RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ENSP
OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO
Direção

• Reuniões do Conselho Deliberativo da ENSP
Reunião realizada entre 9h e 13h do dia 06/10/20 (terça-feira) com a seguinte pauta:
1. Informe conjuntura e eleições Fiocruz
2. Plano de contingência
3. Politica de comunicação do governo federal
4. Edital de capacitação de servidores
5. Informes sobre PIDI
6. Informes dos departamentos e vices

Reunião realizada entre 9h e 13h do dia 20/10/20 (terça-feira) com a seguinte pauta:
1. Informe eleições Fiocruz e plano de contingência
2. Edital de seleção capacitação de servidor
3. Política de comunicação governamental - domínio governo Br
4. Pactuação sobre as atividades conduzidas pelo GT do CD ENSP

Reunião realizada entre 9h e 13h do dia 03/11/20 (terça-feira) com a seguinte pauta:
1. Informe eleições Fiocruz
2. Edital de seleção capacitação de servidor
3. Informes vices e departamentos.

Reunião CD Ampliado realizada entre 9h e 13h do dia 11/11/20 (terça-feira) com a seguinte
pauta:
- Plano de Convivência com a Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP)
Nesta reunião além de discutir a 3ª Fase do Plano de Contingência da ENSP foi apresentado
pela direção um Formulário de Mapeamento das Atividades de Pesquisa. Este formulário
destina-se as atividades de pesquisa que necessitem retornar alguma etapa de trabalho
presencialmente em razão de ser inadiável, e ou causar prejuízo irreparável e/ou em vista de
atendimento de algum prazo legal. Considera-se a 3ªFase do Plano de Contingência da ENSP,
para o planejamento das ações de suporte necessárias ao retorno seguro.

1

Reunião realizada entre 9h e 12h do dia 24/11/20 (terça-feira) com a seguinte pauta:

1. Processo eleitoral Fiocruz e desdobramentos.
2. Necessidade de reavaliação do plano de convivência Covid19 em função da mudança do
quadro epidemiológico no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro
3. Informes das vices e dos departamentos

Reunião realizada entre 9h e 12h do dia 08/12/20 (terça-feira) com a seguinte pauta:

1. Conjuntura da pandemia, da saúde pública e eleição Fiocruz
2. Desdobramentos do plano de convivência Covid19 - dúvidas sobre trabalho remoto e
autodeclaracao.
3 Captacao de recursos por emenda parlamentar.
4. Informes das vices e dos departamentos

•

Oficina de Planejamento Estratégico da Direção da ENSP 01 e 02 de
dezembro
Participantes: Direção, VDEG ,VDE, VDPI, VDAL, CCI , RADIS, CSP, CAAP/VDEGS
VDDIG: Carlos Reis

Vice-Direção de Escola de Governo em Saúde – VDEGS

•

9º Seminário Virtual da RETS

•

Reunião das Redes e Cris

•

Reunião Plataforma Tecnológica de Educação Permanente e Popular

Link Teams. Participantes: Joyker, Rosa Souza, VDAL, Letícia Alves, Deborah Chein e Maria
Infante

•

Reuniões semanais com a equipe da ACI

Participantes: VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento e Joyce Enzler.
ACI/VDEGS/ENSP/Fiocruz: Eduardo Costa, Pedro Burger e Fellipe Amarantes.
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•

Encontro Nacional RedEscola 2020 - de 6 a 9 de outubro

Programação
- Abertura Encontro Nacional Redescola
Tema: “A Educação na Saúde como Indutora de Justiça Social: enredando saberes e vivências”
Mesa de abertura: Vice-Diretora de Escola de Governo em Saúde/VDEGS/ENSP/Fiocruz e
Coordenadora da Secretaria Técnica Executiva da RedEscola: Rosa Souza
- Reunião STE RedEscola/GC - Organização Plenária 2020 e Avaliação 1º dia
ENRedEscola2020.
Participantes: VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Rosangela Costa Carvalho, Beatriz
Nascimento, Cristiane Rocco e Francisco Salazar.
Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco: Célia Maria Borges da Silva Santana
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Escola de Saúde Pública do Paraná: Edevar Daniel
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul: Fatima de Barros Plein
Escola de Saúde Pública de Aparecida de Goiânia: Ana Valeria dos Santos Barroso
Universidade Federal da Paraíba: Lenilma Meneses
Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso: Giancarla Fontes de A. Santos
- Plenária RedEscola 2020
- Reuniões STE-RedEscola
Participantes: RedEscolaENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Rosangela Costa Carvalho, Beatriz
Nascimento, Cristiane Rocco e Francisco Salazar.

•

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: Paulo Buss, Félix Rosemberg, Augusto Paulo, Luiz Eduardo e Mary Fermo.
EPSJV: Helifrancis Conde, Ana Beatriz e Luciana Milagres.

ACI/ENSP: Pedro Burger, Rosa Souza, Felippe Amarante e Beatriz Nascimento.
CONVIDADOS: Alejandro Rabuffeti, Santiago Alcazar, Virgínia Gonzalez.

•

Reunião prévia apresentação PET-Saúde Interprofissionalidade

•

Preparação de Curso OUVSUS Unidade de Aprendizagem A1

Participantes:
RedEscolaENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Rosangela Costa Carvalho, Beatriz Nascimento,
Cristiane Rocco e Francisco Salazar. MS/OUVSUS: Maria Moro e Claudia Damasceno Pereira
Caldeira.

•

Conferencia magistral – UTN.BA/Universidade Tecnológica Nacional
Facultad regional Buenos Aires

“El camino hacia los CDS en América Latina y el Caribe en el contexto de Covid-19”

•

En el marco del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo
Sostenible
Director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe:
Luis Felipe López Calva

•

Link: Plataforma zoom

Seminários Avançados em Saúde Global e Diplomacia da Saúde “José
Roberto Ferreira”

Tema: “Diplomacia da Saúde: mais necessária do que nunca” Link:YOUTU.BE/AP9SFYFNSEI
Palestrantes:
Ilona Kickbusch
Fundadora e Diretora do Centro de Saúde Global, Gradute Institute of international and
Developmente Studies, genebra; Consultora da OMS em Promoção da Saúde:
Célia Almeida Médica,
Mestre em Medicina Social, Doutora em Saúde Pública. Professora e Pesquisadora titular,
Coordenadora do Mestrado em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, ENSP/Fiocruz.
ABRASCO
Santiago Alcázar
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Diplomata de Carreira, Consultor do CRIS/Fiocruz. Bacharel e Licenciatura em Filosofia pela
PUC RJ. Ex-Embaixador em Burkina Faso e Azerbaijão:
Professor Emérito da Fiocruz e Diretor do CRIS: Paulo Buss

•

Mesa Redonda: Educação Inteprofissional e a Construção de Práticas
Colaborativas em Saúde no Enfrentamento da Pandemia

Link: www.pucrs.br/evento/inst/senpinf2020
Participantes:
UNIFESP: Prof. Dra. Sylvia Baptista
VDEGS/ENSP/Fiocruz: Prof. Dra. Rosa Souza
•

III Reunión Extraordinaria de la RESP-AL
Participantes: Adriana Alberti, Beatriz Nascimento, Felippe Amarante, Hermano Castro,
Joyce Enzler, Patricio Yepez, Pedro Burger, Rosa Souza, Sebástian Tobar.

•

Reunião Grupo de Condução e STE da RedEscola

Participantes:
RedEscolaENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Cristiane Rocco e Francisco
Salazar.
Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco: Célia Maria Borges da Silva Santana
Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde Dr. Gismar Gomes – Etsus: Fabíola Sandini
Braga
Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso: Giancarla Fontes de A. Santos
Escola de Saúde Pública da Bahia professor Jorge Novis: Marília Santos Fontoura
Universidade Federal da Paraíba - NESC: Lenilma Meneses
Escola de Saúde Pública (ESP-MG): Maria de Fátina Nonato
Escola de Saúde Pública de Manaus: Ademarina Cardoso Jardim Pistilli
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•

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:Paulo Buss, Félix Rosemberg, Augusto Paulo, Luiz Eduardo, Sebastian Tobar e Mary
Fermo.
EPSJV:Helifrancis Conde, Ana Beatriz e Luciana Milagres.
ACI/ENSP:Pedro Burger, Rosa Souza, Felippe Amarante e Beatriz Nascimento.
CONVIDADOS: Alejandro Rabuffeti, Santiago Alcazar, Virgínia Gonzalez e Joao Aprigio

•

Reunião Geral VDEGS
Reunião geral da VDEGS de preparação para a oficina de planejamento estratégico da
Ensp.
Participantes:
Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante, Beatriz Nascimento, Joyce Enzler,
Francisco Salazar, Cris Rocco, Rosângela Carvalho e Marcos Ivan.

•

Reunião STE RedEscola
Participantes:
RedEscola//ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Rosângela Carvalho,
Cristiane Rocco e Francisco Salazar
VDEGS/ENSP/Fiocruz: Edilene Mendes, Cristiane Rocha e Marcelo Costa

•

Reunião Secretaria-Geral Ibero-Americana/SEGIB, CRIS e ACI

•

Conversa sobre o balanço da Reunião de Redes de Saúde e SEGIB

•

I Reunión Investigación Termómetro RESP-AL
Participantes:
Adriana

Alberti,

Beatriz

Nascimento,

Carlos

Arósquipa,

Cecilia

Augsburger,

Departamento de Medicina UDELAR, Ernesto Taboada, Felippe Amarante, Gustavo
Franco, Henry guado, Hermano Castro, Javier Santacruz, Joyce Enzler, Liana Pinto,
Marina Ridao, Marina Rojo, Miguel Angel, Patricio Yepez, Pedro Burger, Ricardo
Arcêncio, Roberto Vera. Rosa Souza, Sebástian Tobar, Veronica Iglesias.

•

Palestra EPeQ: Ciência e Interprofissionalidade – UNIFAFIBE
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•

I

Jornada

Paranense

de

Educação

Permanente

em

Saúde

Desenvolvimento da Força de Trabalho do SUS no Contexto da
COVID19
Trata-se de um evento gratuito com o objetivo de promover a discussão sobre a
implementação de estratégias de educação na saúde junto à força do trabalho no SUS
para enfrentamento da pandemia desencadeada pela COVID-19.
Painelista: Rosa Maria Pinheiro Souza (Redescola/ENSP/FIOCRUZ)

•

Reunião STE, Marcos Ivan e Maurício de Seta
Participantes:
RedEscola//ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Rosângela Carvalho,
Cristiane Rocco e Francisco Salazar
CAAP/VDEGS/ENSP/Fiocruz: Marcos Ivan
CDEAD/ENSP/Fiocruz: Maurício de Seta

•

Curso Internacional sobre a interdisciplinaridade das Ciências Sociais
e Humanas para a Formação Docente em Saúde
Tema: “Formação, Trabalho e Identidade”
Palestrantes: Tânia Celeste Matos Nunes (FIOCRUZ), Gustavo de Oliveira Figueiredo
(Instituto NUTES/ UFRJ), Terezinha de Lisieux Quesado Fagundes (UFBA).
Coordenação: Cristina Guillan (FIOCRUZ)
Debatedora: Yansy Delgado Orrillo (Instituto NUTES/ UFRJ)

•

4ª Reunião Regional de Educação Interprofissional nas Américas
Uruguai
Participantes:
Representantes de Ministério de Saúde, Ministério de Educação, Instituições
Formadoras, Serviços de Saúde e da OPAS/OMS na Região.

•

Reunião STE RedEscola/Olivia Inês Sanhueza e Patrícia Jara
ALADEFE-Chile
Participantes:
RedEscola//ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Rosângela Carvalho,
Cristiane Rocco e Francisco Salazar.
Asociación Latinomaericana de Escuelas y Facultades de Enfermaría –ALADEFEChile: Olívia Inês Sanhueza e Patrícia Jara.

•

ReBETIS – Encontro Regional Sul: Construindo o 5 ° Colóquio
Internacional de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde –
CIETIS

7

Objetivo do convite é de colaborar com a construção do 5 ° Colóquio Internacional de
Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde – CIETIS

•

Centro en Sistema de Dalud Y Seguridad Social
Conversatorios sobre Salud Y Seguridad Social
Desafíos de la salud pública en América Latina en época pos COVID
Expositores:
Jefa Serviospital Nacional de Niños CCSS.Exministra de Salud de la Repúblicade
Costa Rica: Dra. María Luisa Ávila
Coordinador del Centro en Sistemas de Salud y Seguridad Social y del Programa
de Gerencia de la Salud del ICAP: Mauricio Vargas
Director, Centro de Relaciones Internacionales en Salud y Profesor Investigador
de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca (CRIS/Fiocruz): Dr. Paulo
Marchiori Buss

•

Reunião STE/Redescola/Larisa Carrera
Participantes:
RedEscola//ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Rosângela Carvalho,
Cristiane Rocco e Francisco Salazar
Membro da Secretaria Executiva do REIP/Argentina: Larisa Carrera

•

Curso Internacional sobre a interdisciplinaridade das Ciências Sociais
e Humanas para a Formação Docente em Saúde
Tema: “Contribuições das Ciências Sociais e Humanas para a Formação e o
Trabalho Docente”
Palestrantes: Carlos Roberto Jamil Cury (Professor Emérito UFMG), Marilia Gabriela
de Menezes Guedes (Cátedra Paulo Freire UFPE) Marcia Angela da Silva Aguiar (CE/
UFPE).
Coordenação: Terezinha de Lisieux Quesado Fagundes (UFBA)
Debatedor: Gustavo de Oliveira Figueiredo (Instituto NUTES/ UFRJ)

•

Reunião com a CDEAD e Redescola
Participantes:
RedEscola//ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Rosângela Carvalho,
Cristiane Rocco e Francisco Salazar
CDEAD/ENSP/Fiocruz: Maurício de Seta
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•

4ª Reunião Regional de Educação Interprofissional nas Américas
Uruguai
Participantes:
Representantes de Ministério de Saúde, Ministério de Educação, Instituições
Formadoras, Serviços de Saúde e da OPAS/OMS na Região.

VICE DIREÇÃO DE PESQUISA- VDPI
•

Continuidade da atuação do GT de Normalização para o Manual do Aluno da Fiocruz;

•

Reunião do NAAC - Núcleo de Acesso Aberto ao Conhecimento da ENSP em 21 de
outubro;

•

Análise dos sistemas da ENSP quanto à natureza dos seus dados (sigilo, classificação,
etc.);

•

Rediscussão das linhas de pesquisa da ENSP com os programas de pós-gradação
estrito senso;

•

Rediscussão das atividades dos PIBIC e PIBITI, proposição e aprovação de um modelo
de atividades para o período e implementação das atividades da Comunidade de
Aprendizagem do programa na ENSP;

•

Realização da OFICINA de ARTIGOS, módulo II, com 60 alunos e atividades tutoriais
para redação de artigos de 13 destes;

•

Revisão dos relatórios de gestão;

•

Atualização da situação dos Grupos de Pesquisa e aprovação de novos grupos ENSP;

•

Realização de oficina e proposição de objetivos e ações de gestão para 2021-2024 a
ENSP;

•

Discussões sobre a LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÂO- com pesquisadores da
ENSP;

•

Reabertura das inscrições para tradução e revisão de artigos para a língua inglesa;

•

Definição de condições de excepcionalidade para trabalho presencial ;

•

Implementação do Plano de Convivência (Contingência III);

•

Medidas de apoio a inclusão digital do CEP da ENSP para trabalho remote;

•

Credenciamento de projetos para uso do REDcap da ENSP;
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CCORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (CCI)
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, por meio da CCI, está elaborando um
"Termo de Referência/Projeto Básico", para contratação através de processo licitatório, de
empresa que irá adequar softwares livres de gestão de conteúdo para construção dos sites dos
seus departamentos, centros e núcleos. O objetivo da ação é atualizar esses espaços
institucionais virtuais no que tange aos aspectos tecnológicos, de comunicação e de design,
procurando assim, dinamizar a informação para o público acadêmico e população em geral
sobre as atividades desenvolvidas por seus grupos e pesquisadores. A customização visa,
também, dar transparência as atividades desenvolvidas pela Escola. Essa decisão foi deliberada
pelo Conselho Deliberativo da ENSP, que autorizou a formação de um Grupo de Trabalho com
representantes dos departamentos, SGTI e CCI. Após as discussões sobre esse processo de
atualização e de adequação, desde junho, nas reuniões do GT, percebeu-se a necessidade de
contratação de uma empresa externa especializada. O processo de contratação ocorrerá via
licitação, em 2021. O conjunto de requisitos e as informações técnicas, regulatórias e
administrativas serão registrados nesse "Termo de Referência/Projeto Básico", como o objetivo
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conduzir o processo licitatório.
Processo de construção

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (CSP)

Publicação do fascículo regular de outubro e novembro de 2020

•

No fascículo de outubro de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 18
(dezoito) artigos. Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de CSP
[http://cadernos.Ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/325]

e

do

SciELO

[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200010&lng=pt&nrm=iso].
•

O Editorial de outubro aborda a Covid-19 e os povos indígenas no Brasil. O editorial,
assinado pelos pesquisadores da ENSP, Ricardo Ventura Santos e Ana Lucia Pontes; e

Carlos E. A. Coimbra Jr., considera que, no atual contexto político, muitos dos direitos
constitucionais indígenas têm sido ameaçados, e são muitas as fragilidades do
Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o que se reflete em elevados
níveis

de

adoecimento

e

morte

por

causas

evitáveis.

[http://informe.Ensp.fiocruz.br/noticias/5026233].

[Informe

Texto

ENSP:

completo:

[http://cadernos.Ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1194/um-fato-social-total-covid-19-e-povosindigenas-no-brasil].
•

No fascículo de novembro de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 26
(vinte e seis) artigos. Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de CSP
[http://cadernos.Ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/327]

e

do

SciELO

[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200011&lng=pt&nrm=iso].
•

No Editorial de novembro a pesquisadora Maria Tavares Cavalcanti fala sobre os
sintomas depressivos entre imigrantes na Europa e o papel da exclusão social. O texto
traz dados importantes. Utilizando-se de dados da sétima etapa do Pesquisa Social
Europeia de 2014, com uma amostra de 1.792 imigrantes e 22.557 europeus nativos,
os autores apontam que o autorrelato de sintomas depressivos é maior entre os
imigrantes do que entre os nativos, sendo que as prevalências são maiores entre
aqueles imigrantes que estavam na Europa até 10 anos e há mais de 20 anos. Além
disso, os resultados mostram que diferentes dimensões de exclusão social - econômica,
social

e

cultural

-

explicam

essas

diferenças.

[http://informe.Ensp.fiocruz.br/secoes/noticia/45045/50471].

Informe
Texto

ENSP:
Completo:

[http://cadernos.Ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1226/sintomas-depressivos-entreimigrantes-na-europa-qual-o-papel-da-exclusao-social].

Publicação do fascículo temático “vacinas em saúde pública” – v. 36
(supl.2)
•

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.

•

Em agosto e setembro já haviam sido publicados 13 (treze) artigos. Nos meses de
outubro e novembro foram publicados mais 08 (oito) artigos, distribuídos nas seguintes
seções: revisão, ensaio e artigo.
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•

Os

artigos

desse

fascículo

podem

ser

acessados

no

[http://cadernos.Ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/323]

site
e

do

de

CSP

SciELO

[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200014&lng=pt&nrm=iso].

Publicação do fascículo temático “elsi covid” – v. 36 (supl.3)
•

Em outubro foi publicado o suplemento temático “Estudo ELSI-Brasil: COVID-19”,
projeto coordenado pela Dra. Maria Fernanda Lima-Costa.

•

Nos meses de outubro e novembro foram publicados 08 (oito) artigos distribuídos nas
seguintes seções: editorial, artigo e comunicação breve.

•

Os

artigos

desse

fascículo

podem

ser

acessados

no

[http://cadernos.Ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/37/fasciculo/326]

site
e

do

de

CSP

SciELO

[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102311X20200015&lng=pt&nrm=iso].

Série de vídeos ‘entrevistas com autores’ de CSP
•

Em outubro 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 05/10/2020:

O décimo episódio aborda os múltiplos enfoques da avaliação em saúde, tema tratado em
quatro textos no Espaço Temático da revista em setembro. Para esta conversa convidamos
quatro das autoras: - Lígia Maria Vieira-da-Silva – professora associada aposentada do
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA; - Maria Novaes – professora do departamento de
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP - Mônica Martins – pesquisadora
do departamento de administração e planejamento em saúde da ENSP e editora associada
de CSP; - Lilia Blima Schraiber - professora do departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina da USP. A condução da conversa ficou com Cláudia Travassos,
editora emérita de CSP.
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Os textos em debate nesse episódio podem ser lidos na íntegra aqui:
•

Apontamentos históricos, conceituais e empíricos https://bit.ly/2ZCR6yj

•

Avaliação das Tecnologias em Saúde https://bit.ly/32ahp0j

•

Avaliação de programas de saúde https://bit.ly/3ij3evu

•

Comentário https://bit.ly/2RcZlMw

•

Texto autobiográfico David Banta https://bit.ly/3ieB1G0.
[https://www.youtube.com/watch?v=zs4wZvC0BfY&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=10]

•

Vídeo publicado em 16/10/2020:

O décimo primeiro episódio da série Entrevista com Autores, debate a radicalização da
política de privatização da atenção básica em saúde no Brasil. A condução da conversa
ficou a cargo de Luciana Lima, editora de CSP As entrevistadas foram: Márcia Valéria
Morosini – professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da
Fiocruz; Angélica Ferreira Fonseca - professora pesquisadora da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz e editora chefe da revista Trabalho, Educação e
Saúde; Tatiana Wargas – professora pesquisadora Escola Nacional de Saúde Pública
(ENSP). Elas são autoras do artigo "Previne Brasil, Agência de Desenvolvimento da Atenção
Primária e Carteira de Serviços: radicalização da política de privatização da atenção
básica?”, publicado por CSP em setembro deste ano e que pode ser acessado na íntegra
aqui: bit.ly/2FHRftc
[https://www.youtube.com/watch?v=iywi7eykA9A&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeqtmEvQVEujA&index=11]

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 outubro foram publicados 13 (treze) posts no Facebook com 10.726 perfis
alcançados e 25.569 impressões, e 25 (vinte e cinco) tweets, que alcançaram 9,1 mil
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impressões. Já no mês de novembro foram publicados 14 (quatorze) posts no Facebook
com 7.476 perfis alcançados e 18.017 impressões e 28 (vinte e oito) tweets que
alcançaram 12,5 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).

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 Grupo de Trabalho criado pela VPAAPS da Fiocruz para apoio, com
material técnico, ao retorno seguro às atividades escolares no país, com atualização de
relatório elaborado em agosto de 2020 e reuniões remotas semanais;

•

Participação de 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.

•

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.
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•

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
COVID-19, 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.

•

Atuação junto ao GT de Saúde Indígena ABRASCO: apoio às demandas junto aos Povos
Indígenas brasileiros no contexto da pandemia;

•

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 SARSCoV-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 Grupo de Trabalho criado pela VPAAPS da Fiocruz para apoio, com
material técnico, ao retorno seguro às atividades escolares no país, com atualização de
relatório elaborado em agosto de 2020 e reuniões remotas semanais;

•

Participação de um grupo de trabalho criado pela Sociedade de Pediatria do estado do
RJ (SOPERJ) envolvendo a UFRJ, a Fiocruz e a UERJ, para discutir o retorno seguro
às atividades escolares no estado do RJ;

•

Participação de 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.

•

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
COVID-19, com elaboração de documentos e reuniões regulares.
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•

Participação nas atividades do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Abrasco,
incluindo foco na pandemia de COVID-19, com produção de textos técnico-científicos
para divulgação em periódicos científicos e volumes organizados pela FIOCRUZ

•

Atuação junto ao GT de Saúde Indígena ABRASCO: apoio às demandas junto aos Povos
Indígenas brasileiros no contexto da pandemia;

•

Relatorias e deliberações colegiadas em reuniões extraordinárias do CEP/ENSP, por
videoconferência, e em caráter de urgência, acerca de projetos sobre a pandemia SARSCoV-2 / Covid-19 submetidos ao sistema CEP/CONEP.

Produção (acadêmica, artigos independentes, relatórios, notas técnicas,
pareceres, etc.)
16
•

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 Covid19 da Fiocruz

•

Consultoria técnica da CoronaWiki, coordenado pelo IBICT/MCTIC.

•

Artigo

científico

submetido

para

publicação:

“A

pandemia

de

covid-19:

contemporaneidade e colonização do saber – submetido à Revista “Cadernos de Saúde
Pública.
•

Elaboração de do 2° Boletim Socioepidemiológico Co vid-19 nas favelas articulada com
movimentos sociais.

•

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.

•

Término das atividades do projeto piloto INOVA-COVID-19 no território de Manguinhos
(fechamento do banco de dados e relatório final ao TEIAS).

•

Redação de artigo síntese das atividades de pesquisa sobre COVID-19 em populações
indígenas, em parceria com pesquisadores do PROCC.

•

Consultoria técnica da CoronaWiki, coordenado pelo IBICT/MCTIC.

•

Artigo

científico

submetido

para

publicação:

“A

pandemia

de

covid-19:

contemporaneidade e colonização do saber – submetido à Revista “Cadernos de Saúde
Pública.
•

Projeto “Monitoramento de covid-19 nos espaços periféricos” junto com o Observatório
Covid-19 da Fiocruz. Elaboração de do 2° Boletim So cioepidemiológico Covid-19 nas
favelas articulada com movimentos sociais.

•

Colaboração no BOLETIM COVID-19 NAS FAVELAS.

•

Revisão final da aula 2 “Educação e comunicação em saúde na preven-ção da COVID19 no contexto indígena” do curso do Campus Virtual da Fiocruz “Enfrentamento da
COVID-19 no contexto indígena”.

Outras atividades
•

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;

•

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).

•

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;

•

Implementação do projeto INOVA-COVID-19 no território da Clínica da Família Anthidio
Dias da Silveira, Jacarezinho (contratação de pesquisadores de campo e treinamentos).

•

Coordenação do projeto Inova 2020: Pandemia e Saúde Indígena: Estratégias, Lições e
Aprendizados Na Vigilância, Prevenção e Controle da Covid-19.

•

Reuniões semanais do projeto Inova: A Covid-19 como situação limite: experiências e
memória histórica na produção de conhecimentos em saúde com favelas do Rio de
Janeiro;

•

Revisão teórico metodológica e levantamento de dados para Pesquisa “A Covid-19 como
situação limite: experiências e memória histórica na produção de conhecimentos em
saúde com favelas do Rio de Janeiro’;
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•

Assessoria ao Instituto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão no contexto da
pandemia por Covid-19.

•

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.

•

Apoio técnico-científico à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COAIB), em parceira com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(IPAM) para elaboração de um documento sobre o espalhamento da Covid19 entre os
povos indígenas da Amazônia;

•

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-19 do DSEI Rio Tapajós.

•

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”;

•

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;

•

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).

•

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;

•

Implementação do projeto INOVA-COVID-19 no território da Clínica da Família Anthidio
Dias da Silveira, Jacarezinho (contratação de pesquisadores de campo e treinamentos).

•

Palestrante no Ciclo de Conferências sobre Saúde Indígena do CESIR e COVID-19,
organizado pelo CESIR/Universidade Federal de Rondônia.

•

Coordenação do projeto Inova 2020: Pandemia e Saúde Indígena: Estratégias, Lições e
Aprendizados Na Vigilância, Prevenção e Controle da Covid-19.

•

Assessoria ao Instituto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão no contexto da
pandemia por Covid-19.

•

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.

18

•

Apoio técnico-científico à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COAIB), em parceira com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(IPAM) para elaboração de um documento sobre o espalhamento da Covid19 entre os
povos indígenas da Amazônia;

•

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.

•

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”;

Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em
Saúde- DEMQS
•

Em outubro e novembro de 2020, os pesquisadores do departamento prosseguiram
com as atividades de ensino e pesquisa, bem como na de orientação de alunos de pósgraduação lato e stricto sensu. Além disso, continuam trabalhando em outros
componentes da vida acadêmica, como participação em bancas examinadoras de teses
e concursos, comitês de avaliação de propostas e projetos, submetidos a órgãos de
fomento em pesquisa, e a comitês de ética em pesquisa, assim como pareceristas ad
hoc na revisão de artigos científicos.

•

Nesse período, sete artigos de pesquisadores do departamento foram publicados em
periódicos indexados nacionais e internacionais.

•

Estamos preparando a última reunião de departamento do ano de 2020, assim como o
último encontro temático sobre a pandemia de COVID-19.

•

Do ponto de vista da gestão, ainda que com trabalho fundamentalmente virtual, temos
tido todo apoio dos funcionários da secretaria (Aline, Marcelo e Assis) e da nossa
analista de gestão, Andrea Torreão de forma permanente e eficiente.

Departamento de Política de Medicamentos e Assistência FarmacêuticaNAF
Monitoramento e acompanhamento
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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),COVAX, COVAX Facility, 75a Assembleia Geral das Nações Unidas).
Acompanhar a tramitação do PL 1462-2020 no Congresso Nacional, sobre a concessão
automática de licença compulsória para tecnologias relacionadas com COVID-19
Revisão banco de dados sobre tratamento da Covid 19

Artigos
Elaboração de artigo sobre medicamentos em desastres
20
Elaboração de artigo Covid e regulação
Elaboração de artigo Covid e fronteiras
Submissão de artigo de Fabius Vieira Leineweber & Jorge Antonio Zepeda Bermudez - De
Bioshield a Warp Speed: o excepcionalismo da resposta dos EUA à COVID, na Revista Ciência
e Saúde Coletiva
Elaboração e discussão de artigos a ser publicados em revistas cientificas, no CEE/Fiocruz e
em outros blogs
Escrita e desenvolvimento de artigos científicos
Revisão artigo Social Science and Medicine
Revisão artigo PlosONE
Revisão artigo Revista de Saúde Pública
Submissão de capítulo por Jorge Bermudez - O PARADIGMA DO ACESSO: ALTERNATIVAS
FRENTE À ESCASSEZ DE MEDICAMENTOS NO MUNDO, em publicação técnica do CONASS
Revisão artigo BMWH
Revisão artigo Global Public Health
Revisão artigo RBEM

Elaboração de artigo sobre medicamentos em desastres
Revisão e re submissão de artigo de Fabius Vieira Leineweber & Jorge Antonio Zepeda
Bermudez - De Bioshield a Warp Speed: o excepcionalismo da resposta dos EUA à COVID, na
Revista Ciência e Saúde Coletiva
Participação da oficina de escrita de artigos de alunos do Programa de Pós-Graduação da Ensp

Assessoria
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)

Aulas e Disciplinas
Aula Revisão – alunos UFF e ENSP
Aula no Mestrado Profissional do IRI (Instituto de Relações Internacionais) da PUC-Rio:
ACESSO A MEDICAMENTOS NA AGENDA DA SAÚDE GLOBAL.
Ministração de aula “Recursos Humanos em Assistência Farmacêutica” na Disciplina Tópicos
de Políticas de Medicamentos
Ministração de aula “Recursos Humanos em Assistência Farmacêutica” na Disciplina Tópicos
de Políticas de Medicamentos
Coordenação da Disciplina Tópicos em Políticas de Medicamentos 2020 – Programa de PósGraduação em Saúde Pública - ENSP
Coordenação e ministração de aulas da disciplina Tópicos em Política de Medicamentos da pósgraduação da Ensp
Disciplina Seminários Avançados de Doutorado PPGSP (semanal)
Disciplina Tópico em Política de Medicamentos (semanal)
Correção dos diários reflexivos dos residents
Aula mestrado
Coordenação da Disciplina Tópicos em Políticas de Medicamentos 2020 – Programa de Pós
Graduação em Saúde Pública - ENSP
Ministração de aula “Política Industrial e produção de medicamentos” na Disciplina Tópicos de
Políticas de Medicamentos
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Coordenação e ministração de aulas da disciplina Tópicos em Política de Medicamentos da pós
graduação da Ensp
Disciplina Seminários Avançados de Doutorado PPGSP (semanal)
Disciplina Tópico em Política de Medicamentos (semanal)

Câmara Virtual
Participação em Câmara Virtual CONEP COVID 19
Participação em Câmara Virtual CONEP

Editoria
Trabalho de editoria associada Cadernos de Saúde Pública
Trabalho de editoria associada Revista Ciência e Saúde Coletiva

Gestão
22
Coordenadora adjunta do Centro Colaborador da OMS/OPAS em políticas farmacêuticas
Transcrição das reuniões semanais do departamento
Ata Reunião NAF (quinzenal)
Atualização página NAF
Atualização das metas SAGE
Planilha de atividades NAF
Planilha de atividades e quadro de horários estagiários
Monitoramento do plano de trabalho do Centro Colaborador da OMS/OPAS em Políticas
farmacêuticas
Organizar o planejamento, projetos e ações do NAF para o ano de 2021 do NAF
Supervisão da atividade de gestão do Departamento
Suporte a demanda dos profissionais do departamento via whatsapp e e-mail
Trabalho presencial para alterações em SCDP
Leitura Plano Anual 2021

Webinar

Webinar International Society for Pharmacoepidemiology BRAZINT
Webinar International Society for Pharmacoepidemiology

Eventos
Organização evento Anvisa – Abertura de dados públicos
Participar, como convidado, no painel DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA INCORPORAÇÃO DE
MEDICAMENTOS NO SUS E SEUS IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,
promovido pelo Instituto Racine
Participar e acompanhar o lançamento do Ebook preparado pelo CRIS: Diplomacia em Saúde reflexões a meio do caminho, com capítulo escrito em co-autoria com Fabius Leineweber Tecnologias de saúde - medicamentos e vacinas: bens públicos globais ou disputa de mercado?

Treinamentos e seminários virtuais como participante e/ou palestrante
23
Curso de Atualização em Políticas de Saúde e Gestão do Sistema Único de Saúde – Módulos I
e II (semanal)
Curso de Excel avançado
Curso Gerenciamento de recursos
Treinamento Comportamento Mais Seguro (CMS) com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha
(CICV)
Seminário Política de Drogas Defensoria Pública RJ (aula remota e debate)
Participação em Seminários e Debates acadêmicos da PG-SP sobre o enfrentamento da
pandemia de SARS-Cov-2
Congresso Farmacêutico de Lisboa (online)
Palestra 1 Congresso Farmacêutico de Lisboa (online)
Palestra 2 Congresso Farmacêutico de Lisboa (online)
Curso de Atualização em Políticas de Saúde e Gestão do Sistema Único de Saúde – Módulos I
e II (semanal)
Curso Gerenciamento de custos
Curso Gerenciamento de Qualidade

Noções Gerais de Direitos Autorais
Curso "Entendendo o comportamento organizacional"
Participação em Seminários e Debates acadêmicos da PG-SP sobre o enfrentamento da
pandemia de SARS-Cov-2

Editoria
Trabalho de editoria associada Cadernos de Saúde Pública
Trabalho de editoria associada Revista Ciência e Saúde Coletiva

Orientações virtuais
Interação e orientação de aluna de mestrado
Interação e orientação alunos doutorado
Sessões de discussão e orientação de alunos do Mestrado e Doutorado
Orientação via reuniões virtuais semanais de alunos do Programa de Pós Graduação em Saúde
Publica
Reuniões de orientação de alunos de Mestrado e Doutorado
Reuniões virtuais de orientação dos alunos de mestrado e doutorado do programa de PósGraduação em Saúde Pública

Participação em eventos
Participar e acompanhar o lançamento do Ebook preparado pelo CRIS: Diplomacia em Saúde reflexões a meio do caminho, com capítulo escrito em co-autoria com Fabius Leineweber Tecnologias de saúde - medicamentos e vacinas: bens públicos globais ou disputa de mercado?
Participação como palestrante convidado, em debate promovido pelo Conselho Nacional de
Saúde no Congresso da Rede Unida: Ciência, Tecnologia e Inovação e Assistência
Farmacêutica a favor da vida.

Leituras para disciplinas e/ou projetos
Leitura, estudos e trabalhos relacionados a pareceres técnicos de artigos e pesquisas
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Leituras e organização de material para disciplina de integridade em pesquisa
Leitura de projetos COVID19 CONEP (tramitação célere)
Leitura de projetos CONEP (áreas temáticas)
Levantamento bibliográfico e catalogação dos artigos selecionados sobre tratamentos da SARSCov-2
Organização e leitura referências COVID 19

Pareceres
Elaborar parecer para projetos COVID19 CONEP
Elaborar parecer para projetos CONEP (áreas temáticas)
Revisão e parecer sobre manuscritos submetidos às revistas cientificas

Participação em Grupos de Trabalho e Grupos Técnicos
Participação em atividades sobre publicação dos Centros Colaboradores da OPAS/OMS no
Brasil
Reunião GT Avaliação PSP ENSP
Reunião quinzenal GT ScholarOne-SCiELO
Reunião GT de Preparação do Congresso Abrasco
Participação em atividades do GT Assistência Farmacêutica no SUS coordenado pelo CRF-RJ
Participação no Grupo de trabalho de livros/capítulo de livros do programa pós-graduação saúde
pública da Ensp
Reunião GTATS-Consinca

Projetos de Pesquisa
Elaboração Projeto Formatos/Normalização de teses e dissertações Fiocruz
Participação no projeto de pesquisa Indústria Farmacêutica e acesso a medicamentos
Participação no projeto de pesquisa de levantamento de estudos clínicos junto com os
estagiários CIEE
Participação no projeto de pesquisa artigos para tratamento da COVID-19
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Pesquisa Doutorado: A Comunicação no Enfrentamento do COVID-19 no âmbito da APS- ESF:
Reflexões, Desafios e Propostas para (re)pensar Ações de Cuidado
Pesquisa sobre Cloroquina e Hidroxicloroquina na mídia impressa
Planejamento e organização da implementação da pesquisa “Medicamentos, testes
diagnósticos, produtos para saúde e equipamentos estratégicos em tempos da COVID-19:
desafios para o enfrentamento no nível municipal”
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
Participação no projeto de pesquisa “Medicamentos, testes diagnósticos, produtos para saúde
e equipamentos estratégicos em tempos da COVID-19: desafios para o enfrentamento no nível
municipal
Execução das atividades de pesquisa “Medicamentos, testes diagnósticos, produtos para saúde
e equipamentos estratégicos em tempos da COVID-19: desafios para o enfrentamento no nível
municipal”

Realização e participação do NAF em reuniões
Reuniões para construção da disciplina de integridade
Reunião Ordinária CONEP
Reunião ordinária Colegiado de Pesquisa
Participação em reunião do CEP/ENSP
Reunião departamental via skype (semanal)
Reunião quinzenal GT ScholarOne-SCiELO
Reunião editoria número especial Incorporação RBRAFHSS
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Revisão artigo PlosONE
Reunião supervisão de pós-doutorado Carlos Vidotti
Reunião WP7 Eixo 4 Projeto Zika Alliance – Rede Zika
Reunião trabalho APAC-Onco
Reunião quinzenal GT ScholarOne-SCiELO
Reunião artigo Interações Medicamentosas na Covid-19
Reunião Comitê CNJ
Reunião GT Avaliação PSP ENSP
Reuniões virtuais de orientação dos alunos da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Participação nas reuniões virtuais da Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde da
Família
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 a Associação dos Funcionários do INPI (AFINPI) e
GTPI/ABIA
Participar em reuniões convocadas pela direção da ENSP e pela VPPIS
Participação em reuniões semanais do grupo envolvido na execução da pesquisa acima
Participação como membro efetivo das reuniões ordinárias (quinzenais) e extraordinárias do
Comitê de Ética em Pesquisa/ENSP
Participação nas reuniões do Colegiado de Ensino e CDEAD/Ensp
Reuniões virtuais de orientação dos alunos de mestrado e doutorado do programa de PósGraduação em Saúde Pública
Participação nas reuniões virtuais de departamento e da pós-graduação da Ensp
Participação em Reunião remota do comitê URM do Ministério da Saúde
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Reunião ordinária Colegiado de Pesquisa
Participação em reunião do CEP/ENSP
Reunião GTATS-Consinca
Reunião RWE biossimilares
Reunião Comissão Científica Congresso Abrasco
International Society for Pharmacoepidemiology Board Meeting
Reunião Editores Revista Ciência e Saúde Coletiva
Participação nas reuniões virtuais da Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde da
Família
Participação nas reuniões semanais CD extraordinário da ENSP
Reuniões virtuais consecutivas com a Federação Nacional dos Farmacêuticos e Conselho
Nacional de Saúde
Participação, como membro, das reuniões quinzenais do grupo internacional COVID ACCESS
PLATFORM
Reunião Projeto Insumos Covid

A PRODUÇÃO DA ENSP NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL ARCA
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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
5.400 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 790 publicações divididas por suas diversas
comunidades e a da ENSP é responsável por 296 documentos 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 dessa produção da Escola,
com títulos e seus links, publicados no Arca no período de 1o de outubro a 10 de dezembro de
2020:
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1. ARTIGOS
Ancestralidade genética indígena como fator de risco para tuberculose? Perspectivas críticas e
implicações em políticas públicas na saúde indígena
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44503

Antes, durante e depois da pandemia: que país é esse?
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44333

“A medida da fome”: as escalas psicométricas de insegurança alimentar e os povos indígenas
no Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44328

Carga de doença da COVID-19 e de suas complicações agudas e crônicas: reflexões sobre a
mensuração (DALY) e perspectivas no Sistema Único de Saúde
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44501
30
Ciência em tempos de pandemia (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40656

Condições sanitárias entre domicílios indígenas e não indígenas no Brasil de acordo com os
Censos nacionais de 2000 e 2010
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44330

Copo meio vazio: aumento no consumo de bebidas durante a pandemia desperta preocupação
quanto aos efeitos colateriais
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45020

Dias que nunca terminam: sintomas persistentes relacionados à Síndrome Pós-Covid
surpreendem pacientes e pesquisadores
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45018

Ensayo sobre la pandemencia: cuando los personajes y microbios de la ciencia ficción salen de
la película
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44324

Ethical considerations for restrictive and physical distancing measures in Brazil during COVID19: facilitators and barriers

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44449

É hora de fortalecer o SUS
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45017

Fato ou Fake? Uma análise da desinformação frente à pandemia da Covid-19 no Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44120

Fiocruz atua em um dos pilares mais estratégicos do enfrentamento da pandemia: a busca pela
vacina
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44996

Fora da prioridade: pandemia de COVID-19 agrava desassistência de doenças já consideradas
invisibilizadas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45016

Girassóis na noite escura: em tempo de pandemia, acolhimento e cuidado em territórios
vulnerabilizados
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44442

Health reform and Indigenous health policy in Brazil: contexts, actors and discourses
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44448
Longevidade e custo da assistência: o desafio de um plano de saúde de autogestão
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44332

O acesso à vacina é tão crítico quanto a existência dela
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44334

O consumo de crack por mulheres: uma análise sobre os sentidos construídos por profissionais
de consultórios na rua da cidade do Rio de Janeiro, Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44331

O que causa o adoecimento é o descaso
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44441

O Registro Civil nos quatro primeiros meses da pandemia de Covid-19 no Brasil: estudo
comparativo entre óbitos por mês de ocorrência e de registro
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45014
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Pelos olhos das crianças: com suas rotinas alteradas, pequenos refletem sobre mudanças
causadas pela covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44443

Pesquisa social em ambientes digitais em tempos de COVID-19: notas teórico-metodológicas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44604

Programa Nacional de Imunizações: o desafio do acesso universal no Século XXI (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44504

Sob a pressão das telas: docentes sofrem efeitos do isolamento social, sobrecarga do ensino
remoto e mudanças no rotina
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44444

SUS: 30 anos em defesa da vida
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44440

SUS futebol clube (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45019

Um “fato social total”: COVID-19 e povos indígenas no Brasil (Editorial)
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44123

Vacinas na corrida: da politização aos esforços da ciência
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45015

Violência contra idosos durante a pandemia de Covid-19 no Brasil: contribuições para seu
enfrentamento
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44122

2. LIVROS
Crise e pandemia: quando a exceção é regra geral
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44928
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Diplomacia da saúde e Covid-19: reflexões a meio caminho
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44905

3. MANUAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
Documento sobre retorno às atividades no Brasil em vigência da pandemia Covid19 - 30/11/2020:
segunda onda, “repique” ou evolução natural dos casos após o relaxamento das medidas não
farmacológicas? O que os dados parecem indicar?
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44690

Nota técnica nº 2. Reflexões sobre o comportamento da epidemia da COVID-19 segundo as
regiões de saúde do Estado do Amazonas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44060

Nota técnica nº 3. Reflexões sobre o comportamento da epidemia da COVID-19 segundo as
regiões de saúde do Estado do Amazonas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44621

Parecer sobre proposta de protocolo de embarque e testagem para COVID-19 nos petroleiros
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45010

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

Recomendações e descrições dos padrões de segurança e saúde relacionados ao trabalho na
Indústria de Petróleo e Gás para prevenção e o enfrentamento da pandemia pela Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44058

Reflexões sobre o comportamento da epidemia da COVID-19 segundo as regiões de saúde do
Estado do Amazonas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44060

Reflexões sobre testes para COVID-19 e o dilema do passaporte da imunidade
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45011
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4. PREPRINTS
A contribuição da atenção primária à saúde na rede SUS de enfrentamento à Covid-19
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45013

5. RELATÓRIOS
Consolidação das atividades que ocorreram durante o período de pandemia: ENSP agostosetembro 2020
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44984

6. REVISTAS/BOLETINS
2o Boletim socioepidemiológico da Covid-19 nas Favelas: análise da frequência, incidência,
mortalidade e letalidade por COVID-19 em favelas cariocas
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44450

Boletim Observatório COVID-19 após 6 meses de pandemia no Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44059

MATÉRIAS
OUTUBRO 2020
Notícias:
1/10/2020

ACESSE O NOVO INFORME ENSP
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50133
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) lança, nesta segunda-feira
(5/10), o Novo Informe ENSP. O formato atual possui uma identidade visual moderna, atrelada
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à Política de Comunicação da Fiocruz, e que permite uma navegação mais prática, intuitiva e
eficaz sobre as principais informações em saúde. O Novo Informe tem um design responsivo,
ou seja, está adaptado para todos os tipos de dispositivos móveis, e dialoga com os produtos
de comunicação da Escola, como Cadernos de Saúde Pública e Radis, e os demais sites de
notícias da Fiocruz.
5/10/2020

DIVULGA ENSP:

CONHEÇA

A PESQUISA REALIZADA

COM

AS

QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50013
Pesquisa Científica é um tema bastante discutido neste momento, pois é com base em seus
resultados que pode surgir, por exemplo, um tratamento para a pandemia da Covid-19. Mas
você sabe sua verdadeira importância? As pesquisas científicas objetivam solucionar questões,
baseadas em métodos, que geram resultados que podem trazer melhorias na qualidade de vida
de diferentes comunidades. A pesquisa de saúde coletiva aborda variados temas – situação
indígena, exposição a substâncias químicas, saúde dos trabalhadores, vigilância em saúde,
determinantes sociais e sua importância na condição de vida das populações –, sendo esses
apenas alguns deles. Por isso, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP/Fiocruz) criou o “Divulga ENSP”, um projeto que visa apresentar, de maneira mais
acessível, alguns resultados e produtos das suas pesquisas com a prerrogativa de aproximar e
fazer com que a sociedade, cada vez mais, se apodere deles.
7/10/2020

PESQUISA ANALISA A POLÍTICA DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO
HIV NO BRASIL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50130
Registrar e descrever a interação da sociedade civil organizada no processo de formulação e
implementação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) no Brasil, foi o objetivo do estudo Sociedade
Civil e a Política da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV no Brasil. A dissertação de mestrado,
apresentada no Programa Pós-Graduação em Saúde Púbica da ENSP, concluiu que a
sociedade civil organizada esteve em interação nos espaços de consulta e decisão tanto na
esfera governamental quanto da pesquisa clínica. No entanto, essa interação teve diferenças
no engajamento entre os movimentos sociais.
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8/10/2020

OUTUBRO ROSA: UM PANORAMA DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL E
NO MUNDO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50164
Outubro chega com a cor dos afetos, da beleza, da feminilidade e, sobretudo, da luta mundial
contra uma das doenças que mais acometem mulheres em todo o mundo. Ao longo do mês,
são promovidas diversas ações com o objetivo de conscientizar sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer
de colo do útero. E a ENSP, por mais um ano consecutivo, segue engajada nesta campanha.

ENSP E EMARF INICIAM MESTRADO PARA MAGISTRADOS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50157
No dia 2 de outubro, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e a
Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região (EMARF) iniciaram o curso de
Atualização em Políticas de Saúde e Gestão do Sistema Único de Saúde. A proposta de
formação busca cumprir os objetivos estabelecidos pelo Fórum Nacional da Saúde, de modo
que magistrados federais, servidores da justiça federal e médicos (que atuem no âmbito do TRF
da 2ª Região) se aprofundem na compreensão das principais características da política e da
gestão do SUS.
9/10/2020

CONHEÇA AS AÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO ÁGUA E SANEAMENTO
DA FIOCRUZ
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50166
O Grupo de Trabalho Água e Saneamento da Fiocruz lançou um informe sobre suas diversas
ações no combate aos desafios no campo da Água e Saúde no Brasil. “O GT vem cumprindo
um papel fundamental na Fiocruz, por meio do compartilhamento dos conhecimentos de
pesquisadores das diversas unidades técnico-científicas, para a construção de posicionamentos
comuns e ações internas e externas que contribuem com a missão institucional da Fiocruz e
que têm como objetivo o direito à saúde e à cidadania”, destaca o documento. Pela ENSP,
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integra o grupo o pesquisador do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola,
Paulo Barrocas.
14/10/2020

ENSP BUSCA RETORNO ÀS AULAS DE FORMA IGUALITÁRIA E
DEMOCRÁTICA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50184
Com o objetivo de contribuir para o debate das aulas virtuais, o Fórum de Estudantes da ENSP
elaborou e aplicou um questionário abordando o Perfil dos Discentes da Escola. Esta enquete
se destinava a abordar as condições tecnológicas, sociais e psíquicas dos discentes em tempos
difíceis, como este, no contexto da pandemia gerada pela covid-19. Com isto, foram
apresentados aos membros do Conselho Deliberativo da ENSP, os resultados desse
levantamento que ressaltaram a preocupação de levantar questionamentos e reflexões
fundamentais para este debate.
37
15/10/2020

COVID-19 REFORÇA DESIGUALDADE RACIAL NO BRASIL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50204
A pandemia de Covid-19 possui comportamento desigual entre brancos e negros. A constatação
faz parte de um levantamento publicado na revista Cadernos de Saúde Pública (CSP), da
Fiocruz, que comparou a evolução de mortes e hospitalizações, considerando o quesito
raça/cor, ao longo das semanas epidemiológicas (SE) de notificação. O artigo Desigualdades
raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a Covid-19 e o racismo estrutural revela
queda de internações e óbitos em brancos e o aumento em negros, em poucas semanas, o que
indica o percurso trilhado pelas desigualdades raciais no país. O trabalho foi destaque na
Agência Brasil. O texto, cuja autora principal é a pesquisadora Roberta Gondim, da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, revela que na SE 15 (4 a 10 de abril), a proporção de
hospitalizações era de 73% na população branca e de 23,9% entre os negros.
21/10/2020

TABAGISMO E COVID-19 EM DEBATE NA ENSP
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50205

Os Desafios sanitários de um país produtor de tabaco durante a pandemia da Covid-19 foi o
tema

de

mais

um

Centro

de

Estudos

da

Escola

Nacional

de

Saúde

Pública

(Ceensp/ENSP/Fiocruz). A atividade objetivou mostrar as evidências da relação entre tabagismo
e Covid-19, as táticas utilizadas pela indústria tabagista ao longo da pandemia e a propagação
dessas ações nas mídias sociais.
22/10/2020

DESIGUALDADE

NAS

CIDADES

ACENTUA

CONSEQUÊNCIAS

DA

PANDEMIA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50165
As cidades e os grandes centros estão preparados para receber uma nova pandemia? Qual é o
papel dos sanitaristas, arquitetos, pensadores do urbano, pesquisadores, universitários e
construtores na criação desse modelo? É possível tornar a cidade um instrumento de promoção
da saúde e, assim, reduzir as desigualdades no ambiente urbano? O tema, que esteve na pauta
do DSSA Debate no dia 30 de setembro, debateu a relação entre a saúde pública e o
planejamento urbano e apresentou as ações 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), que será realizado em julho de 2021, no Rio de Janeiro.
23/10/2020

JORGE BERMUDEZ: ‘É PRECISO FORTALECER O SUS, POIS TODA A
VACINAÇÃO DEVE SER INSERIDA NO NOSSO SISTEMA PÚBLICO"
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50254
Jorge Bermudez, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP/Fiocruz) e membro do Painel de Alto Nível em Acesso a Medicamentos do Secretáriogeral das Nações Unidas afirma que para a distribuição equânime da vacina no Brasil, esperase contar com a experiência acumulada pelos técnicos do Programa Nacional de Imunizações.

ENSP EMITE PARECER SOBRE COVID-19 COM O TRABALHO NA
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50248
Pesquisadores do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh/ENSP) elaboraram um documento que apresenta o parecer científico dos casos de
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Covid-19 nas plataformas de petróleo e gás do país. O documento contribui para a investigação
e caracterização do nexo causal entre a doença e o trabalho no setor petrolífero.
26/10/2020

‘CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA’ DE OUTUBRO ABORDA A COVID-19 E
OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50262
O editorial da revista Cadernos de Saúde Pública, assinado pelos pesquisadores da ENSP,
Ricardo Ventura Santos e Ana Lucia Pontes; e Carlos E. A. Coimbra Jr., da UFRJ, considera
que, no atual contexto político, muitos dos direitos constitucionais indígenas têm sido
ameaçados, e são muitas as fragilidades do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas, o que se reflete em elevados níveis de adoecimento e morte por causas evitáveis.
“Um alento é que o protagonismo das lideranças, comunidades e organizações indígenas tem
se mostrado dinâmico e intenso, tanto no sentido de apresentar denúncias como apresentando
proposições e implementando iniciativas para o enfrentamento de condições tão adversas”,
ressaltam eles.
27/10/2020

UM MUNDO SEM CORES: 'RADIS' DE OUTUBRO DEBATE O SOFRIMENTO
PSÍQUICO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50273
Angústia, tristeza, melancolia, apatia, tédio são nomes que se referem a tonalidades do
sofrimento psíquico. Para Paulo Amarante, pesquisador da ENSP, o termo depressão foi de tal
maneira apropriado, no caso do comportamento e da experiência de vida, pela psicopatologia,
psiquiatria, psicanálise ou psicologia, que ele se tornou sinônimo de doença. “Se há uma doença
ou desordem, deveria existir uma ordem. E qual é a ordem social, psicológica e subjetiva?”,
questiona. Essa questão foi abordada na Radis de outubro. Confira a reportagem de Luiz Felipe
Stevanim.
29/10/2020

BRASIL SE APROXIMA DA MARCA DE MIL PROFISSIONAIS DE SAÚDE
MORTOS PELA COVID-19
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50282
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A Comissão de Representação para Acompanhar o Cumprimento das Leis (Cumpra-se), da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizou nesta sexta-feira (23/10)
uma audiência pública virtual para debater os direitos e danos aos profissionais de saúde frente
à pandemia da covid-19. Gerente do Observatório de Recursos Humanos em Saúde da Escola
Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), Maria Helena Machado Souza trouxe à reunião
o dado de que já houve aproximadamente mil mortes de profissionais de saúde pela covid-19
no país - entre médicos e enfermeiros foram 600 óbitos -, segundo pesquisa realizada pela
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) em parceria com outras
instituições.

ENSP REALIZARÁ TERCEIRA FASE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO PARA
COVID DE 9 A 18 DE NOVEMBRO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50297
De 9 a 18 de novembro, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)
realizará a terceira 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.
30/10/2020

CEENSP DEBATE IMPORTÂNCIA DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA
SAÚDE
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50301
Com o tema Desenvolvimento, consórcios públicos e organização regional de Políticas e Redes
de Atenção à Saúde, foi promovido, no dia 21 de outubro, mais um encontro do Centro de
Estudos Miguel Murat da ENSP (Ceensp). A atividade, realizada on-line, fez parte do seminário
Limites e Potencialidades dos Consórcios Públicos para o Desenvolvimento e a Organização
Regional do SUS. A ideia de promover o seminário surgiu a partir de recente pesquisa, realizada
por pesquisadores, professores, alunos e ex alunos do Programa de Pós-Graduação em Saúde
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Pública da ENSP, que teve como objetivo analisar os condicionantes e as implicações de
arranjos de governança regional na constituição de Redes de Atenção à Saúde no estado do
Rio de Janeiro.
Eventos:
1/10/2020

ALTERAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO EM DEBATE NA
ENSP
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50089
A Alteração do Marco Legal do Saneamento será o tema da próxima sessão virtual da ENSP. A
atividade contará com a participação da Procuradora Regional da República do Ministério
Público Federal, Sandra Kishi; do Diretor Administrativo do Observatório Nacional dos Direitos
à Água e ao Saneamento, Clovis Nascimento; e do engenheiro da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa-RJ), Luis Eduardo Martins. Os interessados em participar devem se inscrever até 5 de
outubro. A sessão será moderada pela pesquisadora do Departamento de Saneamento e Saúde
Ambiental da ENSP, Adriana Sotero.
8/10/2020

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.
9/10/2020

TABAGISMO E COVID-19 EM DISCUSSÃO NO CEENSP
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50167
Na quarta-feira (14/10), o Centro de Estudos da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (ENSP/Fiocruz) discutirá os “Desafios sanitários de um país produtor de tabaco durante
a pandemia da Covid-19”. Na pauta de discussão das palestrantes Margareth Dalcolmo,
pneumologista da ENSP/Fiocruz, Vera da Costa e Silva, pesquisadora e ex-chefe do
Secretariado da Convenção-quadro para Controle do Tabaco da OMS, e Valeska Figueiredo,
coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da ENSP, as evidências da relação
entre tabagismo e Covid-19, as táticas utilizadas pela indústria tabagista durante a pandemia e
a propagação dessas ações nas mídias sociais. O Ceensp está marcado para as 14h e será
transmitido pelo canal da ENSP no Youtube.
13/10/2020

PESQUISADORES DA ENSP VÃO DEBATER DETERMINANTES SOCIAIS
DA SAÚDE URBANA EM EVENTO DA ONU
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50185
Os Determinantes Sociais da Saúde Urbana serão pauta da mesa desta quarta-feira (14/10) do
Circuito Urbano, evento promovido anualmente pelo Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). Organizado pelo Departamento de Saneamento e
Saúde Ambiental (DSSA/ENSP), o debate on-line será realizado às 9h, com o objetivo de discutir
os processos de saúde-doença associados à urbanização nos países periféricos, uma vez que
as especificidades dos processos sócio-espaciais e históricos de cada cidade têm relação direta
com o perfil epidemiológico dos seus habitantes. O encontro terá como palestrantes os
pesquisadores da ENSP Jorge Castro, Marcelo Freitas, Marcelo Guimarães, Clementina
Feltmann, além do biólogo da Fiocruz, Augusto Paulo, e da professora da UFRJ, Maria Lúcia
Freitas.
19/10/20

CEENSP DEBATE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO REGIONAL
DE POLÍTICAS E REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50231
'Desenvolvimento, consórcios públicos e organização regional de políticas e redes de atenção
à saúde' é o tema do próximo encontro do Centro de Estudos Miguel Murat da ENSP (CEENSP),
no dia 21 de outubro. Coordenado por Luciana Dias de Lima, do Departamento de Administração
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e Planejamento em Saúde (Daps/ENSP), o encontro contará com as palestras de Carlos Antônio
Brandão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Assis Luiz Mafort Ouverney, do
Departamento de Ciências Sociais (DCS/ENSP); Moacir Tavares Martins Filho, da Universidade
federal do Ceará; e Adelyne Maria Mendes Pereira, do Daps/ENSP.

SEMINÁRIO DISCUTIRÁ A IMPORTÂNCIA DA DIPLOMACIA EM SAÚDE
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50223
Nesta quinta-feira (22/10), às 10h, o Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz)
vai promover o seminário on-line Diplomacia da Saúde: mais necessária do que nunca.
Realizado em parceria com a Abrasco como parte da programação dos Seminários Avançados
em Saúde Global e Diplomacia da Saúde José Roberto Ferreira, o encontro terá, entre os
palestrantes, a consultora da OMS em Promoção da Saúde, Ilona Kickbusch; a coordenadora
do mestrado em Saúde Global e Diplomacia da Saúde da ENSP, Célia Almeida; o diplomata e
consultor do Cris/Fiocruz, Santiago Alcázar; e o diretor do Cris/Fiocruz, Paulo Buss.
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20/10/200

ENSP

PARTICIPA

DA

17° SEMANA

NACIONAL

DE

CIÊNCIA

E

TECNOLOGIA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50236
A Escola Nacional de Saúde Publica Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) está participando da 17°
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que esse ano tem como tema a Inteligência Artificial:
A Nova Fronteira da Ciência Brasileira. Confira quando e onde a ENSP estará presente. Na
quinta-feira, dia 22 de outubro, das 16h às 17h, a pesquisadora Adriana Sotero Martins irá
apresentar a ferramenta de análise espacial de dados disponíveis em bancos públicos sobre
saneamento e sobre a cidade do Rio de Janeiro em modelagem espacial de divisão do território
em blocos regionais de concessão.
27/10/2020

4º

SEMINÁRIO

INTERNACIONAL

"A

EPIDEMIA

DE

DROGAS

PSIQUIÁTRICAS"
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50274
O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/FIOCRUZ organiza, nos dias 5 e 6 de novembro o 4º

Seminário Internacional "A Epidemia das Drogas Psiquiátricas". O evento, coordenado por
Fernando Freitas e Paulo Amarante, será totalmente online e gratuito, com transmissão ao vivo
através de link que será divulgado em breve na página do facebook do evento, além de tradução
simultânea. Durante o intervalos das mesa, serão apresentadas experiências de Economia
Solidária e atrações musicais.
30/10/2020

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE EXCEPCIONALIDADE É TEMA DE SESSÃO
CIENTÍFICA NA ENSP
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50245
No próximo dia 6 de novembro, às 15 horas, será realizada mais uma sessão virtual em
homenagem ao mês do professor, intitulada “Trabalho remoto, saúde docente e resistências da
educação em tempos de excepcionalidade”. A atividade será transmitida no Facebook do Centro
de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) e contará com a
participação da pesquisadora do Cesteh Kátia Reis, da integrante do Sindicato dos Professores
de Macaé e região (Sinpro) Guilhermina Rocha, do professor da Universidade Federal
Fluminense (UFF) Manuel Gustavo Ribeiro e do integrante da Escola de Enfermagem Anna
Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ) Walcyr Barros. O evento terá a
coordenação do pesquisador do Cesteh Gideon Borges.

NOVEMBRO 2020
Notícias:
3/11/2020

REDE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOBRE A EXPOSIÇÃO AO
SARS-COV-2 EM TRABALHADORES LANÇA QUESTIONÁRIO DIGITAL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50316
A Rede de Informação e Comunicação sobre a Exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores e
trabalhadoras — que produz e divulga informações a respeito da pandemia do Covid-19, como
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projetos, estudos e notas técnicas direcionadas à população de trabalhadores expostos,
infectados e doentes no trabalho — está lançando um questionário a fim de obter respostas para
a melhoria da condição de saúde e de vida no trabalho.
5/11/2020

'RELAÇÕES ENTRE CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL E DENGUE NO RJ' É
TEMA DE PESQUISA DA ENSP
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50317
Delimitação de vizinhanças para o estudo das relações entre contexto socioambiental e
ocorrências de dengue no município do Rio de Janeiro foi o tema da dissertação apresentada
pela aluna Julia Novaes de Barros Peixoto ao Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
em Saúde Pública da ENSP, sob orientação de Leonardo Soares Bastos e coorientação de
Mônica de Avelar Figueiredo Mafra Magalhães. O estudo avaliou a utilização de unidades
espaciais contínuas e homogêneas segundo fatores socioambientais para potencializar a
compreensão da dinâmica de ocorrências da dengue no ambiente urbano do município do Rio
de Janeiro. Trata-se de estudo ecológico de base territorial tendo os limites dos bairros como
unidade de análise. A população do estudo foram os casos notificados de dengue na cidade do
Rio de Janeiro no período de 2010 a 2018.

PESQUISADORES DIVULGAM RESULTADO DE PESQUISA SOBRE
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO AO POVO MUNDURUKU
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50338
A equipe do projeto “Impacto do mercúrio em áreas protegidas e povos da floresta na Amazônia
Oriental: Uma abordagem integrada saúde-ambiente Aspectos Metodológicos e Resultados
Preliminares”, coordenada pelos pesquisadores Paulo Basta e Sandra Hacon, da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), promoveu, no dia 30 de outubro de
2020, a devolutiva da pesquisa para o povo Munduruku. O estudo detectou níveis de mercúrio
nas amostras de cabelo daquela população e recomenda a interrupção imediata das atividades
garimpeiras nas terras indígenas afetadas.
9/11/2020

ENSP HOMENAGEIA HESIO CORDEIRO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50361
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A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) lamenta o falecimento de
Hesio Cordeiro no domingo, 8 de novembro, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Médico sanitarista
e professor, as inúmeras funções e atividades desempenhadas numa extensa e intensa
trajetória vivida o inscrevem na história contemporânea como um dos nomes da construção do
direito à saúde e à educação de nosso país.
10/11/2020

FIOCRUZ INICIA TESTES COM BCG EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO
RIO DE JANEIRO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50371
Na segunda-feira, dia 16/11, a Fundação Oswaldo Cruz, por intermédio da Escola Nacional de
Saúde Pública (ENSP), iniciará os testes, no Rio de Janeiro, do Brace Trial Brasil (BTB), estudo
com a vacina BCG que visa reduzir o impacto da Covid-19 em trabalhadores de saúde. Esta
fase será coordenada pela pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo, e o
recrutamento dos voluntários será feito no Centro de Referência Professor Hélio Fraga
(CRPHF), em Curicica, e no Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh), no campus Fiocruz Manguinhos. Os voluntários do BTB devem se inscrever pelo link:
https://is.gd/BRACERJ.

12/11/2020

CD ENSP AMPLIADO APRESENTOU PLANO DE CONVIVÊNCIA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50384
Na quarta-feira, 11 de novembro, a reunião ampliada do Conselho Deliberativo da ENSP.
apresentou e discutiu o Plano de Convivência com a Covid-19. Durante o CD, foram
apresentados diversos pontos do documento, que tem como objetivo, de acordo com o próprio
texto, “reiterar os cuidados e medidas já estabelecidos, mas também orientar a pactuação de
critérios de excepcionalidade a serem adotados na ENSP, ajudando a regular o acesso, em
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caráter extraordinário, ao trabalho presencial para aqueles que necessitarem, ainda durante o
período da pandemia”.

PESQUISA APONTA MUDANÇAS DE HÁBITOS ALIMENTARES DE
ADOLESCENTES NA PANDEMIA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50389
Estudo publicado no periódico científico Nutrients mostrou que os adolescentes de cinco países,
incluindo o Brasil, tiveram consumo modificado de alimentos fritos, alimentos doces, legumes,
vegetais e frutas durante o confinamento indicado para redução da transmissão da Covid-19. A
pesquisa, que revela o aumento do consumo de frutas e hortaliças durante o distanciamento
social, também observou maior ingestão de doces e frituras entre os jovens. O estudo teve
participação da pesquisadora da Ensp Letícia Cardoso, da professora da UFRJ, Patricia Padilha,
e fornece a primeira descrição de como a pandemia de covid-19 alterou as tendências na
alimentação de adolescentes da Espanha, Itália, Brasil, Colômbia e Chile. A iniciativa teve a
liderança do Dr Alberto Davalos, do Instituto Madrilenho de Estudos Avançados em
Alimentação.
13/11/2020

NOVEMBRO AZUL: SAIBA MAIS SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA NO
BRASIL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50390
Chamada Movember, ela surgiu em 2003 na Austrália, incentivada pelas comemorações do Dia
Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizadas em 17 de novembro. De lá para cá,
ganhou adeptos em vários países. Cresceu e se tornou uma ampla campanha, conhecida no
Brasil como Novembro Azul, com a proposta de alertar para a prevenção e o diagnóstico precoce
das doenças que atingem a população masculina, principalmente o câncer de próstata. Afinal,
o diagnóstico precoce, feito por meio dos exames de toque retal e PSA, contribui
significativamente para a cura desse tipo de câncer.
16/11/2020

QUESTIONÁRIO DIGITAL BUSCA RESPOSTAS DOS TRABALHADORES
PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E TRABALHO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50407
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A Rede de Informação sobre a Exposição ao Agente SARS-Cov-2 em trabalhadores e
trabalhadoras lançou, oficialmente, o questionário digital que visa obter respostas de diversos
profissionais para a melhoria da condição de saúde e de vida no trabalho. A atividade objetivou
— além de divulgar e informar a respeito do questionário — mostrar a importância de conhecer,
se apropriar e entender a Rede de Informações de Exposição dos SARS-Cov-2 em
trabalhadores e trabalhadoras. O projeto foi desenvolvido pelo Centro de Estudos da Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(Cesteh/ENSP) e o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa da Saúde e dos
Ambientes de Trabalho (Diesat) com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e das
entidades pertencentes à Diesat e Fiocruz.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - MESTRADO
PROFISSIONAL ABRE CHAMADA PARA NOVO CORPO DOCENTE
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50403
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública-Mestrado Profissional (PPGSPMP/ENSP/Fiocruz) está em fase de avaliação de sua organização, da qualidade da formação
discente e de seus principais impactos na sociedade. Este processo, liderado pela coordenação
do Programa e sua respectiva Comissão de Pós-graduação, está em sintonia com os novos
referenciais sugeridos para a avaliação multidimensional, proposta pela CAPES/MEC em 2019.
Um dos eixos inclui a revisão do corpo de docentes permanentes e colaboradores, no total atual
de 110 professores, considerando que a vigência do quadriênio 2017-2020 encerra-se em
dezembro desse ano. Para tal, em outubro de 2020, foi enviado um questionário eletrônico aos
docentes que participam do Programa, a fim de atualizar informações essenciais para o
recredenciamento no próximo quadriênio 2021-2024, assim como para a revisão das linhas de
pesquisa.
17/11/2020

DIA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE: CONHEÇA O PANORAMA DA
DOENÇA NO BRASIL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50411
A data de 17 de novembro marca o Dia Nacional de Combate à Dengue. Pouco noticiada em
tempos de pandemia, a doença ainda é um problema de Saúde Pública em diversos estados do
Brasil. De acordo com o último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, foram notificados
931.903 mil casos prováveis de dengue no país entre 29 de dezembro de 2019 e 19 de setembro
de 2020. O período também registrou 763 casos da forma grave da doença, 8.727 mil casos de
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dengue com sinais de alarme (DAS) e 492 óbitos. A região Centro-Oeste apresentou a maior
incidência de dengue, com 1.168,2 mil casos/100 mil habitantes, seguida das regiões Sul (929,1
casos/100 mil habitantes), Sudeste (340,2 casos/100 mil habitantes), Nordeste (249,8
/casos/100 mil habitantes) e Norte (107,6 casos/100 mil habitantes)./
18/11/2020

CEENSP

DEBATE

AVANÇOS

E

RETROCESSOS

DA

SAÚDE

DO

TRABALHADOR NO SUS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50427
Os 30 anos da Lei n.º 8080/1990: Avanços e Retrocessos da Saúde do Trabalhador no SUS e
Perspectivas de Ação em Tempos de Covid-19 pautaram o último Centro de Estudos Miguel
Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp), realizado no dia 11 de novembro. Ao abrir o evento,
o coordenador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh/ENSP), Luiz Claudio Meirelles, lembrou que, desde sua criação em 2007, o Ceensp
reúne grandes temas acadêmicos e questões mobilizadoras da Saúde em um evento aberto e
democrático, com a participação de pesquisadores e alunos da instituição.
19/11/2020

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA: POR QUE OS NEGROS SÃO MAIORIA NO
SISTEMA PRISIONAL?
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50418
O dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de Novembro. A ocasião é dedicada à reflexão
sobre a situação do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia
atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Zumbi foi um dos maiores líderes negros
do Brasil e lutou pela libertação do povo negro contra o sistema escravista. O racismo é uma
chaga social no Brasil. Mesmo após mais de um século de abolição da escravatura, a população
negra permanece, majoritariamente, submetida às piores condições de vida. A relação de
exclusão com base na produção social da noção de raça está presente em todas as esferas da
vida - nos ambientes de trabalho, nas universidades e nos hábitos cotidianos.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - MESTRADO
PROFISSIONAL ABRE CHAMADA PARA NOVO CORPO DOCENTE
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50403
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O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública-Mestrado Profissional (PPGSPMP/ENSP/Fiocruz) está em fase de avaliação de sua organização, da qualidade da formação
discente e de seus principais impactos na sociedade. Este processo, liderado pela coordenação
do Programa e sua respectiva Comissão de Pós-graduação, está em sintonia com os novos
referenciais sugeridos para a avaliação multidimensional, proposta pela CAPES/MEC em 2019.
Um dos eixos inclui a revisão do corpo de docentes permanentes e colaboradores, no total atual
de 110 professores, considerando que a vigência do quadriênio 2017-2020 encerra-se em
dezembro desse ano.

ENSP PRODUZ TERCEIRA EDIÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DURANTE A PANDEMIA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50433
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) produziu a terceira 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.
24/11/2020

MUNDURUKUS TÊM SAÚDE AFETADA POR MERCÚRIO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50450
No médio rio Tapajós, nos municípios de Itaituba e Trairão, no Pará, o povo indígena Munduruku
está sofrendo com o impacto do mercúrio usado largamente em atividade de garimpo. Estudo
realizado pela Fiocruz em parceria com o WWF-Brasil indica que todos os participantes da
pesquisa estão afetados por este contaminante. De cada 10 participantes, 6 apresentaram
níveis de mercúrio acima de limites seguros: cerca de 57,9% dos participantes apresentaram
níveis de mercúrio acima de 6µg.g-1 – que é o limite máximo de segurança estabelecido por
agências de saúde. A contaminação é maior em áreas mais impactadas pelo garimpo, nas
aldeias que ficam às margens dos rios afetados. Nessas localidades, 9 em cada 10 participantes
apresentaram alto nível de contaminação. As crianças também são impactadas: cerca de 15,8%
delas apresentaram problemas em testes de neurodesenvolvimento.

CD ENSP DELIBERA SOBRE NÃO ABERTURA PARCIAL DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50455
O Conselho Deliberativo da ENSP, reunido no dia 24 de novembro de 2020, após ser atualizado
sobre o cenário epidemiológico da pandemia da covid-19 no Rio de Janeiro, visto o aumento
acelerado de casos e mortes nos últimos 15 dias, ante as decisões de medidas emergenciais
como o aumento da taxa de ocupação de leitos na rede hospitalar, e face ao estrangulamento
do setor saúde, voltou a discutir as decisões tomadas em relação à abertura parcial das
atividades presenciais na ENSP.

25/11/2020

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: PANDEMIA DE COVID-19 REVELA
AUMENTO DE CASOS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50463
O dia 25 de novembro é lembrado como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra
a Mulher. A data foi criada para denunciar a violência contra as mulheres no mundo todo e exigir
políticas em todos os países para sua erradicação. A convocação foi iniciada pelo movimento
feminista latino-americano, em 1981. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos
humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras
reiteradamente. No contexto da pandemia de covid-19 assistimos perplexos o crescimento de
ocorrências de violência doméstica e sexual. Os dados mais recentes sobre feminicídios, de
acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam que uma mulher é morta a cada
sete horas, apenas por ser mulher. O Brasil está no 5º lugar no ranking mundial do feminicídios.
Uma mulher sofre violência doméstica a cada dois minutos. O país bateu recorde de registros
de estupro. Quase metade das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho.

ARTIGO RELATA TRAJETÓRIAS DE VIDA DE MULHERES NEGRAS EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO RJ
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50434
Respeito é bom e eu gosto”: trajetórias de vida de mulheres negras assistidas por um Centro
Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência na Baixada Fluminense, Rio
de Janeiro, artigo de Carolina Silveira da Conceição e Claudia Mercedes Mora, da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, foi publicado no Cadernos de Saúde Pública. Os resultados do
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estudo apontam que nas narrativas dessas mulheres é perceptível um sentimento de solidão
afetivo-sexual provocada pela preterição dos parceiros ou potenciais parceiros, bem como
experiências racistas e sexistas engendradas nos próprios relacionamentos ou no âmbito
escolar e de trabalho.
26/11/2020

COVID-19 E O AMBIENTE ALIMENTAR DIGITAL É DESTAQUE NO ESPAÇO
TEMÁTICO DO 'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA'
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50471
A revista Cadernos de Saúde Pública, da ENSP, destaca em seu espaço temático a relação
entre a Covid-19 e o ambiente alimentar digital no Brasil. As autoras Laís Vargas Botelho, Letícia
de Oliveira Cardoso e Daniela Silva Canella consideram que a adoção de algumas intervenções
poderia proteger a saúde. Por exemplo, proibir a entrega de comida em escolas; regulamentar
o uso de algoritmos de recomendação; e regular o uso do cartão refeição no âmbito do Programa
de Alimentação do Trabalhador.
27/11/2020

SEMINÁRIO ABORDOU DESMEDICALIZAÇÃO E NOVOS PARADIGMAS DE
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50479
A quarta edição do 4o Seminário Internacional A Epidemia de Drogas Psiquiátricas Patologização em Tempos de Pandemia, organizado pelo Laboratório de Atenção Psicossocial
em Saúde (Laps/ENSP/Fiocruz) contou com 1800 inscritos e uma vasta programação. O evento
foi transmitido online pelo canal do Youtube da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, com
tradução simultânea e interpretação em Libras, e as gravações estão disponíveis (veja links no
fim da matéria).

FONES DE OUVIDO: ELES SÃO PREJUDICIAIS PARA NOSSA SAÚDE?
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50478
Os fones de ouvido sempre foram uma companhia útil para o nosso dia a dia, como para ouvir
música no caminho até o trabalho ou nos acompanhar em uma atividade física. No atual cenário,
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onde muitos foram reportados para o trabalho home office, eles têm sido cada vez mais
utilizados, seja para a participação em reuniões ou chamadas telefônicas.
30/11/2020

DADOS INDICAM NECESSIDADE DE RESTRIÇÕES DE ATIVIDADES PARA
CONTROLE DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 NO BRASIL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50496
Grande parte dos estados brasileiros apresentou alta no número de novos casos e óbitos por
Covid-19 nos últimos dias. A média móvel nacional de mortes, em queda desde outubro, subiu
34% em comparação com duas semanas atrás, chegando a quase 500 falecimentos diários.
Com a retomada do crescimento da disseminação do coronavírus no país, surge a seguinte
dúvida: O Brasil está vivendo uma Segunda Onda, um repique da primeira ou uma evolução
natural dos casos provocada pelo relaxamento das medidas restritivas? Com base em dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS), um documento elaborado por pesquisadores da
ENSP explica por que os casos de Covid-19 voltaram a subir no país, chamando a atenção para
o distinto quadro da evolução dos casos da doença no Brasil, em comparação com outros
países. Desde a semana de 18 de maio, o país registra continuamente mais de 100 mil casos
por semana, sendo que, entre as semanas de 15 de junho e 14 de setembro, notificou mais de
200 mil casos semanais, chegando a 320 mil na semana de 27 de julho, conforme apontam os
números.
Eventos:
4/11/2020

CEENSP DEBATERÁ OS 30 ANOS DA LEI 8080/1990: AVANÇOS E
RETROCESSOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50324
O próximo Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcelos da ENSP debaterá 30 anos da Lei
8080/1990: avanços e retrocessos da Saúde do Trabalhador no SUS e perspectivas de ação
em tempos de covid-19. A atividade será coordenada pelo pesquisador do Centro de Estudos
da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP), Luiz Cláudio Meirelles e mediado
pela da pesquisadora e fundadora do Cesteh, Anamaria Tambellini. A atividade será transmitida
pelo Canal da ENSP no Youtube.
11/11/2020
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SESSÃO DE CINEMA DEBATERÁ A SAÚDE DO AGENTE DE COMBATE A
ENDEMIAS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50378
O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP), através do
Projeto Integrador Estudo do Impacto à Saúde do Agente de Combate a Endemias no Rio de
Janeiro, promoverá CineClube Virtual com a apresentação do filme “Temporada”. A sessão está
marcada para o dia 17 de novembro, às 18 horas. Os interessados em participar devem se
inscrever pelo e-mail narrativas.cesteh@gmail.com, para receber o link da transmissão. Após a
exibição do filme haverá debate virtual.
13/11/2020

CONFIRA OS DESTAQUES DO MAIOR ENCONTRO NACIONAL DA REDE
BRASILEIRA DE ESCOLAS DE SAÚDE PÚBLICA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50246
Com o tema A Educação na Saúde como Indutora de Justiça Social: enredando saberes e
vivências, a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola) reuniu suas 55
instituições formadoras no maior encontro da Rede, o #ENRedEscola2020. Durante a abertura
do evento, a coordenadora da RedEscola, professora Rosa Souza, falou sobre a trajetória da
Rede, criada em 2008 com apenas 18 instituições, e destacou seu crescimento ao longo dos
anos. Atualmente a RedEscola conta com a participação de 55 instituições formadoras
espalhadas em todo o território nacional. Rosa também enfatizou a liderança da Rede no que
diz respeito à educação interprofissional e colaborativa na formação lato sensu em Saúde
Pública.
17/11/2020

EVENTO VAI DEBATER ABERTURA DE DADOS DE BASES DA ANVISA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50372
A Abertura de dados de bases da Anvisa para acesso público será o tema da próxima sessão
virtual da ENSP, que será realizada no dia 30 de novembro, às 14h. O evento será transmitido
no Youtube. O Plano de Dados Abertos (PDA) da Anvisa foi criado para orientar as ações de
implementação e promoção de abertura de dados, inclusive geoespacializados, a fim de permitir
maior transparência das informações e a reutilização dos dados públicos pela sociedade civil.
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30/11/2020

CENTRO DE ESTUDOS DA ENSP DEBATERÁ INOVAÇÕES NA ATENÇÃO
À SAÚDE EM HIV/AIDS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50491
Encerrando o ciclo e atividades em 2020, o próximo Centro de Estudo Miguel Murat de
Vasconcellos (Ceensp), debaterá na quarta-feira, 2 de dezembro, as Inovações na Atenção à
Saúde em HIV/Aids: reconfigurações técnicas, sociais e políticas. A atividade será transmitida
pelo Canal da ENSP no Youtube, a partir das 14 horas. O debate contará com a participação
dos pesquisadores da ENSP, Marly Cruz e Eduardo Melo, da pesquisadora do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), Simone Monteiro, e da pesquisadora do Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas (INI/Fiocruz), Cristina Pimenta.
DEZEMBRO 2020 (parcial até 10/12/2020).
Notícias:
1/12/2020

AGRO É FOGO: ‘RADIS’ RETRATA DESTRUIÇÃO DO PANTANAL
PROVOCADA PELAS QUEIMADAS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50486
A reportagem de Luiz Felipe Stevanim fala de cinzas e silêncio. O céu está coberto de fumaça
e o calor ultrapassa 40° C. As lentes do fotógrafo Peter Ilicciev registram a solidão dos animais,
assim como revelam imagens da destruição provocada pelos incêndios que atingiram
aproximadamente 27% do Pantanal somente em 2020. Leia a matéria completa da revista
Radis!
2/12/2020

AIDS E A PANDEMIA DE COVID-19: NÚMEROS REVELAM DESIGUALDADE
SOCIAL BRUTAL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50514
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O 1º de dezembro é marcado como o Dia Mundial da Luta Contra Aids. A data serve para
reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas
pelo HIV/Aids. Em 2020, a atenção do mundo se voltou para pandemia de covid-19 na saúde e
como as pandemias afetam vidas e meios de subsistência. A covid-19 está mostrando mais uma
vez como a saúde está interligada a outras questões críticas, como redução da desigualdade,
direitos humanos, igualdade de gênero, proteção social e crescimento econômico. Com isso em
mente, este ano o tema do Dia Mundial Contra a Aids é “Solidariedade mundial,
responsabilidade compartilhada”.

ENSP PARTICIPA DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO GLOBAL SOBRE A
INDÚSTRIA DO TABACO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50505
"A indústria do tabaco, que responde por mais de 8 milhões de mortes anualmente em todo o
mundo, nunca foi responsabilizada pelas doenças e mortes que causa, nem pelo impacto
devastador que trouxe para sociedades e países". A afirmativa é uma das constatações do
Índice Global de Interferência da Indústria do Tabaco 2020, lançado pelo Global Center for Good
Governance in Tobacco Control (GGTC), cujo objetivo é verificar como os países estão
protegendo suas políticas de saúde pública dos interesses comerciais e outros interesses da
indústria do tabaco, conforme determinado pela Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco
da OMS. A ENSP, por intermédio do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde (Cetab),
participou da pesquisa mundial.
3/12/2020

ENVELHECIMENTO

NO

BRASIL

E

CORONAVÍRUS:

TEMA

DO

SUPLEMENTO DE 'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA'
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50499
Uma das características do novo coronavírus é que ele acomete mais severamente as pessoas
mais velhas e aquelas com doenças crônicas preexistentes. No Brasil, até 5/6/2020, 86% dos
óbitos pela doença haviam ocorrido entre pessoas com 50 anos ou mais. A questão foi abordada
pela pesquisadora da Fiocruz Minas, Maria Fernanda Lima-Costa, em suplemento do Cadernos
de Saúde Pública, onde são apresentados os primeiros resultados da iniciativa ELSI-COVID-19.
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QUESTIONÁRIO DIGITAL AJUDA NA MELHORIA DA CONDIÇÃO DE
SAÚDE E VIDA NO TRABALHO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50503
A Rede de Informação sobre a Exposição ao Agente SARS-Cov-2 em trabalhadores e
trabalhadoras lançou, oficialmente, o questionário digital que visa obter respostas de diversos
trabalhadores e trabalhadoras, para a melhoria da condição de saúde e de vida no trabalho. O
projeto da rede que tem como objetivo aplicar a tecnologia de informação e comunicação para
conhecer as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores dos serviços essenciais, que
estão atuando junto a pacientes e população potencialmente infectados, para subsidiar ações
de mitigação dos riscos à saúde.
4/12/2020
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FIOCRUZ LANÇA CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO
CONTEXTO DOS POVOS INDÍGENAS
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50515
Cada vez mais impactada pela Covid-19, a população indígena – que tradicionalmente é mais
suscetível a novas doenças em função de suas condições socioculturais, econômicas e de
saúde – precisa de múltiplos esforços para o enfrentamento desta pandemia. Ciente dessas
especificidades e suas necessidades, o Campus Virtual Fiocruz, com apoio da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) acaba de lançar o curso Enfrentamento da
Covid-19 no contexto dos povos indígenas. Online, gratuito e aberto a todos os interessados no
tema, o curso visa capacitar, técnica e operacionalmente, gestores e equipes multidisciplinares
de saúde indígena para a prevenção, vigilância e assistência à Covid-19, respeitando os
aspectos socioculturais dessa população. A iniciativa vai ao encontro de dois eixos de atuação
da Fiocruz para o enfrentamento da pandemia: educação e apoio a populações vulnerabilizadas.

LANÇADO PLANO DE CONVIVÊNCIA COM A COVID-19 DA ENSP VERSÃO 1
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50526
O Plano de Convivência com a Covid-19 da ENSP - versão 1 (novembro/2020) está sendo
lançado com o objetivo de orientar toda a comunidade da ENSP, recomendando medidas de
segurança para as atividades presenciais, além de apoiar e integrar atividades que permanecem
na modalidade de trabalho remoto, e contribuir para organização dos processos de trabalho
durante o curso da pandemia da Covid-19.
7/12/2020

ESTUDO CONDUZIDO PELA ENSP BUSCA DETECÇÃO PRECOCE DE
COVID-19 EM COMUNIDADE NO RIO
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50522
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A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) iniciará, no dia 4 de janeiro
de 2021, no território da Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira, no Jacarezinho, a pesquisa
Vigilância ativa (VA) na pandemia de SARS-CoV2: papel do contato remoto (CR) na
identificação precoce de casos e na prevenção e cuidados durante a crise (VigiAtiva Sars-Cov2). O objetivo é monitorar a saúde das pessoas no contexto da pandemia causada pelo novo
coronavírus identificando os casos de forma precoce, principalmente em indivíduos que tenham
algum risco de desenvolver doenças mais graves, como idosos e pessoas com hipertensão ou
diabetes. Confira a seção do projeto no Informe ENSP.

ARTIGO DA ENSP ANALISA EXPERIÊNCIA DE INCLUSÃO DIGITAL COM
USUÁRIOS DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50534
As transformações ocorridas, mundialmente, nas interrelações sociais pela ampliação do
acesso à internet colocam a inclusão digital como uma estratégia potente no processo de
desinstitucionalização do sujeito em sofrimento psíquico. Analisar uma experiência de inclusão
digital que envolveu usuários do Centro de Atenção Psicossocial Carlos Augusto da Silva Magal,
em Manguinhos, RJ, foi o objetivo do artigo de pesquisadores da ENSP, entre eles, Paulo
Amarante e André Pereira Neto. Perante a ameaça atual do Governo Federal de revogar cerca
de cem portarias do Ministério da Saúde sobre saúde mental, editadas entre 1991 e 2014,
propondo uma revisão da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), e divergindo das disposições

concebidas pela Reforma Psiquiátrica instituída pela Lei 10.216/2001, a discussão do artigo é
mais do que pertinente.
9/12/2020

DIA DO FONOAUDIÓLOGO: PROFISSIONAL ESSENCIAL ATUANTE NA
PANDEMIA DA COVID-19
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50555
Hoje é o dia daquele que cuida dos distúrbios da linguagem e da comunicação humana:o
fonoaudiólogo(a). Função regulamentada no ano de 1981, esses profissionais cuidam de
adultos e crianças com distúrbio na fala e na escrita. E, neste momento de pandemia, não
poderia ser diferente. Os fonoaudiólogos foram classificados como serviço essencial. A
profissão tem mais 13 especialidades, e dentre elas, 3 são consideradas de extrema importância
para enfrentar a Covid-19 — disfagia, motricidade orofacial, fononeurofuncional —, já que
alguns estudos apontam que o novo coronavírus pode causar, além de riscos pulmonares,
danos neurológicos.

MAIS UM ANO, NADA FÁCIL: BALANÇO 2020 DO ‘CADERNOS DE SAÚDE
PÚBLICA’
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50551
O Cadernos de Saúde Pública faz um balanço de 2020 na edição de dezembro. As editoras da
publicação, Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli, avaliam que, até
o fim do ano, terão contabilizado, aproximadamente, 3.300 submissões de artigos científicos.
Uma parcela importante desses (cerca de 20%) foram os artigos dedicados a estudar, analisar,
debater a pandemia de Covid-19, do ponto de vista da Saúde Coletiva.
10/12/2020

SAÚDE MENTAL: INSTITUIÇÕES PUBLICAM NOTA DE REPÚDIO AO
ATAQUE CONTRA A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50568
O Ministério da Saúde apresentou, recentemente, na Câmara Técnica da Comissão
Intergestores Tripartite, a proposta de revogação de todas as portarias que embasam o processo
de construção do modelo comunitário de saúde mental do SUS. Por meio da Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, o MS instituiu um grupo de trabalho no qual
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propôs a revisão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a criação de uma nova proposta
de modelo assistencial em Saúde Mental.
Eventos:
8/12/2020

LANÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PRÁTICAS DE SAÚDE MENTAL E
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50550
No dia 9 de dezembro, às 13h, durante a programação do 7º Congresso Brasileiro de Saúde
Mental, organizado pela Abrasme, o Programa IdeiaSUS/Fiocruz e o Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da ENSP (Laps/Ensp/Fiocruz) lançarão a
Comunidade de Práticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. O evento será transmitido
pelo Facebook da Abrasme e pelo canal do YouTube da Abrasme.
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10/12/2020

DIREITOS

HUMANOS:

PESQUISADORA

DA

ENSP

RECEBERÁ

PREMIAÇÃO DA EMERJ
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50572
A pesquisadora Maria Helena Barros, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP/Fiocruz), será agraciada com o I Prêmio Emerj Direitos Humanos, concedido pela Escola
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A condecoração é inédita e expressa
reconhecimento e gratidão àqueles que se destacaram, no ano de 2020, pela defesa dos
Direitos Humanos. A solenidade virtual acontecerá dia 17 de dezembro, às 17h. Neste 10 de
dezembro, data de celebração dos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
indicação representa o compromisso e a responsabilidade da Fiocruz com a população
brasileira na perspectiva dos Direitos Humanos e Saúde.
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