rotina em tempos de Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43681
Emoções e razões sobre os cem mil mortos pela Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43204
Escassez de testes e de sistema informatizado são possíveis causas para subnotificação de
casos de Covid-19 em comunidades
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42798
Estimativas de impacto da COVID-19 na mortalidade de idosos institucionalizados no Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43701
Exclusão nada remota: desigualdades sociais e digitais dificultam a garantia do direito à
educação na pandemia
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43180
5 fatores que explicam por que as escolas não deveriam ser reabertas no Rio de Janeiro
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42933
Fast-track COVID-19 em CSP (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42965
Faz sentido instituir Comissão de Bioética Hospitalar (CBH) nas unidades de saúde durante a
pandemia da Covid-19?
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42981
Fiocruz divulga novos resultados de estudo sobre a presença de SARS-CoV-2 em amostras de
esgoto coletadas em Niterói
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42917
Máscaras: seguras e não causam falta de ar
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43208
Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42973
O papel da atenção primária na rede de atenção à saúde no Brasil: limites e possibilidades no
enfrentamento da COVID-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42563
O uso de robôs e a pandemia de Covid-19: questões bioéticas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42790
Off label, compassionate and irrational use of medicines in Covid-19 pandemic, health
consequences and ethical issues
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43453
Olha o breque!: movimento dos entregadores vem chamando atenção para a precaridade das
relações de trabalho nas plataformas digitais
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43181
Painel orienta profissionais da saúde sobre testes para covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42916
Pandemia: crianças com deficiência na Rocinha enfrentam desafios na educação
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43207
Pandemia exacerba desigualdades na Saúde
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43454
Pesquisadora da ENSP aponta as principais dificuldades da saúde indígena, antes e depois da
Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42913
Preliminary results of SARS-CoV-2 detection in sewerage system in Niterói municipality, Rio de
Janeiro, Brazil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42499
Precisamos perguntar o que os idosos desejam
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43680
Por que o Brasil levou tanto tempo para apresentar queda no número diário de mortes por
Covid-19?
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42799
Propensity for COVID-19 severe epidemic among the populations of the neighborhoods of
Fortaleza, Brazil, in 2020
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43991
Reflexões sobre o respeito à autonomia dos pacientes no contexto da Covid-19 e além
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42984
Saneamento não admite excluídos
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43184
Sanitarista da ENSP questiona testagem em massa para covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42915
Saúde e segurança de profissionais de saúde no atendimento a pacientes no contexto da
pandemia de Covid-19: revisão de literatura
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42942
Testagem, volta às aulas e estruturação da atenção básica são desafios da vigilância em
saúde
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42932
Uma vacina para a humanidade: da expectiva à realidade, os esforços para se chegar a uma
vacina contra Covid-19 acessível à população
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43683
Vacina é bem público global (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43682
'Vacina não é bala de prata, pandemia exige ações complexas para superar a Covid-19',
defende pesquisador
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43659
Vidas idosas importam: pandemia expõe visão negativa sobre envelhecimento e saúde
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43684
“Why did they die?”: biomedical narratives of epidemics and mortality among amazonian
indigenous populations in sociohistorical and anthropological contexts
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42936

2.

CAPÍTULOS DE LIVROS

Pensamento durante o nevoeiro: a pandemia Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42545
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Venezuelanas no Brasil: trabalho e gênero no contexto da Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42547

3.

MANUAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Considerações sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19 no Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42557
Contribuições para o retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia
Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43370
Desabastecimento, uma questão de saúde pública global: sobram problemas, faltam
medicamentos
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42974
Documento sobre retorno às atividades escolares no Município do Rio de Janeiro em vigência
da pandemia Covid-19: 30/07/2020
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42926
Estratégias de enfrentamento da pandemia pela Covid-19 no contexto internacional: reflexões
para a ação
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42558

Guia prático de orientações para manipuladores de alimentos nos ambientes alimentares da
Fiocruz: diante da pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-19)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43376

Informativo para o trabalhador surdo/família em tempos de COVID-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43700

Nota técnica em resposta à intimação 2636/2020: manifestação ao Supremo Tribunal Federal
do Grupo de Consultores do GT de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva e Fundação Oswaldo Cruz referente a medida cautelar na arguição de
descumprimento de preceito fundamental 709
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42967

Parecer sobre contaminações por Covid-19 a bordo de plataformas e contribuições para
investigação da caracterização do nexo causal entre a doença e o trabalho no setor de petróleo
e gás
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43949

Plano de convivência com a COVID-19 nos ambientes alimentares da Fundação Oswaldo Cruz
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42844

Plano de convivência com a Covid-19: recomendações às bibliotecas da Fiocruz
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42956

Rede de proteção às violências de Manguinhos: informações e contatos da saúde, assistência
social e direitos humanos, educação
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43989
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Sobre a transferência de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de
fornecimento de água e esgotamento sanitário
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42548

4.

PREPRINTS

Capacitação nacional emergencial em saúde mental e atenção psicossocial na COVID-19: um
relato de experiência
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43909

Emergência de saúde pública global por pandemia de COVID-19: desinformação, assimetria de
informações e validação discursiva
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43910

Multilateralismo, ordem mundial e Covid-19: questões atuais e desafios futuros para a OMS
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43990

5.

RELATÓRIOS

Consolidação das atividades que ocorreram durante o período de pandemia: ENSP junho-julho
2020
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43334

6.

REVISTAS/BOLETINS

Boletim Epidemiológico vol.10: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da
Fiocruz: semanas epidemiológicas 10 a 33
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42980

Rede de informações sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil: informe 4
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42739

Rede de informações sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil: informe 5
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43368
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