
 

  



 

    

 

 
 

1 

DIREÇÃO 

 

Atividades realizadas 

- Publicada a Estratégia da ENSP/Fiocruz de Enfrentamento da Pandemia da Doença Causada 

pelo SARS-CoV-2 (Covid-19): Orientações para a Gestão do Trabalho na ENSP/Fiocruz em 

18/03/2020; 

- Articulação de parceria, em 23/03/2020, entre ENSP, EPSJV e Cooperação Social da 

Presidência para enfrentamento da emergência sanitária, por meio de ações interunidades, em 

resposta aos desdobramentos das demandas do GT da Presidência e da corresponsabilidade 

sanitária territorial - Teias-Escola-Manguinhos;  

- Articulação com o CGI, diversos trabalhadores da ENSP, representante dos trabalhadores da 

atividade meio, CSEGSF, Nutec e Nubio para verificar a possibilidade de realização de algumas 

atividades emergenciais, por meio de grupos de trabalho para resposta rápida aos problemas 

do território e serviços;  

- Identificação dos problemas nas perspectivas dos moradores de Manguinhos, CSEGSF e 

trabalhadores da atividade meio, sendo implementadas algumas soluções urgentes, mas 

permanecendo a necessidade de uma agenda estratégica da ENSP;  

- Direção da ENSP realiza reunião com a comunidade ENSP, em 09/04/2020, para informes 

oficiais da ENSP e da Fiocruz frente à crise mundial em relação à gestão do trabalho, bem como 

o papel da APS no território, avançando nas questões internas de gestão do trabalho. Na 

reunião, o representante dos trabalhadores da atividade meio propôs a constituição de um 

escritório de crise ou grupo de trabalho, visando a construção de uma agenda estratégica da 

ENSP e sua implementação por meio de grupos de trabalho temáticos;  

- Ampliada a articulação com alguns representantes do CD para verificar a possibilidade de 

constituição de uma agenda comum e composição de grupos de trabalho para resposta rápida 

ao desafio colocado. Identificando as perspectivas dos moradores de Manguinhos, CSEGSF, 

trabalhadores da atividade meio e chefes do CSEGSF, DAPS, DCS, DEMQS e DSSA, 

resultando na implementação de algumas ações pontuais, mas permanecendo a necessidade 

de uma agenda estratégica da ENSP;  

- O Conselho Deliberativo da ENSP, realizado em 28/04, delibera por estado permanente de 

reuniões sendo as mesmas convocadas semanalmente pela Direção;  
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- Direção implementa o CEENSP virtualmente, sendo a primeira sessão realizada em 20/4;  

- CD ENSP de 12/05/2020 delibera sobre a necessidade de atuação complementar por meio de 

grupos de trabalho temáticos para agendas integradoras, identificando alguns temas iniciais e 

membros para uma primeira composição. São membros do GT - Clementina dos Santos 

Feltmann – DSSA (feltmann@ensp.fiocruz.br) - Iuri da Costa Leite – DEMQS 

(iuri.leite@fiocruz.br) - Joyker Peçanha Gomes – Secretário Executivo do GT 

(joyker@ensp.fiocruz.br) - Lisâneo Macedo Moreira Melo – Rep. Trabalhadores 

(lisaneo.melo@ensp.fiocruz.br) - Luiz Claudio Meirelles – Cesteh (meirelles@ensp.fiocruz.br) - 

Marcia Teixeira – DAPS (marciatx@ensp.fiocruz.br) - Nilson do Rosário Costa – DCS 

(nilson@ensp.fiocruz.br) - Paulo Victor de Sousa Viana – CRPHF (paulo.viana@ensp.fiocruz.br) 

- Pedro Gilberto Alves de Lima – VDAL (pedrolima@ensp.fiocruz.br);  

 

ENSINO 

 

Atividades realizadas 

Desde o início do ano, temos enfrentado muitas dificuldades e desafios impostos pelo quadro 

sanitário da Pandemia. Todos esses desafios passaram a fazer parte do cotidiano de nossas 

discussões nos Fóruns de Ensino (Comissão Geral de Pós-Graduação _CGPG e Comissão 

Geral de Lato Senso e Qualificação profissional _CLSQP) e impactado a demanda/oferta de 

cursos, processos seletivos e índices de evasão em todos os níveis (Stricto Sensu, Lato Sensu, 

Qualificação Profissional e Residências) e modalidades (presencial e a distância) da nossa 

oferta educacional.  Também temos sido impactados por transformações no campo da 

legislação educacional e na organização interna do ensino na Fiocruz, o que tem suscitado 

muitas discussões na Câmara Técnica de Educação Fiocruz. O debate sobre apropriação 

tecnológica ao ensino e a necessidade de um (re)planejamento educacional têm sido temas 

constantes de debate nesses fóruns.   Nesse sentido, a VDE tem produzido reflexões sobre as 

perspectivas a curto, médio e longo prazos para o desenvolvimento e organização do trabalho 

acadêmico na Escola. O principal desafio tem sido propor ações que promovam sinergias, no 

sentido de potencializar ações comuns, mantendo sua qualidade, sem deixar de considerar a 

diversidade da oferta educacional.  

Trabalhar na construção de cenários que nos permitam repensar o Ensino e desenvolver ações 

para tornar os processos educativos viáveis para os alunos, docentes e demais trabalhadores, 

considerando as possibilidades e limites institucionais, nos pareceu a melhor estratégia.  
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Durante os últimos meses organizamos processos e fluxos de trabalho (remotos) para garantir 

a continuidade das defesas de TCC, Teses e Qualificações (dentro das possibilidades de 

docentes e alunos); os coordenadores de cursos e Programas refizeram os planejamentos 

pedagógico de seus cursos e disciplinas e o GT VDE/VDDIG foi criado para viabilizar o acesso 

(e suporte) à ferramentas tecnológicas que pudessem ser apropriadas pelo ensino (RNP, 

Teams, Zoom e Moodle), com elaboração de manuais e oferta de oficinas virtuais para apoio 

aos docentes. Além disso, a ENSP recebeu da VPEIC 14 salas da ferramenta ZOOM, o que 

ampliou muito a capacidade de oferta de atividades virtuais pelos cursos e disciplinas.  Ou seja, 

assim que as aulas e momentos presenciais foram suspensos no 1º semestre, iniciou-se uma 

série de ações e estudos, visando a adaptação dos nossos processos formativos (Stricto, Lato, 

Qualificação e Residências, inclusive os momentos presenciais dos cursos a distância). Porém, 

nesse primeiro cenário, tínhamos a expectativa de retorno no 2º semestre. Hoje, há uma 

incerteza sobre a duração da crise (grande número de casos e óbitos, concentrando a atenção 

e esforços em sua redução), do período de transição, (queda significativa do número de casos 

e óbitos, permitindo o retorno de parte da dinâmica social) e do período de atenção (número 

residual de casos, com pequenos picos, com a necessária atenção para a não propagação 

descontrolada).   

ENSP convida seus alunos para conversa sobre atividades de ensino em Abril 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48680) 

A vice-diretora de Ensino da ENSP, Lucia Dupret, convida a todos os alunos e professores da 

Escola para uma conversa on-line sobre as estratégias adotadas para a manutenção das 

atividades de ensino frente ao atual momento de pandemia pelo qual o país está passando. 

Esse bate papo com Vice-Direção está marcado para esta quinta-feira, 16 de abril, de 10h as 

12h, no link que segue abaixo. Durante a reunião serão atualizadas as informações oficiais da 

ENSP e da Fiocruz frente à crise mundial em relação às aulas, ao funcionamento das secretarias 

dos diferentes Programas de Pós-Graduação da Escola, assim como a defesas e outros trâmites 

essenciais da vida acadêmica dos discentes da ENSP. 

ENSP divulga novas estratégias voltadas ao Ensino frente à Covid 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48700) 

Nesta quinta-feira, 16 de abril, a Vice-Direção de Ensino da ENSP realizou uma webconferência 

para tratar dos assuntos relativos aos seus discentes, bem como divulgar as estratégias 

adotadas para a continuidade das ações dos Programas de Pós-Graduação da ENSP: Saúde 

Pública, Saúde Pública e Meio Ambiente e Epidemiologia em Saúde Pública. Entre os principais 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48680
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48700
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pontos apresentados estão o plano de trabalho para o mês de abril, os critérios para o 

agendamento e realização das defesas a partir do primeiro dia útil de maio de 2020, bem como 

emissão de declarações. 

ENSP abre chamada emergencial de mestrado e doutorado para auxiliar combate à Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48812) 

De 5 a 20 de maio, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) estará 

com chamada extraordinária aberta para seleção pública de candidatos aos cursos de mestrado 

e doutorado acadêmicos, dos programas de Pós-Graduação em Saúde Pública, Saúde Pública 

e Meio Ambiente e Epidemiologia em Saúde Pública (2020.1). A iniciativa foi criada para atender 

ao “Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, 

Epidemias e Pandemias”, da Capes, cuja finalidade é selecionar candidatos para desenvolver 

projetos que induzam a geração de conhecimento relacionado especialmente à prevenção e ao 

combate da atual pandemia de Covid-19. As inscrições devem ser feitas na Plataforma Sigass 

Fiocruz. 

VDE disponibiliza manuais para plataformas de webconferência 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48840) 

A Vice-direção de Ensino (VDE) da ENSP disponibilizou os manuais de utilização das 

plataformas Mconf, Skype e Zoom. Os materiais devem ser consultados para realização de 

sessões científicas virtuais promovidas pela Escola. 

Inscrições abertas para Curso Nacional de Atenção Psicossocial e Saúde Mental na 

Pandemia Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48862) 

Abertas as inscrições, até 7 de junho, para o Curso de Atualização em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial na Covid-19, na modalidade a distância. O curso foi desenvolvido pela Escola de  

Governo da Fiocruz em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e 

Desastres (Cepedes). Dois dos módulos serão ministrados por pesquisadoras da ENSP, 

Fernanda Serpeloni Henning, responsável pelo módulo ‘Violência Doméstica e Familiar na 

Covid-19’; e Fernanda Mendes, pelo ‘Covid-19 e População Privada de Liberdade. 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48812
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48840
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48862
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Atividades Curso de Especialização em Saúde Pública - CESP 

Acompanhamento dos alunos em finalização de TCC: Turma 2018 - TCCs em elaboração. Ao 

todo: 6 alunos. Turma 2019 em andamento com prazo de encerramento em 30/04/20 - são ao 

todo 31 alunos em formação. Recebimento de TCC e agendamento para apresentação com 

banca previstos entre maio e julho.  Turma 2020: - Processo seletivo realizado finalizado em 13 

de março e divulgação dos resultados em 18 de março. Matrícula on line realizada na semana 

de 06 a 10 de abril. São 30 alunos e dois retornando de turmas anteriores. - Contato com a 

turma por email desde o processo de matrícula. 

 Confecção de um Boletim Informativo sobre a Pandemia. As matérias e informações do Boletim 

são discutidas pelo Colegiado semanalmente. O Boletim terá uma periodicidade. Já foram 

confeccionados dois boletins. Mobilização da turma para leitura do boletim, envio de sugestões 

e perguntas para subsidiar o Boletim. 

- Reunião semanal do Colegiado de Curso com o objetivo de pensar estratégias para 

acompanhamento da turma 2020 e também para reprogramação do Curso para entrada assim 

que possível de forma presencial. 

Colegiado CESP - Tatiana Wargas, Delaine Costa, Karla Costa, Adelyne Mendes, Ana Cristina, 

Cassius Schnell, Cátia Oliveira, Celia Regina, Danielle Moraes, Eliane Vianna, Gissia Galvão, 

Inês Reis, Lais Costa, Lenice Reis, Lenir Silva, Letícia Masson, Marcia Teixeira, Maria Blandina, 

Marina Noronha, Sandro Bedoya, Rondinelli Mendes, Vera Frossard. 

 

PESQUISA 

 

Atividades realizadas 

- Criação de grupo WHATSAPP com apoio de Laura Viana (VDPI) para reunir os membros da 

VDPI (servidores e  terceirizados), representantes do CEP e terceirizados,  para agilizar 

comunicação e processos de trabalho remoto.  

 

- Liberação de máquinas e viabilização física do trabalho remoto para toda a equipe. Definição 

de tarefas e plano de atividades remotas.  

 

- Criação, com apoio de Angela Esher (NAF), de grupo WHATSAPP com Coordenadores de 

Pesquisa dos Departamentos e representantes de VD, CEP e CCI para realização das reuniões 

  



 

    

 

 
 

6 

e contatos freqüentes, de modo a assegurar o andamento dos trabalhos, circulação ágil da 

informação, e REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES MENSAIS REGULARES DE 2020, na vigência 

da PANDEMIA e do DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

- Criação com apoio de MARCOS DENICIO (DSSA) de grupo WHATSAPP para 

encaminhamentos do trabalho do PROJETO PIDI; 

 

- Coordenaçao da primeira reunião virtual do Colegiado de Pesquisa no dia 1/4, com parte do 

Colegiado acessando na sala 523 (TEAMS), abordando contingência, situação de projetos, 

andamento do pibic/raic, funcionamento da VDPI em remoto, funcionamento do cep, discussão 

de critérios para pagamento de traduções/revisóes de artigos para apoiar a produção da escola; 

 

- Acompanhamento de reunião remota dia 7/4 da Vice-Direção de Escola de Governo em Saúde 

sobre possível futura cooperação em pesquisa com a Universidade Nova de Lisboa, tema 

COVID-19;  

 

- Coordenação da segunda reunião remota do Colegiado de Pesquisa no dia 8/4 (TEAMS) sobre 

a contingência COVID e ações da comunidade de pesquisa da ENSP, abordando  discussáo e 

fechamento do documentos com critérios para pagamento pela escola de tradução/revisáo de 

artigos com prioridade em produção covid , mobilização através do colegiado para atividades 

solidárias e fluxo efetivo de informações para a comunidade de pesquisa da ensp, atualização 

& novos prazos do PIBIC, informe sobre projetos e sobre as mudanças de calendários 

acadêmicos da escola e processos de trabalho e assuntos gerais; 

 

- Acompanhamento da reunião remota da direção em 9/4 (teams), aberta a toda a comunidade 

ENSP, abordando a contingência, informacoes gerais sobre medidas tomadas no ambito do 

plano de contingencia ensp, situaçao dos servicos de saúde da ENSP no enfrentamento COVID;  

 

- Participação na reunião remota de Direção no dia 13/4 (TEAMS), para deliberações sobre 

decisões a serem tomadas em serviços, atividades de ensino, atividades de pesquisas, etc  

 

- Participação na reunião remota no dia 16/4 com a DIREÇAO (TEAMS), aberta a toda a 

comunidade ENSP sobre os re-arranjos necessários da rotina em relação aos 

encaminhamentos de atividades acadêmicas e uso de plataformas de comunicação pelas 

disciplinas, remarcação de qualificações e defesas, etc. em função do distanciamento social 

decorrente dos riscos da pandemia 
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- Participação em reunião remota com a Direção em 17/04 (TEAMS) para atualização de 

decisões e informes relacionados à gestão da ENSP, dificuldades e processos em andamento 

na ENSP, organização e reativação de CENTRO DE estudos em formato remoto, organização 

das ações de cuidado com os trabalhadores da ENSP em processo de exposição e adoecimento 

pelo covid-19, além de outros temas.  

 

- Mobilização das informações de interesse, a partir das ações dos pesquisadores da ENSP em 

relação à PANDEMIA  

 

- Reuniões com equipes técnicas do CEDEAD e da CCI para organizar o reinício dos CEENSPs 

em modalidade remota através do ZOOM e YOUTUBE, para início ainda em maio 

 

- Discussão e proposição de planos de acolhimento, acompanhamento, monitoramento, 

testagem e encaminhamento de sintomáticos e contatos para trabalhadores da ENSP, 

complementar ao que o CSEGSF já faz pelos trabalhadores envolvidos na Atenção Básica. 

 

VDEGS 
 

Atividades realizadas 

- Reunião do Grupo de Condução da RedEscola – 01/04/2020, 10h 
 
Reunião com representantes das instituições formadoras que compõem o Grupo de Condução 

da RedEscola, para discutir o andamento dos cursos e as estratégias para enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 nas instituições formadoras. 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/ Fiocruz): Lucia Dupret 

Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (CE): Socorro Dias  

Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco – (ESPPE): Dara Andrade, Celia 

Borges 

Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde Dr. Gismar Gomes – Etsus: Fabiola 

Sandini Braga, Eryka Nadja 

Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESPMT): Giancarla Fontes, Eliane 
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Escola de Saúde Pública de Manaus: Kassia Lima, Ademarina  

Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul: Fatima Plein  

Universidade Federal da Paraíba – NESC: Lenilma Bento, Gabriel Freitas  

Escola de Saúde Pública da Bahia professor Jorge Novis:  Marilia Fontoura, Geisa Plácido 

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESPMG): Lenira Maia  

Escola de Saúde Pública de Aparecida de Goiânia: Ana Valéria Barroso  

Universidade Federal do Acre (UFAC): Herleis Chagas  

 

- Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 01/04/2020, 

14h 

 

Reunião com equipe de coordenação nacional do projeto, equipe de coordenação EAD e equipe 

da Ouvidoria-Geraldo Ministério da Saúde (OUVSUS), para iniciar as atividades que seriam 

realizadas nas oficinas previstas para os dias 26 e 27/03, que foram suspensas em sua forma 

presencial, por conta do atual contexto da pandemia de covid-19. 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

OUVSUS/MS: Jaqueline Ceolin de Amorim, Lawrence Gonçalves, Ebidemes José dos Santos 

Neto, Cynthia Miranda Pinto, Ângela Karine Cruz Moura de Menezes, Thainah Teixeira 

 

- Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 03/04/2020, 11h  

 

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 

 

- Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 06/04/2020, 10h  

 

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 
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- Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 06/04/2020, 

14h 

 

Reunião com equipe de coordenação nacional do projeto, equipe de coordenação EAD e equipe 

da Ouvidoria-Geraldo Ministério da Saúde (OUVSUS), para dar continuidade ai 

desenvolvimento das ações necessárias ao andamento do projeto. 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

OUVSUS/MS: Jaqueline Ceolin de Amorim, Lawrence Gonçalves, Ebidemes José dos Santos 

Neto, Cynthia Miranda Pinto, Ângela Karine Cruz Moura de Menezes, Thainah Teixeira, Maria  

Nazaré Abreu Oliveira, Renata Lustosa, Luciana Albano, Rafaela Cabral, Marcio Paysan, 

Cristiane Araújo, Barbara Galvez, Guilherme Otávio Figueiredo Grilli, Ernandes Macario 

 

 

- Reunião interna ENSP - Barômetro COVID 19 - 07/04/2020 

 

Reunião da equipe da ENSP para discutir o projeto chamado Barômetro covid-19 que aborda a 

seguintes áreas: modelação, impacto das medidas tomadas e veiculação de um questionário 

chamado opinião social.  

 

Participantes: 

Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Carolina Niemeyer, Felippe Amarante, Beatriz 

Nascimento e Joyce Enzler. 

 

- Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 08/04/2020, 10h  

 

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 
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- Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 08/04/2020, 14h 

 

Reunião com equipe de coordenação nacional do projeto, equipe de coordenação EAD e equipe 

da Ouvidoria-Geral do Ministério da Saúde (OUVSUS), para dar continuidade ai 

desenvolvimento das ações necessárias ao andamento do projeto. 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

OUVSUS/MS: Jaqueline Ceolin de Amorim, Lawrence Gonçalves, Ebidemes José dos Santos 

Neto, Maria Nazaré Abreu Oliveira, Cristiane Araújo, Ernandes Macario, Claudia Damasceno 

Pereira Caldeira 

 

- Reunião STE RedEscola/ CDEAD – 10/04/2020, 09h 

 

Reunião da equipe de coordenação nacional do projeto para alinhamento de expectativas e 

condução da gestão do projeto 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

 

- Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 13/04/2020, 

14h 

 

Reunião de coordenação do projeto, para alinhamento de expectativas e organização de 

atividades  

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Marcos Ivan Carvalho 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta 

OUVSUS/MS: Lawrence Gonçalves, Ebidemes José dos Santos Neto, Jaqueline Ceolin de 

Amorim, Ivan Kakimoto 
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- Reunião STE RedEscola/ CDEAD – 15/04/2020, 09h 

 

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 

 

- Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 15/04/2020, 

14h 

 

Reunião com equipe de coordenação nacional do projeto, equipe de coordenação EAD e equipe 

da Ouvidoria-Geral do Ministério da Saúde (OUVSUS) responsável pela Unidade de 

Aprendizagem 3 (gestão da informação), para tratar do desenvolvimento da comunidade virtual 

para capacitação no novo sistema OuvidorSus 3.  

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

OUVSUS/MS: Cristiane Araújo, Barbara Galvez, Guilherme Otávio Figueiredo Grilli, Renata 

Lustos, Rafaela Cabral, Thainah Teixeira, Ângela Karine Cruz Moura de Menezes, Claudia 

Damasceno Pereira Caldeira, Luciana Albano, Marcio Paysan 

 

- Reunião ENSP Brasil, ENSP Portugal e USP - Barômetro COVID 19 - 16/04/2020, 11h 

 

Reunião das equipes da ENSP Brasil, ENSP Portugal e USP para discutir o planejamento e 

execução do projeto Barômetro covid-19. 

 

Participantes:  

ENSP BRA - Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Carolina Niemeyer, Felippe Amarante, 

Beatriz Nascimento e Joyce Enzler, José Luiz Telles e Laura Viana. 

ENSP POR - Ana Rita Pedro e João Vitor Muniz Rocha. 

USP - Ricardo Alexandre Arcêncio. 
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- Reunião Site RESP-AL - 16/04/2020, 15h 

 

Reunião para desenvolvimento do site da RESP-AL. 

 

Participantes: 

ACI/ENSP - Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Carolina Niemeyer, Felippe Amarante, 

Beatriz Nascimento e Joyce Enzler 

CCI/ENSP – Ivair Luques e André Marcanth. 

 

- Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 20/04/2020, 9h  

 

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 

 

- Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 20/04/2020, 

14h 

 

Reunião com equipe de coordenação nacional do projeto, equipe de coordenação EAD e equipe 

da Ouvidoria-Geral do Ministério da Saúde (OUVSUS) responsável pela Unidade de 

Aprendizagem 3 (gestão da informação), para tratar do desenvolvimento da comunidade virtual 

para capacitação no novo sistema OuvidorSus 3.  

 

Participantes:  

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres, Alex Amorim, Tarcísio Rosa 

OUVSUS/MS: Cristiane Araújo, Barbara Galvez, Guilherme Otávio Figueiredo Grilli, Renata 

Lustosa, Rafaela Cabral, Thainah Teixeira, Ângela Karine Cruz Moura de Menezes, Claudia 

Damasceno Pereira Caldeira, Luciana Albano, Marcio Paysan 

 

- Reunião Site RESP-AL - 20/04/2020, 16h 

 

Continuação da Reunião para desenvolvimento do site da RESP-AL. 

 

 



 

    

 

 
 

13 

Participantes: 

ACI/ENSP - Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Felippe Amarante. 

CCI/ENSP – Ivair Luques e André Marcanth. 

 

- Reunião COVID-19 - 22/04/2020 

 

Reunião interna para discutir o planejamento e execução do projeto Barômetro covid-19. 

 

Participantes:  

ENSP BRA - Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Carolina Niemeyer, Marcelo Fornazin, 

Felippe Amarante, Beatriz Nascimento e Joyce Enzler. 

 

- Reunião equipe STE RedEscola/CDEAD – 24/04/2020, 9h 

 

Reunião com a equipe de coordenação do projeto, para definições referentes a conteúdo e 

estratégias pedagógicas para as unidades de aprendizagem 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

Consultoria: Maria Moro 

 

- Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 27/04/2020, 9h  

 

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 

 

- Reunião Regional Cursos de Especialização em Saúde Pública- Norte e Centro-Oeste – 

28/04/2020, 10h 

 

Reunião com diretores, coordenadores e apoiadores pedagógicos dos cursos de especialização 

em saúde publica desenvolvidos nas instituições formadoras das regiões Norte e Centro-Oeste 

o âmbito do projeto coordenado pela RedEscola/VDEGS 
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Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco, Marcelo Costa, Edilene Mendes 

Universidade Federal do Acre (UFAC): Herleis Chagas, Markfran Gouveia 

Escola de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul (ESP-MS): Marcia Naomi, Elisene   

Escola de Saúde Pública de Goiás (ESP-GO): Rafaela Veronezi  

Universidade do Estado do Pará (UEPA): Estela Mascarenhas , Napoleao Braun 

Universidade Federal de Roraima (UFRR): Rafael Florindo Amorim  

Universidade Federal do Rondônia (UNIR): Aldrin Pinheiro, Nathalia Halax 

Escola de Saúde Pública do Mato Grosso (ESP-MT): Nina Rosa Ferreira Soares, Ana Paula 

Correa Girardi, Giancarla Fortes 

Fiocruz Amazônia: Julio Schweickardt 

Escola de Saúde Pública de Manaus: Mateus Silva de Souza 

Escola de Saúde Pública do Amapá: Raimundo Neto  

Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul: Fatima Plein  

 

- Reunião Regional Cursos de Especialização em Saúde Pública- Nordeste – 28/04/2020, 

14h 

 

Reunião com diretores, coordenadores e apoiadores pedagógicos dos cursos de especialização 

em saúde pública desenvolvidos nas instituições formadoras da região Nordeste no âmbito do 

projeto coordenado pela RedEscola/VDEGS 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco, Marcelo Costa 

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE): Ligia Lucena G Medina  

Universidade Federal da Paraíba (UFPB): Roberto Teixeira Lima, Lenilma Bento Menezes 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL): Margarete Pereira Cavalcante, Maria das Graças 

M. M. Taveira, Suely Nascimento 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA): Silvia Viana  

Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE): Taís de Jesus Queiroz, 

Célia Borges, Dara Andrade 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): Ewerton William G. Brito, Pétala Tuani 

Candido de Oliveira Salvador 

Fundação Estadual de Saúde – SE: Paulina Vilar Carvalho, Daniele Travassos 
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Escola de Saúde Pública da Bahia (ESP-BA): Marília Fontoura  

Universidade Federal do Piauí (UFPI): Lúcia Vilarinho, Osmar de Oliveira Cardoso 

Escola de Saúde Púlblica do Paraná (ESP-PR): Pablo Caldarelli 

  

- Reunião Extraordinária da RESP-AL – 29/04/2020 

 

Reunião com o objetivo de compartilhar e socializar informações sobre as ações desenvolvidas 

para os nossos países no enfrentamento da pandemia COVID-19. 

Participantes: 

ENSP/FIOCRUZ: Hermano Castro, Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Felippe 

Amarante, Beatriz Nascimento e Joyce Enzler 

CRIS/FIOCRUZ: Sebastian Tobar 

ARGENTINA: Adriana Alberti. 

CHILE: Verónica Iglesias 

EQUADOR: Ramiro Estrella 

PARAGUAI: Cesar Gonzalez 

PERU: Gustavo Paredes 

URUGUAI: Marisa Buglioli 

OPAS: Carlos Arósquipa 

UDUAL: Patricio Yepez 

- Reunião Regional Cursos de Especialização em Saúde Pública- Sul e Sudeste – 

30/04/2020, 9h 

 

Reunião com diretores, coordenadores e apoiadores pedagógicos dos cursos de especialização 

em saúde pública desenvolvidos nas instituições formadoras das regiões Sul e Sudeste no 

âmbito do projeto coordenado pela RedEscola/VDEGS. 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza , Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco, Marcelo Costa 
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Maio de 2020 

 
 
Plataformas: Zoom e Microsoft Teams 

 

 

1) Reunião da Direção ENSP – 04/05/2020, 9h 

Reunião semanal da Direção da ENSP 

 

2) Reunião ENSP Brasil, ENSP Portugual e USP - Barômetro COVID 19 - 04/05/2020, 11h 

Reunião das equipes da ENSP Brasil, ENSP Portugal e USP para discutir o planejamento e 

execução do projeto Barômetro covid-19. 

 

Participantes:  

ENSP BRA - Rosa Souza, Pedro Burger, Carolina Niemeyer, Beatriz Nascimento e Joyce 

Enzler, José Luiz Telles e Laura Viana. 

ENSP POR - Ana Rita Pedro e João Vitor Muniz Rocha. 

USP - Ricardo Alexandre Arcêncio. 

 

3) Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 04/05/2020, 15h  

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 

 

4) Reunião CD/ENSP – 05/05/2020, 9h 

Reunião semanal do Conselho Deliberativo da ENSP 

 

5) Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 07/05/2020, 10h  

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 
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6) Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 

08/05/2020, 10h 

Reunião com equipe de coordenação nacional, para discutir elaboração de estratégias 

pedagógicas para as metas 1 e 2 do projeto. 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz 

Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de Souza, Fabio 

Peres 

CGU: Maria Moro (consultora que compõe a equipe ENSP) 

 

7) Reunião da Direção ENSP – 11/05/2020, 9h 

Reunião semanal da Direção da ENSP 

 

8) Reunião CD/ENSP – 12/05/2020, 9h 

Reunião semanal do Conselho Deliberativo da ENSP 

 

9) Reunião de equipe ACI/ENSP - 13/05/2020, 9h 

Reunião de coordenação interna da equipe de cooperação internacional da ENSP 

 

Participantes: Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Felippe Amarante, Beatriz 

Nascimento e Joyce Enzler.  

 

10) Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 

13/05/2020, 16h 

Reunião entre a equipe de coordenação nacional e os representantes da OUVSUS, para alinhar 

estratégias e definir pontos focais para a continuidade do trabalho conjunto. 

 

Participantes: 

 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Francisco Salazar, Beatriz Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Tatiane Rezende Nunes de Souza 

OUVSUS/MS: Jaqueline Ceolin de Amorim, Lawrence Gonçalves 

 

 

 

 



 

    

 

 
 

18 

11) Reunião de equipe ACI com o diretor da ENSP - 14/05/2020, 9h 

Reunião entre a equipe da ACI e o diretor Hermano Castro, para discutir as demandas 

apresentadas para a cooperação internacional da Escola.  

 

Participantes: Hermano Castro, Rosa Souza, Eduardo Costa, Pedro Burger, Felippe Amarante, 

Beatriz Nascimento e Joyce Enzler.  

 

12) Reunião STE RedEscola, CDEAD/ENSP e ESP-PR – 15/05/2020, 16h 

Reunião para discutir a elaboração de ação educativa conjunta sobre a Educação 

Interprofisisonal em Saúde e a pandemia de Covid-19, a ser realizada de forma virtual. 

 

Participantes: 

STE RedEscola: Rosa Souza, Francisco Salazar, Beatriz Nascimento, Cristiane Rocco 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Tatiane Rezende Nunes de Souza, Ana Paula 

Abreu-Fialho 

ESP-PR: Pablo Caldarelli 

 

13) Reunião da Direção ENSP – 18/05/2020, 9h 

Reunião semanal da Direção da ENSP 

 

14) Reunião CD/ENSP – 19/05/2020, 9h 

Reunião semanal do Conselho Deliberativo da ENSP 

 

15) Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 

19/05/2020, 14h 

Reunião com equipe de coordenação EAD e equipe da Ouvidoria-Geral do Ministério da Saúde 

(OUVSUS) para dar continuidade ao cronograma de atividades previstas no projeto, com foco 

no desenvolvimento da comunidade virtual de treinamento no sistema OuvidorSus 3.  

 

Participantes: 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres 

OUVSUS/MS: Jaqueline Ceolin de Amorim, Lawrence Gonçalves, Barbara Galvez, Cláudia 

Caldeira, Cristiane Helena, Luciana Albano, Rafaela Cabral, Renata Lustosa, Tainah Teixeira 
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16) Reunião ENSP e EPSJV - 20/05/2020, 14h30 

Reunião da equipe da ENSP com a equipe da EPSJV para discutir a proposta de um Encontro 

Internacional feita por Jaime Breilh.  

 

Participantes: 

Anakeila de Barros Stauffer, Hermano Castro, Rosa Souza, Pedro Burger, Helifrancis Condé, 

Ary Miranda, Anamaria Corbo, Beatriz Nascimento e Felippe Amarante. 

 

17) Reunião projeto Fortalecendo a Ouvidoria Geral do SUS (TED nº 193/2019) – 

21/05/2020, 16h 

Reunião com equipe de coordenação nacional, coordenação EAD e equipe da Ouvidoria-Geral 

do Ministério da Saúde (OUVSUS) para dar continuidade ao cronograma de atividades previstas 

no projeto, com foco na elaboração de estratégias pedagógicas para as Unidades de 

Aprendizagem que serão aplicadas nas etapas presencial e a distância previstas no projeto.  

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Francisco Salazar, Beatriz Nascimento, Cristiane Rocco, 

Rosângela Carvalho 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Mauricio De Seta, Ana Paula Abreu Fialho, Tatiane Rezende Nunes de 

Souza, Fabio Peres, Lidia Bandeira Coelho 

OUVSUS/MS: Jaqueline Ceolin de Amorim, Lawrence Gonçalves, Cynthia Miranda Pinto, 

Ângela Karine C. Moura de Menezes, Thainah Teixeira, Maria Nazaré Abreu Oliveira, Luciana 

Albano, Rafaela Cabral, Cristiane Araújo, Barbara Galvez, Claudia Damasceno Pereira Caldeira, 

Maria Helena Azevedo, Renata Lustosa  

CGU: Maria Moro (consultora que compõe a equipe ENSP) 

 

18) Reunião da Direção ENSP – 25/05/2020, 9h 

Reunião semanal da Direção da ENSP 

 

19)  Evento 20 anos Fiocruz - Debate Fiocruz em Defesa da Vida – 25/05/2020, 10h 

Evento de comemoração dos 120 anos da Fiocruz, com participação da presidente Nisia 

Trindade Lima e convidados 

 

20) Reunião CD/ENSP – 26/05/2020, 9h 

Reunião semanal do Conselho Deliberativo da ENSP 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/86481651120
https://us02web.zoom.us/meeting/86481651120
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21) Reunião Interna equipe STE/RedEscola – 27/05/2020, 10h  

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

 

Participantes: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento, 

Cristiane Rocco 

 

22) Reunião da RESP-AL – 27/05/2020, 15h 

Reunião dos representantes da RESP - AL para discutir a realização de um Seminário Virtual 

próprio da rede. 

Participantes: Adriana Alberti (ARG); Ana B. Noronha (RETS); Beatriz Nascimento (BRA); 

Carlos Arósquipa (OPS); Felippe Amarante (BRA); Gustavo Franco (PER); Hermano Castro 

(BRA); Joyce Enzler (BRA); Marisa Buglioli (UY); Patricio Yépez (UDUAL); Pedro Burger (BRA); 

Pedro Riega (PER); Ramiro Estrella (ECU); Rosa Souza (BRA); Santiago Méndez (PER); 

Sebastian Tobar (BRA); Tomasa Linares (CUB); y Verónica Iglesias (CHI). 

23) Reunião da Direção, 28/05/2020, 14h 

Reunião da Direção da ENSP 

 

24) Reunião dos vice-diretores com a CCI – 29/05/2020, 16h 

Reunião entre Rosa Souza, Sheila Mendonça, Lucia Dupret, Fatima Moreira, Alex Molinaro e 

Rita Mattos (da Coordenação de Comunicação Institucional da ENSP) 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Áreas: 

Pesquisa, Saúde do Trabalhador e Informação e Comunicação em Saúde. 

 

Parcerias:  

1. Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)- Delegação Regional para Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguai e Uruguai. 

2. RESP-AL: Rede de Escolas e Centros Formadores de Saúde Pública da América Latina 

3.Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa 

 

Principais ações: 

1- CICV - Colaboração para formulação de materiais para profissionais de saúde que atuam em 

áreas de risco de violência. 

2 - RESP-AL - Colaboração em intercâmbio de informações epidemiológicas, respostas 

governamentais e debates científicos levando em consideração os determinantes sociais da 

saúde, entre as instituições e seus países. 

3- Construção de projeto de pesquisa em conjunto sobre reação social à COVID19 e às medidas 

de resposta à pandemia.  
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RADIS 

 

Produção de duas edições impressas da Revista Radis - Publicada no ARCA, link na 

relação do repositório 

- Edição 211 (abril) – Saúde a bordo 

- Reportagem especial produzida na Amazônia (em fevereiro) 

- As primeiras discussões levantadas pela pandemia (Importância do SUS, leitos de UTI, testes, 

vulnerabilidades e curva epidemiológica) 

- Lei Geral de Proteção de Dados  

- Entrevista com Pauliran Freitas 

- Revista editada e diagramada inteira em home office 

 

- Edição 212 (maio) – Nós, os vulneráveis- Publicada no ARCA, link na relação do 

repositório 

- Reportagem sobre a situação dos grupos mais vulneráveis à pandemia de Covid-19 (pessoas 

em situação de rua, pessoas vivendo com HIV, populações indígenas) 

- Relato da médica de família Marina Guimarães sobre combate ao novo coronavírus na periferia 

de Belo Horizonte 

- Reportagem sobre as respostas de combate ao novo coronavírus nas favelas 

- Entrevista com Yane Mendes, comunicadora popular da favela do Totó, no Recife 

- Entrevista com Debora Noal (Cepedes/Fiocruz) sobre saúde mental dos trabalhadores 

- Artigo de Paulo Buss sobre saúde e covid-19 em todas as políticas. 

- Reportagem sobre educação sexual na adolescência 

- Produção de textos, diagramação e edição feitas em home office 
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- Edição 213 (junho) – Heróis de carne e osso – Publicada no site da Radis, ainda será 

cadastrado e publicado no Arca - Deixarei p incluir na lista do relatório de junho/julho 

- Reportagem sobre a atuação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do 

combate à covid-19, incluindo profissionais que atuam no INI/Fiocruz 

- Reportagem sobre os reflexos da pandemia de covid-19 nos serviços de atenção básica, 

incluindo a atuação do Centro de Saúde da ENSP (já no site) 

- Entrevista com Jarbas Barbosa (diretor da Opas) sobre cooperação internacional e defesa dos 

sistemas públicos de saúde nos tempos de pandemia (já no site) 

- Reportagem sobre os impactos da pandemia de covid-19 nas mulheres, com destaque para a 

repercussão nas políticas públicas relacionadas às mulheres; aumento da violência doméstica; 

reflexos na vida pessoal e profissional de mulheres que exercem jornada dupla de trabalho. 

- Entrevista com a psicóloga Alessandra Xavier (UECE) sobre os impactos da pandemia na 

saúde mental da população  

- Artigo sobre gastronomia social e sustentabilidade assinado por David Hertz (Gastromotiva) 

- 120 anos de Fiocruz e abertura do novo complexo hospitalar da Fiocruz. 

- Produção de textos, diagramação e edição feitas em home office 

 

Atualização do site do Programa Radis 

- Criação de um hotsite (seção especial) com conteúdos relacionados à pandemia do novo 

coronavírus e links (da Fiocruz e de instituições e organismos parceiros) e links oficiais (MS, 

Fiocruz e unidades, instituições parceiras) 

- Articulação com pesquisadores, gestores, profissionais e usuários do SUS para produção de 

artigos de opinião sobre os impactos da pandemia para serem publicados no site da Radis 

- Inclusão no site de novos conteúdos: 7 reportagens, 5 artigos de especialistas, 10 entrevistas 

e 2 relatos pessoais sobre a pandemia 

- Publicação antecipada de matérias relativas às edições de abril, maio e junho 

- Publicação de conteúdos exclusivos: 
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- Entrevista com Regina Célia Barbosa, vice-presidente do Instituto Maria da Penha fala sobre 

o aumento da violência doméstica e os pedidos de ajuda durante a pandemia  

- Entrevista com Thais Ferreira, mãe, ativista e uma das idealizadoras do projeto “Segura a 

curva das mães”, sobre o apoio às mães solo durante a pandemia  

- Entrevista com Pedro Campana, médico infectologista da Santa Casa de São Paulo, sobre o 

dia a dia de uma enfermaria do novo coronavírus  

- Entrevista com enfermeiro Cleilton Paz, que atua em Mossoró (RN), sobre cuidado com 

trabalhadores da saúde durante a pandemia 

- Entrevista com Vanilson Torres, do Movimento Nacional da População de Rua, sobre covid-19 

saúde, assistência social e moradia 

- Entrevista com a líder indígena Célia Xakriabá sobre ações emergenciais para impedir a 

chegada e a disseminação da covid-19 nas aldeias 

- Entrevista com Moysés Toniolo, conselheiro nacional de saúde e integrante da Articulação 

Nacional de Luta contra a Aids (Anaids) e da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/aids 

sobre as demandas deste grupo. 

- Artigo de Flavia Nascimento, pesquisadora da UFMA sobre fórmulas mágicas para aumentar 

a imunidade e para enfrentar uma pandemia 

- Artigo da médica de Família Luciana Cajado, de Santarém (PA), sobre atuação do SUS no 

contexto da pandemia. 

- Artigo de Adriano De Lavor sobre o futuro pós-pandemia 

- Artigo da jornalista Ana Javes (UFRGS) sobre a experiência de retorno ao Brasil do Exterior, 

no momento em que se decidiu pelo isolamento social na Europa. 

- Relato da faxineira Célia Benevenuto sobre os impactos da quarentena na rotina de uma 

trabalhadora autônoma. 

- Repostagem de matéria que apresenta a história de Ignác Semmelweis, o obstetra húngaro 

que com apenas 29 anos descobriu que mãos sujas eram sinônimo de contaminação e morte, 

em 1847. 

- Artigo da ativista Ana Beatriz Thé sobre o impacto das políticas públicas relacionadas ao 

combate ao novo coronavírus na vida das pessoas com deficiência. (A SER PUBLICADO). 
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-Envio de aviso digital (por e-mail) de publicação no site das edições de Março e Abril 

 

Atualização da página da Radis no Facebook  

-  Aumento de 2 mil seguidores, pós-pandemia (de 16 mil para 18 mil seguidores) 

- Atualização diária (2 vezes ao dia) de conteúdos na página 

- Resposta às questões enviadas pelos 20 mil seguidores sobre envio da revista e recebimento 

de sugestões de pauta). 

- Repostagem de conteúdos publicados por unidades da Fiocruz 

(CCS/Ensp/Icict/Poli/EPSJV/Canal Saúde/Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz/ INI/IOC) e 

instituições parceiras 

- Postagem de mensagens de fortalecimento institucional da Fiocruz 

- Postagem de mensagens alusivas às datas comemorativas (Dia do profissional de 

enfermagem, dia do assistente social, aniversário da Fiocruz, por exemplo) 

- Postagem de mensagens de engajamento às orientações sanitárias relacionadas à pandemia 

e à defesa do SUS 

 

Atualização do perfil da Radis no Instagram 

- Aumento no número de seguidores de 3.500 para 5.800, pós pandemia 

-  Atualização diária (2 vezes ao dia) de conteúdos no perfil 

- Resposta às questões enviadas pelos seguidores sobre envio da revista e recebimento de 

sugestões de pauta) 

- Articulação e repostagem de conteúdos publicados por unidades da Fiocruz  

(CCS/Ensp/Icict/Poli/EPSJV/Canal Saúde/Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz/ INI/IOC) e 

instituições parceiras 

- Postagem de mensagens alusivas às datas comemorativas (Dia do profissional de 

enfermagem, dia do assistente social, aniversário da Fiocruz, por exemplo) 
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- Postagem de mensagens de engajamento às orientações sanitárias relacionadas à pandemia, 

à defesa do SUS 

- Postagem de mensagens de fortalecimento institucional da Fiocruz 

 

Outras atividades: 

- Realização semanal de reuniões para distribuição de pautas, acompanhamento de apuração, 

diagramação, edição e revisão de material impresso e digital, com participação remota de toda 

a equipe 

- Acompanhamento diário das tarefas realizadas pela equipe por meio de grupo de mensagens 

no WhatsApp 

- Acompanhamento diário do monitoramento da presença da Fiocruz na mídia e temas de 

interesse feito pela empresa MAP 

- Acompanhamento diário da seleção de notícias enviado pelo WhatsApp produzido pelo Serviço 

de Jornalismo e Comunicação do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) 

- Articulação diária com assessores de setores e unidades da Fiocruz, na busca por pautas e/ou 

nomes com interesses convergentes 

- Acompanhamento diário do Clipping Fiocruz para prospecção de pautas e/ou temas para 

reportagens e nomes/fontes para futuras matérias/entrevistas 

- Orientação e acompanhamento da produção em home office de dois estagiários de jornalismo 

- Manutenção da alimentação da página institucional da Radis no Flickr 

- Planejamento para a atualização do perfil institucional da Radis no YouTube (em andamento). 

- Planejamento para continuidade do podcast “Na Escuta” no contexto da pandemia 

- Adequação e testes do Sistema Radis de controle de assinaturas para a implantação do aviso 

digital de publicação de edições da revista Radis no site 

- Acompanhamento dos processos administrativos, atualização da mala direta, impressão de 

etiquetas e supervisão de fornecedores para a impressão gráfica e envio por e-mail das edições 

de março e abril da revista Radis 
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- Participação das reuniões convocadas pelo Fórum de Assessores de Comunicação da Fiocruz 

- Participação das reuniões da Câmara Técnica de Informação e Comunicação da Fiocruz 

- Participação das reuniões da Comissão de Implementação da Política de Comunicação da 

Fiocruz 

- Participação das reuniões do CD ENSP 

 

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - CCI 

 

Atividades realizadas 

- Foram criados novos fluxos de solicitações para material de divulgação e de apoio as 

atividades, bem como para matérias jornalísticas e vídeos para o Portal ENSP. Estes novos 

fluxos constam no Plano de Contingência da ENSP. 

 

- Foram criadas seções destinadas à saúde do trabalhador e aos movimentos sociais para dar 

visibilidade às ações de saúde destinadas a dois públicos em situação de vulnerabilidade: os 

espaços, que podem ser acessados pelo Portal ENSP, concentram artigos, pesquisas, 

publicações e diversos outros materiais, da área de saúde pública, que contribuam para o 

debate sobre a expansão do Covid-19, as medidas de distanciamento social e seus impactos 

na saúde e na vida dessas populações. Estas seções objetivam dar visibilidade as ações que 

estão sendo desenvolvidas pelos Movimentos Populares e os Trabalhadores na luta contra o 

COVID19. Além disso, essas seções informam a respeito dos cenários que vêm se 

apresentando, de forma clara e ativa.  

- A CCI teve participação ativa junto a VDPI no retorno das atividades do CEENSP. 
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CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA - CSP 

 

Atividades realizadas 

- Em resposta à emergência sanitária decorrente do COVID-19, Cadernos de Saúde Pública 

(CSP), adotou procedimentos para agilizar o processo de avaliação editorial, revisão por pares 

e publicação de artigos aprovados sobre o tema (fast-tracking).  Todos os artigos estão sendo 

publicados em versão bilíngue. A agilização do processo de publicação visa facilitar o acesso 

oportuno de informações científicas relevantes e de qualidade. 

 

- Lançamento do espaço ‘Entrevistas com autores’ no canal do YouTube da Ensp  por parte do 

CSP. O intuito é contribuir com a divulgação de artigos científicos para o enfrentamento do 

COVID-19.  A CCI estará se responsabilizando pela a edição e visualização no Canal.  

 

DAPS/ENSP 

 

Atividades realizadas 

- Grupo de discussão semanal de material sobre as repercussões psicossociais da COVID e 

compartilhamento de vivências de profissionais de saúde, em sua maioria inscritos no Curso 

Oficina Clínica do Cuidado: narrando casos e (re)construindo sentidos para o trabalho em saúde. 

(Trata-se de um curso cujo início fora suspenso, em função da pandemia). 

- Oferta de espaço virtual, voltado aos alunos do Programa de Saúde Pública, para 

compartilhamento e construção de sentidos sobre vivências suscitadas pelo contexto de 

enfrentamento de COVID.  

- Grupo de estudos, aberto aos alunos da área de Política, Planejamento, Gestão e Cuidado 

em Saúde, para pesquisa de revisão bibliográfica e discussão teórica sobre saúde mental dos 

trabalhadores de saúde no contexto de enfrentamento da COVID. 
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CLAVES 

 

Atividades realizadas 

- Cartilha Violência doméstica e familiar na COVID-19 (presidência FIOCRUZ) – participação 

das pesquisadoras Cristiane Batista Andrade, Edinilsa Ramos de Souza, Fernanda Mendes 

Lages Ribeiro, Fernanda Serpeloni, Joviana Quintes Avanci, Kathie Njaine, Simone Gonçalves 

de Assis e Vera Lucia Marques da Silva.-  

- Cartilha COVID-19 e a população privada de liberdade (presidência FIOCRUZ) – participação 

das pesquisadoras Fernanda Mendes Lages Ribeiro, Fernanda Serpeloni e Patricia 

Constantino. 

- Nota Abrasco Coronavírus no cárcere: cuidado e custódia caminhando juntos - Edinilsa Ramos 

de Souza e Patricia Constantino 

- Participação da pesquisadora Mayalu Matos Silva no Comitê de Avaliação da chamada pública 

para apoio das ações emergenciais junto a populações vulneráveis (FIOCRUZ) – montante de 

4 milhões e mais de 800 projetos inscritos em todo o Brasil.  

 - Entrevista com a pesquisadora Fernanda Serpeloni na matéria intitulada Curso a distância, 

encontros virtuais: a quarentena tem que ser produtiva? 

-"Violência estrutural e Covid-19", publicado no site da Abrasco. - Publicado no Arca, está na 

lista do repositório 

Link: https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/19/violencia-estrutural-e-covid-

19/   

Participantes: 

Pesquisadores Edinilsa Ramos de Souza e Kathie Njaine 

Tema: 

"O que fazer para cuidar das pessoas idosas e evitar as violências em época de pandemia? – 

Artigo de Adalgisa Peixoto Ribeiro, Claudia Leite de Moraes, Edinilsa Ramos de Sousa e Karla 

Giacomin"- Publicado no Arca, está na lista do repositório 

Link: 

https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/14/o-que-fazer-para-cuidar-das-

pessoas-idosas-e-evitar-as-violencias-em-epoca-de-pandemia-artigo-de-adalgisa-peixoto-

ribeiro-claudia-leite-de-moraes-edinilsa-ramos-de-sousa-e-karla-giacomin/ 

Participante: 

Pesquisadora Edinilsa Ramos de Souza  

 

https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/19/violencia-estrutural-e-covid-19/
https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/19/violencia-estrutural-e-covid-19/
https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/14/o-que-fazer-para-cuidar-das-pessoas-idosas-e-evitar-as-violencias-em-epoca-de-pandemia-artigo-de-adalgisa-peixoto-ribeiro-claudia-leite-de-moraes-edinilsa-ramos-de-sousa-e-karla-giacomin/
https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/14/o-que-fazer-para-cuidar-das-pessoas-idosas-e-evitar-as-violencias-em-epoca-de-pandemia-artigo-de-adalgisa-peixoto-ribeiro-claudia-leite-de-moraes-edinilsa-ramos-de-sousa-e-karla-giacomin/
https://www.abrasco.org.br/site/gtviolenciaesaude/2020/05/14/o-que-fazer-para-cuidar-das-pessoas-idosas-e-evitar-as-violencias-em-epoca-de-pandemia-artigo-de-adalgisa-peixoto-ribeiro-claudia-leite-de-moraes-edinilsa-ramos-de-sousa-e-karla-giacomin/
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CENTRO DE REFERÊNCIA PROFESSOR HELIO FRAGA – CRPHF 

 

Atividades realizadas em abril 

Ambulatório de Pesquisa Germano Gerhardt 

Os Ambulatórios se mantem oferecendo atendimento clínico aos pacientes portadores de 

Tuberculose drogarresistente e outras micobacterioses que já estavam em tratamento e aos 

casos novos diagnosticados durante a pandemia. 

Atendendo às recomendações da Secretaria estadual de Saúde e da Coordenação Geral de 

Vigilância das doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas o ambulatório 

concentrou seus esforços nas atividades relacionadas à gestão dos casos de maneira a reduzir 

a locomoção no estado, dentre estas atividades destacamos contato por telefone com pacientes, 

disponibilização dos medicamentos para as Unidades de Saúde mais próximas aos seus 

domicílios e também para a retirada por familiar nos casos de pacientes que se enquadrem no 

grupo de risco COVID-19 e estejam estáveis no tratamento; 

As atividades de pesquisa clínica foram mantidas e as monitorias estão sendo feitas de forma 

remota; 

Realizamos a aplicação de 95 doses da vacina da gripe em funcionários e pessoas do grupo de 

risco; 

Participação de pesquisadora em reuniões online como membro do comitê de contingência 

nomeada pelo governador W. Witzel, sob a coordenação do secretário de saúde do RJ; 

Participação em atividades de mídias televisiva e escrita, através de lives, entrevistas, redação 

de colunas jornalísticas e telefonemas; 

Participação no grupo de Atenção à Saúde, mas precisamente nas atividades relacionadas ao 

enfrentamento ao COVID-19; 

Implantação do serviço de testagem para COVID-19 para trabalhadores do campus CRPHF; 

Apoio à Vice-presidência de ensino Fiocruz na coleta de amostras dos alunos sintomáticos 

COVID-19. 

 

Laboratório de Referência Nacional Ângela Maria Werneck 

O laboratório do CRPHF, além da sua atuação no diagnóstico da tuberculose e de outras 

micobacterioses, tem participado de discussões técnico-científicas junto ao Ministério da Saúde 

e à OPAS/OMS em relação a questões de biossegurança dos laboratórios da rede de 

tuberculose em um cenário de pandemia da COVID-19. Além disso, o laboratório está dando 

suporte na comunicação via sistema GAL (Gerenciamento de Ambiente Laboratorial) para as 

amostras suspeitas de COVID-19 oriundas do CRPHF. 
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Farmácia 

O serviço de farmácia manteve sua rotina normal de serviço neste mês de abril. Durante este 

período prestou apoio ao Ambulatório de Pesquisa Germano Gerhardt no suporte de insumos 

utilizados para o transporte dos testes de COVID 19 realizados no campus. 

 

Serviço de Gestão Institucional do CRPHF 

A Gestão mantém contatos com supervisores e encarregados dos funcionários terceirizados 

prestando serviços ao CRPHF para reforçar o compromisso de mantê-los protegidos com EPIs 

necessários e também a disponibilização de álcool em gel; 

Monitoramento diário junto ao Alojamento do CRPHF, no qual temos hóspedes alunos 

sintomáticos e contaminados com a COVID-19. A partir da comprovação de um aluno com 

COVID-19, foram tomadas todas as precauções conforme descritas no Plano de Contingência 

da Fiocruz.  

Alguns servidores da Gestão abraçaram a causa da - solidariedade em tempos de pandemia - 

em favor dos menos favorecidos com TBMR atendidos no Ambulatório de Pesquisa Germano 

Gerhardt do CRPHF/ENSP/FIOCRUZ. Agradecemos a Grande colaboração da ASFOC que foi 

de extrema importância para alcançarmos o objetivo, doando 30 cestas básicas em abril, e 

compromisso para ajuda durante todo o período de pandemia. 

 

CESTEH 

Segue abaixo a relação de todas as atividades desenvolvidas pela equipe do Cesteh no período 

desde 18/03/2020, quando iniciamos as atividades em trabalho remoto, até a presente data, 

30/04/2020: 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

- Reuniões de Coordenação Semanais de 27/03 a 29/04  

 

VICE-COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

- Reuniões com o Colegiado da VDPI; 

- Reuniões da Coordenação CESTEH; 

- Reuniões sobre o Número Temático da revista Ciência & Saúde Coletiva; 

- Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial p/ implementação da Convenção de Minamata 

- Ministério da Saúde 
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VICE-COORDENAÇÃO DE ENSINO 

- Reunião do Colegiado de Ensino  

 

VICE-COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS 

- Apoio e atuação dos trabalhadores do CESTEH na Campanha de Vacinação da gripe junto ao 

Centro de Saúde da ENSP. 

-  Estruturação e implantação, com a participação dos trabalhadores do CESTEH, na coleta de 

material biológico (Nasofaringe) para realização da testagem para Covid-19 nos trabalhadores 

da ENSP 

- Reunião de Serviço com o Ambulatório via RNP 

 

OUTROS 

- Ações de comunicação: atualização das informações da força de trabalho do Cesteh (e-mails 

de contato e telefone celular, salas de trabalho, ramais e participação em grupos de pesquisa) 

para renovação da lista de e-mails institucional CESTEHC. 

- Criação de um grupo de WhatsApp do CESTEH (COMUNICA CESTEH) para facilitar a 

comunicação institucional com os trabalhadores. 

- Apoio e consultoria técnica para entidades e outras representações, para sindicatos e para 

outras entidades trabalhistas e representações dos trabalhadores sobre informações da Covid-19. 

 

 

NAF 

 

Atividades realizadas 

- Projeto de lei para concessão automática de licença compulsória para tecnologias associadas 

ao COVID-19, Jorge Bermudez auxiliou na construção do projeto e vem monitorando sua 

tramitação em alinhamento e coordenação com o Conselho Nacional de Saúde, Fenafar, GTPI 

e outras parcerias;  

- Atuação constante na CONEP, participando de reuniões virtuais, elaboração de pareceres para 

projetos COVID-19 e áreas temáticas, assessoria aos Comitês de Ética em Pesquisa da Fiocruz, 

Angela Esher é membro da CONEP e vem coordenando a câmara de discussão de pesquisas 

em ciências humanas e sociais diariamente incluindo feriados e coordena o Fórum de CEP da 

Fiocruz;  

 - Nota Técnica em Conjunto com o IOC e Fiocruz Amazonas sobre Cloroquina no tratamento 

COVID-19 - Claudia Osorio trabalhou com as outras duas unidades da Fiocruz para construção 

da Nota Técnica, já lançada;  

 



 

    

 

 
 

33 

- Projeto submetido a financiamento sobre desafios na provisão de medicamentos e outras 

tecnologias estratégicas no contexto da COVID-19- Rondineli coordena o projeto e conta com a 

participação de Vera Lucia Luiza, Claudia Osorio e Daniela Moulin e colaboradores externos da 

Fiocruz; 

 - Levantamento bibliográfico e catalogação dos artigos selecionados sobre tratamentos da 

SARS-Cov-2, Maria Auxiliadora Oliveira coordena o projeto e Adriana Mendonza e Daniela 

Moulin também participam do projeto; 

- Artigo "Pesquisa e Desenvolvimento em saúde em tempos da pandemia pela COVID19 

anotações sobre seu perfil e financiamento - Rondineli junto em colaboração externa a Fiocruz;  

 - Lista sugestiva para a seleção, programação e aquisição de Produtos para Saúde no cenário 

da COVID 19 - CONASEMS - Vera Lucia Luiza auxiliou na elaboração e Vera também faz parte 

do grupo técnico do CONASEMS; 

- Projeto conjunto de ensaio clínico sobre tratamento da Covid em trabalhadores de saúde - 

Claudia Osorio e Angela Esher participam junto com outros participantes de outros 

departamentos da ENSP e com o IOC e INI; 

- Artigo sobre aplicação da telemedicina da COVID-19, Rondineli Mendes em cooperação 

externa a Fiocruz. Localizada, deixarei p incluir na lista do relatório de junho/julho 

 

 

DENSP 

 

Atividades realizadas 

- Elaboração de protocolo a ser submetido à chamada INOVA Conhecimento COVID-19; 

- 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; 

- Avaliação documental dos óbitos suspeitos de COVID-19 ocorridos no Sistema Penitenciário 

do RJ; 

- Supervisão da continuidade do funcionamento da BVS Saúde dos Povos Indígenas e 

incorporação de conteúdo relativo a coronavírus;   

- Levantamento de material relativo as ações da Sesai, MS, organizações indígenas, Frente 

Parlamentar Mista e outras instituições sobre coronavírus e povos indígenas; 

 



 

    

 

 
 

34 

- Coordenação das ações do GT de saúde indígena da Abrasco no contexto da pandemia: notas 

públicas, entrevista com jornalistas, organização de eventos online, reuniões; 

- Participação de um grupo de trabalho criado pelo Observatório COVID-19 da Fiocruz 

acompanhar a evolução da pandemia em comunidades carentes 

- Participação, por demanda da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação 

(VPEIC), de coordenação e revisão de curso “online” sobre a COVID-19 que contará com 

atualizações periódicas 

• Desenvolvimento de colaboração com o PROCC e IBGE para a elaboração de mapas e 

análises de previsão da disseminação da COVID-19 em povos indígenas no Brasil. Envolve 

troca de e-mails, extração de dados em diferentes bases de dados, reuniões via Skype ou Zoom, 

definição de indicadores e variáveis de análise, elaboração de Informes técnicos e atualizações 

recorrentes (contínuo)  

• Apresentação sobre o Relatório de espalhamento da COVID-19 nas atividades científicas do 

DENSP (Mesa redonda) - Publicado no Arca, está na lista do repositório  

• Apresentação sobre COVID-19 em povos indígenas na RUTE (Rede de Telemedicina), que 

congrega universidades de todo o país (Data a ser definida)  

• Participação em evento promovido pela Associação Brasileira de Estudos Populacionais – 

ABEP: webinário “População e Desenvolvimento em debate”, que será realizado em conjunto 

com o Fundo de População da ONU (UNFPA). A série de webinários busca promover a 

discussão entre academia, governo e sociedade civil sobre temas emergentes na Agenda de 

População e Desenvolvimento no contexto atual da pandemia do novo coronavírus. Faremos 

uma edição sobre os impactos da Covid-19 sobre as populações indígenas.  

• Acolhimentos, atendimentos clínicos e contrarreferências por telemedicina de usuários com 

dificuldade de seguimento ou orientação pela rede de serviços do SUS e SUAS   

• Interconsultas por via remota com profissionais de saúde da rede de serviços do SUS e SUAS 

sobre a abordagem clínica da infecção por SARS-Cov-2  

• Consultoria técnica da CoronaWiki,coordenada pelo IBICT/MCTIC  

• Acompanhamento da situação em Manguinhos com atividade de comunicação e informação 

(por grupos de WhatsApp) 
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• Reuniões com os profissionais de saúde do CSEGSF para compartilhar estratégias de 

atendimento aos usuários. (Reuniões por vídeo, grupo de WhatsApp e e-mail)  

• Organização de 3 Mesas Redondas e 2 CEENSP sobre COVID-19 em populações vulneráveis 

com diversos grupos de pesquisa e docentes do departamento (Temas: Saúde Indígena, 

Favelas e Saúde Prisional), com os seguintes títulos:  

1. Covid-19 nas prisões: uma pandemia invisibilizada, com Alexandra Sanchez e convidados. 

2. Corona vírus e povos indígenas: vulnerabilidade ambiental e territorial, com Paulo César 

Basta e Sandra Hacon.  

• Projeto COVID-19 – Análise geográfica da dispersão do COVID-19  

• Integrante do Comitê Covid-19 nas favelas do Observatório Covid-19 da Fiocruz.  

• Comitê Fiocruz Covid Favelas – Observatório Covid – reuniões e atividades  

• Participação em grupo colaborador da Fiocruz para o enfrentamento da COVID19 entre povos 

indígenas  

• Coordenação do Webseminário“Corona vírus e povos indígenas: vulnerabilidade ambiental e 

territorial”   

• Reunião de trabalho com equipe gestora do Fundo Amazônia do Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) para elaboração de edital para o enfrentamento da COVID19 

entre os povos indígenas  

• Apoio técnico-científico junto à rede de pesquisadores que atuam no enfrentamento da 

epidemia de Covid19 na Terra Indígena Yanomami  

• Participação nas atividades do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Abrasco, incluindo 

foco na pandemia de COVID-19  

• Elaboração documento de referência Comitê Fiocruz Covid-19 nas Favelas (Primeiro esboço) 

• ICICT-Canal Saúde – Participação e apoio à Campanha “Se liga no Corona” e do selo “Fiocruz 

Ta Junto” junto aos Povos Indígenas (reuniões on line regulares)  

• GT para enfrentamento da COVID-19 no contexto dos Povos Indígenas (GT formado pela 

VPAAPS, pesquisadores ENSP e colaboradores de unidades e escritórios regionais) 
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• Definição de linhas de atuação e respectivas ações para auxiliar povos indígenas no 

enfrentamento da pandemia pelo SARS-COV-2 

• Apoio às estratégias de comunicação e informação sobre a COVID-19 entre Povos Indígenas 

por meio da campanha #Se liga no Corona e Selo “Fiocruz Tá Junto”  

• Desenvolvimento do projeto “ Projeções do COVID -19 Atendendo a demanda do MCTIC em 

parceria com a sub-rede de Clima e Economia com o grupo de economistas da USP e UFMG 

(Eduardo Haddad da USP e Edson Domingues da UFMG).   

• Reuniões semanais com o MCTIC/ Universidade de Granada. A epidemiologista Dra. Karen 

Gonçalves da Universidade de Granada/ Escola Andaluza de Saúde Pública- e o doutorando 

Lucas de Oliveira estão na equipe. 

• Reunião sobre o Edital Covid /FIOCRUZ  

• Participação em mesa redonda Abrasco sobre Covid-19 e desmatamento  

• Atendimento a jornalistas por solicitação do Filipe da CCI/ENSP/FIOCRUZ  

• Mesa Redonda sobre populações indígenas e mineração “Corona vírus e povos indígenas: 

vulnerabilidade ambiental e territorial”  

• Organização conjunta com o Grupo de Pesquisa “Educação Saúde e Cidadania”, via Zoom 

institucional da ENSP, de mesa de debates intitulada “Vozes da Favela e da Periferia sobre a 

COVID19, na cidade do Rio de Janeiro”. 
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NOTÍCIAS 

Abril 

 

1/4/2020 

 

Margareth Dalcomo fala sobre os cuidados dos profissionais de saúde no contexto da 

pandemia 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48557) 

Em entrevista ao Portal Proqualis, a pneumologista e pesquisadora da ENSP, Margareth 

Dalcomo, falou sobre medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 para os profissionais 

de saúde. Segurança, limpeza, uso de Equipamentos de Proteção Individual estão entre os 

temas abordados. Assista ao vídeo no canal do Proqualis no youtube. 

 

O Proqualis - Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente -, há 

10 anos, atua em rede com pesquisadores da área e em parceria com hospitais de excelência 

e instituições internacionais. Ele é coordenado pela pesquisadora da ENSP, Margareth Portela. 

Além disso, a coordenação executiva do Centro está a cargo do também pesquisador da ENSP, 

Victor Grabois. 

 

2/4/2020 

 

Como a saúde pode ser o grande motor da recuperação econômica do país 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48569) 

O professor da ENSP e coordenador das Ações de Prospecção da Fiocruz, Carlos Gadelha, em 

entrevista ao Portal GGN, conta como foi montado o programa de articulação de todas as áreas 

do governo em torno do complexo da saúde. Ela fala ainda sobre a importância de ressuscitar 

o conceito de saúde universal e da possibilidade do complexo da saúde se transformar na 

grande alavanca para a próxima etapa do desenvolvimento nacional. A entrevista está 

disponível no canal do GGN no youtube 

Ao lado do ex-ministro da saúde e também pesquisador da ENSP, José Gomes Temporão, 

Carlos Gadelha ajudou a montar o mais completo programa de política industrial do país. Com 

visão de economia, mercado e saúde, ambos desenvolveram as ideias centrais do Programa  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48557
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48569
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de Desenvolvimento Produtivo (PDP) destinado a desenvolver uma capacidade nacional de 

produção para a saúde, criando uma vocação industrial para o país e atendendo às demandas 

da população. O país poderia ter se convertido no maior fornecedor das chamadas indústrias 

de bem-estar para os demais países-baleia e, ao mesmo tempo, atender à sua população. 

 

ENSP apoia sindicato dos petroleiros frente à pandemia da Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48571) 

Em meio a esta pandemia da Covid-19, muitas dúvidas aparecem na cabeça de trabalhadores, 

principalmente daqueles que compõem o quadro de serviços essenciais. Apesar de pouco 

falado, os petroleiros se enquadram nesses serviços. 

 

Na intenção de obter alguns esclarecimentos, o Sindicato dos Petroleiros do Rio (Sindipetro) 

procurou auxílio do grupo do Centro de Saúde e Estudos do Trabalhador e Ecologia Humana 

(Cesteh/ENSP) para sanar as eventuais dúvidas que surgem diante das imposições feitas por 

parte dos empregadores. 

 

3/4/2020 

 

Cadernos de Saúde Pública': Ciência em tempos de pandemia- Publicado no Arca, está 

na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48582) 

O Cadernos de Saúde Pública de abril defende o papel das revistas científicas no conjunto de 

estratégias e ações voltadas para o controle da pandemia causada pela COVID-19. Para as 

editoras Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli, mesmo que os 

estudos científicos sejam fundamentais para orientar decisões imediatas, a Ciência tem impacto 

significativo no futuro das sociedades, e a produção do conhecimento científico exige 

investimento de médio e longo prazos do poder público e da sociedade. 

O editorial da revista destaca que, diante da gravidade da situação atual, mesmo as revistas 

pagas estão liberando o acesso aos artigos publicados. Na Fiocruz, foi criada uma plataforma 

temática para apoiar a pesquisa e a adoção de medidas relacionadas ao novo coronavírus. 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48571
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48582
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6/4/2020 

 

Covid-19: ENSP cria seções destinadas à saúde do trabalhador e aos movimentos sociais 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48605) 

Diante da pandemia do novo coronavírus, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP/Fiocruz) inaugura, nesta segunda-feira (6/4), duas seções para dar visibilidade às ações 

de saúde destinadas a dois públicos em situação de vulnerabilidade: os trabalhadores e os 

movimentos populares. Os espaços, que podem ser acessados pelo Portal ENSP, concentrarão 

artigos, pesquisas, publicações e diversos outros materiais, da área de saúde pública, que 

contribuam para o debate sobre a expansão do Covid-19, as medidas de distanciamento social 

e seus impactos na saúde e na vida dessas populações. 

Rita Mattos, coordenadora da Comunicação Institucional da ENSP, além de destacar a 

importância de dar luz às ações voltadas para essas populações, convoca toda instituição a   

participar. "Estamos lançando nesta semana, no Informe ENSP, duas seções que objetivam dar 

visibilidade as ações que estão sendo desenvolvidas pelos Movimentos Populares e os 

Trabalhadores na luta contra o COVID19. Além disso, essas seções irão informar a respeito dos 

cenários que vêm se apresentando, de forma clara e ativa. Contribuições serão bem-vindas!! 

Participe! 

 

Se liga no corona: tire suas dúvidas sobre a Covid-19! 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48606) 

Por ser algo inédito na história mundial, a pandemia de Covid-19 deixou as pessoas com uma 

série de dúvidas acerca da doença. Quais são os indivíduos que estão no grupo de risco? Quais 

unidades de saúde se deve procurar? Pessoas que fazem uso de drogas podem ser 

consideradas grupos de risco? Quando se deve ir a uma unidade de saúde? Para responder 

algumas das principais perguntas sobre o novo coronavírus, o Informe ENSP fez uma série de 

entrevistas com o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública e pneumologista Hermano Castro. 

 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48605
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48606
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7/4/2020 

 

'Ação educativa das quebradeiras de coco babaçu do Maranhão': projeto ENSP aprovado 

pelo Inova 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48612) 

No Maranhão, a indústria extrativista é uma atividade econômica responsável por 95% da 

produção nacional. No caso do babaçu, é símbolo de luta de cerca de 400 mil mulheres 

organizadas pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), que 

encontram no trabalho seu modo de vida e sobrevivência. Elas enfrentam constante ameaça de 

fazendeiros que tentam impedir o acesso de quebradeiras aos babaçuais, e o desafio de 

valorização das suas culturas. Esse é o objeto de pesquisa do projeto Ação educativa 

integradora das quebradeiras de coco babaçu do Maranhão dirigida à formação, ao 

fortalecimento da cadeia de valor e ao autocuidado da saúde. 

Aprovado pelo Inova Fiocruz, o projeto é coordenado pelas pesquisadoras, Liliane Reis Teixeira 

(ENSP), Scheila Regina Gomes Alves Vale (IFMA) e Eliana Napoleão Cozendey da Silva 

(ENSP), com a parceria das instituições: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão (IFMA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Cocais) e Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). 

De acordo com o estudo, as quebradeiras de coco babaçu são reconhecidas por constituírem 

um dos segmentos de povos e comunidades tradicionais - Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). Quanto à dinâmica das 

atividades agroextrativistas que desempenham, elas referem problemas musculoesqueléticos 

relacionados à ocupação. 

 

8/4/2020 

 

Epidemias: entenda como elas podem mudar todo o curso da história 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48637) 

Você sabia que a Peste Negra, que assolou o mundo entre os séculos 14 e 19, contribuiu para 

o desenvolvimento econômico mundial? E a epidemia da cólera provocou a reorganização de 

todo o sistema de abastecimento de água na Inglaterra? E, graças à poliomielite, o sistema de 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48612
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48637
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saúde brasileiro sofreu uma grande revolução no final do século 20? Pois é, fatos históricos 

revelam que epidemias e pandemias podem mudar o curso da história e moldar completamente 

o mundo. 

A contribuição das epidemias para mudanças radicais e impactantes na sociedade foi tema de 

matéria publicada no Uol, que contou com a participação, entre outros especialistas, da 

pesquisadora da ENSP Marília de Sá Carvalho. 

 

Pesquisa revela dados sobre 'fake news' relacionadas ao novo coronavírus 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48662) 

Um recente estudo, conduzido pelas pesquisadoras da ENSP Claudia Galhardi e Maria Cecília 

de Souza Minayo, apontou as principais redes sociais propagadoras de notícias falsas sobre o 

novo coronavírus no Brasil. A pesquisa, que analisou denúncias e notícias falsas recebidas pelo 

aplicativo Eu Fiscalizo entre 17 de março e 10 de abril, mostra que as mídias sociais mais 

utilizadas para disseminação de fake news sobre o novo coronavírus foram Instagram, 

Facebook e WhatsApp. 

 

O coronavírus e o extermínio dos trabalhadores-Publicado no Arca, está na lista do 

repositório 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48663) 

Especialista em Saúde do Trabalhador, Políticas de Saúde e Direitos Humanos, o pesquisador 

Luiz Carlos Fadel, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), 

escreveu artigo sobre os impactos da pandemia do Novo Coronavírus na vida dos trabalhadores 

do país. No texto, Fadel, detalha como medidas do governo podem minar a classe trabalhadora 

e aponta saídas para evitar “o extermínio dos trabalhadores”. 

 

Cesteh divulga nota para proteção de trabalhadores frente a pandemia da Covid-19-

Publicado no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48666) 

Dia 28 de abril, em que é celebrado o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho e no 

Brasil, como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48662
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48663
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48666


 

    

 

 
 

42 

42acontece este ano num cenário de extrema gravidade e risco à vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras, o cenário da pandemia do Covid-19. 

 O desafio de defender as vidas daqueles que permanecem nas frentes de trabalho, num quadro 

de profunda devastação das condições de realizá-lo de forma digna, mesmo quando este é 

considerado de natureza essencial em tempos de pandemia é a luta de muitos. 

 

15/4/2020 

 

Estudo alerta para disparidade regional e falta de equipamentos no atendimento a casos 

graves de Covid-19-Publicado no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48682) 

Existem grandes diferenças regionais na disponibilidade de recursos hospitalares no país, e 

faltam equipamentos e leitos de UTI para atendimento a casos graves de Covid-19 na maioria 

dos municípios brasileiros. A conclusão é de uma pesquisa liderada por pesquisadores do 

Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da ENSP. 

 

16/4/2020 

 

Profissionais de Saúde: inscrições abertas para curso on-line sobre coronavírus 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48689) 

A Fiocruz acaba de lançar o curso à distância Covid-19: manejo da infecção causada pelo novo  

coronavírus. A formação é aberta, gratuita e autoinstrucional, modelo que considera uma ampla 

rede de trabalhadores que estão na linha de frente do combate à nova doença que está 

causando a pandemia mundial. O pesquisador da ENSP, André Perissè é responsável pela 

coordenação acadêmica do curso, juntamente com Marília Santini, do INI/Fiocruz. A vice-

presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz e também pesquisadora da 

Escola, Cristiani Vieira Machado, explica que a formação em escala é uma estratégia 

fundamental para responder à crise. 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48682
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48689
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20/4/2020 

 

APS na rede de enfrentamento à Covid-19-Publicado no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48713) 

Por Ligia Giovanella, pesquisadora da ENSP e co-coordenadora da Rede APS 

A Rede de Pesquisas em Atenção Primária à Saúde considera necessário manter um debate 

qualificado e a difusão de informações e orientações adequadas com transparência para o 

controle da Covid-19. Nós, do comitê gestor da Rede de Pesquisa em APS da Abrasco, neste 

momento excepcional de muitas incertezas, temos dialogado, em encontros semanais virtuais, 

sobre estratégias de atuação da APS no SUS  para o enfrentamento da Covid-19. Para discutir 

tais estratégias, foram constituídos grupos de trabalho que estão elaborando análises 

apresentadas e discutidas no seminário. 

 

22/4/2020 

 

Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco cria seção sobre a Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48739) 

O Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco, da Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/Fiocruz), inaugurou a seção “Indústria do Tabaco e Covid-19”, cujo objetivo é 

reunir documentos e notícias que denunciem as manobras de manipulação da opinião pública 

para ganhar respeitabilidade e criar a sensação de “responsabilidade social” das empresas. 

 Para a pesquisadora Silvana Turci, coordenadora do Observatório, a autopromoção é uma das 

estratégias mais usadas pela IT, e o Observatório do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde 

da ENSP está atento a esse tipo de iniciativa que objetiva manipular a opinião pública. 

 

24/4/2020 

Produção científica: implicações éticas no contexto da Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48742) 

Em um esforço para dar robustez às pesquisas e estudos a respeito das diversas perspectivas 

da bioética relacionadas ao atual cenário de pandemia mundial, pesquisadores da ENSP - 

Sergio Rego, Pablo Dias Fortes, Fermin Schramm e Gustavo Matta – integram o Grupo de 

Trabalho (GT) sobre o tema do Observatório Covid-19 - Informação para ação da Fiocruz.  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48713
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48739
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48742
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O objetivo do GT, cuja liderança está a cargo de Sergio Rego, é analisar as implicações éticas 

e de direitos humanos das decisões que podem impactar a vida da população, além de propor 

soluções e recomendações que, de certa maneira, respondam os desafios impostos pelo novo 

coronavírus. Leia, aqui, os artigos já publicados nessa iniciativa. 

 

O direito à renda básica no Brasil em tempos de Covid-19-Publicado no Arca, está na lista 

do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48743) 

Em que medida cabe à sociedade o dever de assegurar aos seus membros uma renda básica? 

Esse foi o questionamento introdutório do artigo O direito à renda básica no Brasil em tempos 

de Covid-19, publicado pelo GT de Bioética do Observatório Covid-19 - Informação para ação 

da Fiocruz. O texto aponta que "do ponto de vista das democracias constitucionais modernas, 

o argumento mais coerente em defesa do direito à renda básica decorre precisamente desse 

axioma fundamental da legitimidade do Estado. Nesse caso, o direito à renda deve ser 

interpretado não como um privilégio de quem ainda precisa “provar seu mérito”, mas sim um 

compromisso incondicional de toda a sociedade com a subsistência de cada um dos seus 

membros, entendidos como cidadãos vinculados a uma única comunidade de direitos e deveres 

recíprocos". 

 

'Existe o dever de falar a verdade no contexto da Covid-19?', questiona artigo-Publicado 

no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48745) 

O artigo Existe o dever de falar a verdade no contexto da Covid-19?, publicado pelo GT de 

Bioética da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), aborda a questão imperativa de 

ser verdadeiro em um cenário de emergência em Saúde Pública. No texto, os pesquisadores 

alertaram para o fato de que “vivemos mais um momento em que as verdades científicas são 

questionadas por dúvidas razoáveis que movimentam o método científico, como seria natural, 

mas não por opiniões, que são determinadas por visões ideológicas que desprezam argumentos 

científicos. [E] ideias fantasiosas ou ficcionais tomam o lugar do respeito às verdades 

científicas”. 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48743
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48745
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25/4/2020 

 

Covid-19: conheça o panorama da busca pelo tratamento 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48753) 

A busca pela cura e as incertezas relacionadas aos medicamentos utilizados no combate à 

Covid-19 foram tema de sessão virtual realizada no dia 23 de abril pela Área de Políticas, 

Planejamento, Gestão e Cuidado em Saúde do Programa de Saúde Pública da ENSP. Na 

ocasião, as pesquisadoras Claudia Osorio e Vera Pepe traçaram um panorama atual acerca 

das alternativas de tratamento testadas contra o novo coronavírus, que já atingiu o total de 210 

países, com confirmação de pouco mais de 2.231.690 milhões de casos e 153.241 mil mortes 

no mundo. 

 

27/4/2020 

 

Artigo de pesquisador da ENSP trata da redução do risco de contágio e morte dos 

profissionais de saúde - Publicado no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48759) 

Para Victor Grabois, pesquisador da ENSP, “reconhecer o valor e abnegação dos profissionais 

de saúde é importante, mas não salvará suas vidas. A proteção adequada, essa, sim, pode 

reduzir seu risco de contágio, adoecimento e morte, assim como a transmissão da Covid-19 

dentro dos serviços de saúde”. 

 

Uma Mortalidade superlativa: povos indígenas e as trágicas manifestações das 

desigualdades em saúde 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48761) 

Uma das marcas mais devastadoras das iniquidades em saúde no Brasil, no que diz respeito à 

dimensão étnico-racial, se reflete nos indicadores de mortalidade. Estudo recente, realizado por 

pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com demógrafos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), demonstra que a  

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48753
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48759
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48761
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população indígena apresenta os mais elevados níveis de mortalidade na faixa etária de 0 a 20 

anos, dentre todas as categorias de cor/raça (branca, preta, parda, amarela e indígena) 

investigadas pelos censos demográficos brasileiros. 

 

28/4/2020 

 

Flexibilização de requisitos éticos em pesquisa é tema de artigo 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48767) 

Os esforços na busca por respostas para os desafios impostos a partir da nova pandemia 

aumentaram de forma considerável a realização de pesquisas em todo o mundo. Seu 

desenvolvimento, porém, esbarra em trâmites burocráticos, mas absolutamente necessários, 

como sua validação por um comitê de ética para seu andamento. No artigo É possível minimizar 

os requisitos éticos para agilizar a aprovação de uma pesquisa em um Comitê de Ética em 

Pesquisa durante uma emergência sanitária?, os autores defendem ser fundamental 

compreender que não há lugar para a pesquisa ética sem a garantia do respeito aos direitos 

humanos. O artigo foi escrito por Marisa Palácios e contou com os pesquisadores da ENSP 

Sergio Rego, Pablo Dias Fortes e Fermin Roland Schramm, entre outros. 

 

Fiocruz divulga resultados de projeto para vigilância do novo coronavírus em esgotos 

sanitários 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48773) 

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a prefeitura de Niterói, 

no estado do Rio de Janeiro, iniciaram um estudo para verificar a presença de material genético 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em amostras do sistema de esgotos da cidade.  

O objetivo é acompanhar o comportamento da disseminação do vírus ao longo da pandemia de 

Covid-19. 

As análises são lideradas pelo Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em colaboração com o Laboratório de Vírus Respiratórios e do 

Sarampo, também do IOC/Fiocruz. O planejamento e realização das coletas é feito pelo 

Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio  

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48767
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48773
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Arouca (ENSP/Fiocruz), em colaboração com a concessionária Águas de Niterói, que opera os 

serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos da cidade. 

 

30/4/2020 

 

Dia do Trabalhador: a luta continua 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48797) 

Para o dia 1° de maio, o Centro de Saúde dos Trabalhadores e Ecologia Humana 

(Cesteh/ENSP) divulgou uma mensagem institucional reforçando o compromisso com a luta dos 

trabalhadores por dias melhores. “Neste 1° de maio, data que marca a luta dos trabalhadores e 

trabalhadoras por condições dignas de vida e trabalho, o Centro de Estudos da Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública (Cesteh/ENSP) deseja 

força, coragem e determinação a toda classe trabalhadora e suas organizações, que são 

fundamentais neste momento de enfrentamento da pandemia por Covid-19 e, também, de um 

cenário concreto de grave oportunismo político, que, à sombra de uma catástrofe humanitária, 

age para destruir instituições, organizações e retirar direitos historicamente conquistados pelos 

trabalhadores e trabalhadoras. Acreditamos que, com muita luta, organização e esperança no 

futuro, avançaremos juntos na conquista de dias melhores, em que a equidade, a liberdade, a 

justiça e a solidariedade serão valores centrais à vida e ao trabalhp.” 

 

 O diretor da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Hermano Castro, também felicitou os 

trabalhadores da Escola, ressaltando a necessidade de ficarem atentos ao momento pelo qual 

estamos passando. Em especial, o diretor parabenizou os profissionais da Saúde ligados 

diretamente ao atendimento, atenção e vigilância, considerando, em especial, os trabalhadores 

das unidades assistenciais da ENSP, salientando a importância de eles estarem na linha de 

frente. O diretor desejou, também, que possamos passar o mais rápido possível por esse 

processo. “Que a ciência dê o tom na vida das pessoas e no país. E as autoridades consigam 

entender o que significa projetos e apoios sociais” 

 

Pesquisa aponta grandes diferenças de acessibilidade no país 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48799) 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48797
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48799
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Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que existem grandes 

diferenças de acessibilidade no Brasil. A pesquisa revela que a concentração de atividades nas 

áreas urbanas, juntamente com a performance das redes de transporte, proporciona altos níveis 

de acessibilidade ao centro das cidades. Já as regiões de periferia são marcadas por desertos 

de oportunidades. Todos os dados das 20 cidades pesquisadas estão disponíveis em uma 

plataforma interativa. A geógrafa e pesquisadora da ENSP, Mariana Vercesi, falou sobre o 

assunto ao Informe ENSP. 

 

Maio  

 

4/5/2020 

 

Disponíveis cartilhas sobre saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48809) 

Especialmente voltada a gestores e profissionais da Saúde dos sistemas prisional e 

socioeducativo para o problema da Covid-19 nos espaços de privação de liberdade, a cartilha 

Covid-19 e população privada de liberdade reúne informações disponíveis sobre a pandemia da 

Covid-19 nas instituições de privação de liberdade do Brasil e discute seus impactos na saúde 

física e mental, tanto das pessoas encarceradas como dos trabalhadores. De acordo com a 

psicóloga Fernanda Mendes Lages, pesquisadora da ENSP que contribuiu com a cartilha, a 

superpopulação carcerária, por si só, já implica diversos problemas de saúde, o que deixam 

todos mais expostos à Covid-19. “Por esse motivo, alguns documentos consideram, inclusive, 

que essa população deve estar classificada como grupo de risco pelas condições de vida nas 

unidades prisionais”, acrescenta ela. 

 

Cesteh assina manifesto sobre alterações das NR's 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48813) 

O Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) participou de um 

manifesto junto com o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos 

Ambientes de Trabalho (Diesat) e outras entidades sobre os desmontes ocorridos no Brasil, 

referentes aos direitos sociais relacionados a segurança e saúde dos trabalhadores. 

 O documento elucida o campo da saúde do trabalhador citando as revisões e alterações nas  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48809
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48813
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Normas Regulamentadoras (NR’s) e disposições complementares da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por 

empregadores e trabalhadores. 

 

5/5/2020 

 

Dia Mundial da Higienização de Mãos: a importância da prática em nossas vidas 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48822) 

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Higienização de Mãos, dia em que o Centro de Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) sempre realizou ações para conscientizar as 

pessoas a respeito dessa técnica por intermédio da Comissão de Controle de Infecção e 

Segurança do Ambiente (CCISA). A Campanha Anual de Higienização das Mãos promove 

palestra seguida de dinâmica com gel luminescente, demonstrando, assim, a correta 

higienização das mãos, na qual é utilizada a técnica recomendada pelo Ministério da Saúde. 

 

6/5/2020 

 

'Cadernos de Saúde Pública' de maio aborda a pandemia de Covid-19 no Brasil 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48835) 

Já disponível on-line, o Cadernos de Saúde Pública de maio aborda a pandemia de Covid-19 

no Brasil. Para os editores Guilherme Loureiro Werneck e Marilia Sá Carvalho, trata-se da 

“crônica de uma crise sanitária anunciada”. "Um dos maiores desafios sanitários em escala 

global deste século, pelo insuficiente conhecimento científico, alta velocidade de disseminação 

e capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis, gerando incertezas sobre quais 

seriam as melhores estratégias para o enfrentamento da epidemia no mundo." 

 

Participe da pesquisa inédita sobre delivery de comida e saúde 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48838) 

Nos últimos anos, o hábito de pedir comida por aplicativos se tornou comum na população 

brasileira, em especial nos grandes centros urbanos. No atual momento de distanciamento  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48822
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48835
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48838
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social, em razão da pandemia de Covid-19, é possível que esse seja um dos principais meios 

de aquisição de comida pronta para consumo. Com o objetivo de analisar os fatores envolvidos 

na decisão de comprar e as escolhas alimentares feitas nesse ambiente virtual, a aluna do curso 

de mestrado em Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP, Laís Vargas Botelho, está 

conduzindo a pesquisa “Ambiente alimentar virtual: estudo sobre o uso de aplicativos de entrega 

de comida e sua associação com a alimentação e com o estado nutricional em residentes da 

região metropolitana do Rio de Janeiro” 

 

7/5/2020 

 

Escolher a vida e suas qualidades ou a economia e a produção? 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48841) 

Essa é a indagação central trazida no artigo O aparente dilema implicado pela pandemia da 

Covid-19: salvar vidas ou a economia?, publicado no âmbito do Grupo de Trabalho sobre 

Bioética do Observatório Covid-19 - Informação para ação da Fiocruz. O texto – escrito pelo 

pesquisador da ENSP Fermin Roland Schramm com a participação dos outros integrantes do 

GT – aponta que essa é uma escolha, aparentemente, impossível, pois implica em um ciclo que 

não se esgota: qualidade de vida, sustentabilidade humana, produção de bens e serviços, e 

consumo. Mas que, no entanto, pode-se dizer que é um falso dilema, visto que o isolamento é, 

sobretudo, um ato de responsabilidade. 

 

Testagem para Covid-19 em trabalhadores de saúde terá novos locais 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48853) 

A ENSP iniciou em novos espaços a testagem de trabalhadores de saúde para a Covid-19. 

Iniciada em março, a realização dos testes diagnósticos para a doença na Escola Nacional de 

Saúde Pública foi implantada para que medidas de afastamento do trabalho sejam adotadas 

oportunamente e devidas orientações quanto ao isolamento, cuidado geral de saúde e retorno 

ao trabalho sejam estabelecidas. “Esta iniciativa só foi possível com a soma de esforços entre 

as unidades de assistência da ENSP, a equipe do Ambulatório de Hepatites Virais do IOC, a 

Cogepe, o Nust e a Coordenação de Vigilância da Fiocruz”, destaca a vice-diretora de 

Ambulatório e Laboratório da ENSP, Fátima Rocha. 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48841
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48853
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8/5/2020 

 

José Gomes Temporão e Carlos Gadelha discutem as lições da pandemia para o 

complexo econômico industrial da saúde 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48876) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Ensp organiza a sessão virtual A 

perspectiva do complexo econômico-industrial da saúde: lições para não esquecer, com as 

presenças do economista Carlos Grabois Gadelha, integrante do Comitê de Ciência e 

Tecnologia da Abrasco e pesquisador da Fiocruz e do ex-ministro da Saúde José Gomes 

Temporão. O evento abordará como a pandemia de coronavírus afeta a política industrial e as 

questões de patentes no complexo industrial da saúde, entre outros temas. 

 

12/5/2020 

 

De que forma os guerreiros da Saúde contarão com o Brasil?', questionam pesquisadores 

em artigo 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48893) 

A antecipação da formatura de médicos, a convocação compulsória de profissionais da Saúde, 

a pouca ou nenhuma prática em determinadas áreas e o grande número de acometimento e 

mortes desses profissionais por coronavírus são os principais temas abordados no artigo O 

exercício da medicina no enfrentamento da Covid-19 – vulnerabilidades e necessidades 

protetivas. O texto, publicado no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Bioética do Observatório 

Covid-19 - Informação para ação da Fiocruz, evidencia a urgente necessidade da incorporação 

de pessoal no enfrentamento da pandemia; entretanto, questiona o suporte aos profissionais da 

Saúde e seus familiares durante a crise que o país está vivendo, bem como no cenário pós-

pandemia. Leia as recomendações 

 

Coronavírus: artigo traz recomendações sobre contactantes dos mais vulneráveis 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48895) 

Pesquisadores que integram o Grupo de Trabalho sobre Bioética do Observatório Covid-19 - 

Informação para ação da Fiocruz publicaram uma série de recomendações éticas, para 

Unidades de Saúde diante da pandemia, no que se refere ao isolamento compulsório de  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48876
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48893
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48895
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contactantes de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos. Eles defendem, no 

artigo, que “diante do adoecimento com necessidade de internação em unidades de saúde, 

camadas adicionais de vulnerabilidade relacionadas tanto à própria doença, como ao processo 

de internação podem ser mitigadas com a presença do acompanhante, um importante promotor 

da dignidade e de qualidade de vida desses indivíduos” 

 

'Covid-19: É possível recusar medidas?', questiona artigo 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48897) 

O artigo Existe o direito de dizer não no contexto da pandemia Covid-19?, escrito pelos 

pesquisadores da ENSP, Sergio Rego e Pablo Dias Fortes, em parceria com outros 

pesquisadores que igualmente integram o Grupo de Trabalho sobre Bioética do Observatório 

Covid-19 - Informação para ação da Fiocruz, traz à luz a discussão sobre direitos individuais e 

coletivos no contexto da crise sanitária que o Brasil está vivendo. O texto debate desde artigos 

do Regimento Sanitário Internacional a decisões de gestores municipais. Nele, os autores 

questionam: “Os indivíduos tem o direito de recusar algumas dessas medidas caso não 

concordem?”. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa lança nova página web 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48904) 

Já está no ar a nova página do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/ENSP). O departamento 

informa que manterá o atendimento por e-mail 

(cep@ensp.fiocruz.br e cep.apoio@ensp.fiocruz.br), de segunda a sexta-feira. O calendário das 

reuniões ordinárias encontra-se mantido. Durante o período de isolamento, os projetos 

tramitarão sem a necessidade da entrega impressa dos documentos, devendo apenas ser 

postados na Plataforma Brasil. Por ora, a folha de rosto poderá ser submetida sem assinatura 

do responsável pela instituição proponente. 

 

13/5/2020 

 

Rede de Informação sobre a Exposição ao Agente SARS-Cov-2 no Trabalho lança 

primeiro informe 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48897
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48904
mailto:cep@ensp.fiocruz.br
mailto:cep.apoio@ensp.fiocruz.br
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(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48916) 

A Rede de Informação sobre a Exposição ao Agente SARS-Cov-2 no Trabalho lança o informe 

que contém explicações para contribuir com a produção e a disseminação de informações a 

respeito do enfrentamento da pandemia de Covid-19 em trabalhadores e trabalhadoras. O grupo 

é formado por profissionais do Centro de Estudos do Trabalhador e Saúde e Ecologia Humana 

(Cesteh), Diesat, Fiocruz Brasília, Universidade Federal da Paraíba e diversos profissionais da 

área de saúde do trabalhador 

 

14/5/2020 

 

'Cadernos de Saúde Pública' lança espaço de entrevistas no Canal da ENSP no YouTube 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48924) 

O Cadernos de Saúde Pública está lançando o espaço "Entrevista com Autores" no Canal da  

ENSP no YouTube. A criação desse espaço é uma iniciativa de CSP, com a colaboração da 

Coordenação de Comunicação Institucional (CCI/ENSP), visando contribuir com a divulgação 

de artigos científicos para o enfrentamento da Covid-19. Nesse primeiro vídeo, as editoras do 

CSP, Marília Sá Carvalho e Luciana Dias de Lima falam sobre o processo de descredibilidade 

da ciência; projeto político autoritário da anti-ciência; impacto da Covid-19 na ciência; esforço 

das revistas científicas para se adaptar à informação em tempo real; e fast-tracking, processo 

rápido de publicação de artigos científicos. 

 

15/5/2020 

 

Novo coronavírus: Crônica de Dez Mil Mortes Anunciadas 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48936) 

Em seu artigo postado no Observatório de Medicina da ENSP, de onde o médico Luiz Vianna é 

membro, ele reflete sobre a Covid-19: “o mundo inteiro parado, na expectativa de um possível 

futuro de luto, com uma doença fora de controle, pouco conhecida e com características 

assombrosas como as de uma peste”. E acrescenta: “com a conexão instantânea de todos os 

cantos, acompanhamos em tempo real, aguardando apenas na virada dos fusos, o desenrolar 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48916
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48924
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48936
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dos dias em cada local que enfrenta a contabilidade das vítimas e procura as melhores medidas 

para o controle dos danos” 

 

Fiocruz divulga resultados de estudo sobre a presença do novo coronavírus em esgotos 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48952) 

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a prefeitura de Niterói, no estado 

do Rio de Janeiro, iniciaram um estudo para verificar a presença de material genético do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) em amostras do sistema de esgotos da cidade. O objetivo é 

acompanhar o comportamento da disseminação do vírus ao longo da pandemia de Covid-19. 

As análises são lideradas pelo Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em colaboração com o Laboratório de Vírus Respiratórios e do 

Sarampo, também do IOC/Fiocruz. O planejamento e realização das coletas é feito pelo 

Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca (ENSP/Fiocruz), em colaboração com a concessionária Águas de Niterói, que opera os 

serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos da cidade. 

20/5/2020 

 

Nota sobre o uso da cloroquina / hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19 

Publicado no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48989) 

Uma das razões para o impressionante impacto da pandemia da COVID-19 na saúde mundial 

é a inexistência, até o presente momento, de vacinas ou antivirais específicos aprovados para 

prevenir ou tratar a enfermidade, cuja letalidade real ainda nos é incerta, pois depende 

grandemente da disponibilidade de testagem ampla e da qualidade do serviço de saúde. A nota 

é assinada pelos pesquisadores da ENSP, Margareth Dalcolmo e José Gomes Temporão 

 

 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48952
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48989
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22/5/2020 

 

Centro de Saúde cria painel para acompanhamento de casos da Covid-19 no território de 

Manguinhos 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49001) 

Desde o início da pandemia da Covid-19, o Centro de Saúde-Escola Germano Silval Faria 

(CSEGSF) acompanha, atende e monitora casos ocorridos no território que abrange a unidade. 

Vendo a necessidade de elaborar melhores estratégias e poder levar esses cuidados ao maior 

número de  pessoas, surgiu a ideia da criação de uma ferramenta de apoio. O Painel de Situação 

Manguinhos Covid-19, criado com o objetivo de acompanhar os casos de notificações da doença 

no CSEGS e na Clínica da Família Victor Valla, proporciona às equipes da Estratégia de Saúde 

da Família informações para identificar as áreas de maior disseminação da doença por 

geolocalização e como é a dinâmica de transmissão no território assistido pelas unidades de 

saúde. 

 

Artigo defende equidade na resposta à pandemia de Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49003) 

A 73ª Assembleia Mundial da Saúde de 2020, realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), teve como importante fruto um documento com medidas que respondem à pandemia 

provocada pelo novo coronavírus. O ex-diretor da ENSP e coordenador do Centro de Relações 

Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz), Paulo Buss, e o gerente da Área de Desenvolvimento 

Sustentável e Saúde Ambiental da Organização Panamericana da Saúde (Opas) e professor do 

Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP), Luiz Augusto 

Galvão, escreveram artigo a respeito, publicado no site do Centro de Estudos Estratégicos 

(CEE/Fiocruz) 

 

O planejamento regional é estratégico no enfrentamento da pandemia da Covid19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49008) 

Nota técnica de pesquisadores da iniciativa Região e Redes destaca a importância do 

planejamento regional para o Sistema Único de Saúde (SUS), em especial na situação de 

pandemia de Covid-19. O documento, que tem participação de pesquisadores da Escola  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49001
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49003
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49008
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Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, recupera os esforços realizados para regionalização e 

constituição de redes no sistema de saúde e aponta os principais desafios para a implantação 

da estratégia. Neste cenário de pandemia, a nota chama a atenção para a necessidade de 

“respostas mais assertivas e estabelecimento de relações federativas cooperativas e solidárias” 

pelas autoridades sanitárias. 

 

25/5/2020 

 

Mortes por Covid-19 avançam nas prisões - Publicado no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49020) 

Apesar de ser um tema ausente dos debates públicos, até mesmo dos gabinetes de crise e 

planos de contingência para enfrentamento do coronavírus em grandes estados do país, a 

Covid-19, na população carcerária, está avançando. Com menos de um 1% das pessoas presas 

com acesso a diagnóstico, celas superlotadas, acesso restrito à água, ventilação e grande 

presença de doenças como tuberculose, diabetes e HIV/Aids, os efeitos do coronavírus podem 

ser devastadores nas prisões do Brasil. Embora apresente grande subnotificação, o aumento 

de mortes por pneumonia grave e síndrome respiratória aguda grave ligou o alerta dos 

pesquisadores. O debate sobre esse importante tema para a saúde pública marcou o retorno 

do Centro de Estudos da ENSP (Ceensp), em formato virtual, na quarta-feira (20/5). 

 

Psicóloga da ENSP alerta sobre violência contra a mulher durante pandemia do 

coronavírus 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49023) 

A psicóloga residente do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/ENSP), Júlia 

de Almeida Roffé Borges, alerta sobre o aumento dos casos de violência contra a mulher durante 

o período de quarentena e isolamento social devido à pandemia do coronavírus. No Brasil, a 

cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Agressão contra a mulher 

é crime! Se você é ou foi vítima, denuncie: ligue 180. 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49020
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49023
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26/5/2020 

 

Conferência aborda ações da indústria do tabaco na pandemia do coronavírus 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49033) 

O Departamento de Controle de Tabaco da International Union Against Tuberculosis and Lung  

Disease (The Union) promove, no dia 28 de abril, às 11h, o webinar Desafios para enfrentar a 

interferência da indústria do tabaco em tempos de covid-19. A atividade, que faz parte das 

comemorações do Dia Mundial sem Tabaco, será realizada pela plataforma Zoom e receberá a 

ex-chefe do Secretariado da Convenção-Quadro para Controle de Tabaco da OMS, Vera da 

Costa e Silva, e a coordenadora do Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco 

da ENSP/Fiocruz, Silvana Rubano Turci. 

 

Covid-19: conheça a rotina de um profissional da Saúde em meio à pandemia- Publicado 

no Arca, está na lista do repositório 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49034) 

Difícil e cansativa. A rotina das Equipes de Saúde em meio à pandemia de Covid-19 não é nada 

fácil. Que o diga o médico de família e comunidade do Centro de Saúde da ENSP, Jorge 

Esteves. Seu relato sobre o duro cotidiano de um profissional da Atenção Básica de Saúde em 

tempos de pandemia, publicado no blog Causos Clínicos, repercutiu na imprensa e redes 

sociais, chamando a atenção para os inúmeros desafios impostos na batalha contra o novo 

coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49033
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49034
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EVENTOS 

 

6/4/2020 

 

Aula on-line destacará atuação dos profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48601) 

A Área de Política, Planejamento, Gestão e Cuidado em Saúde, do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Pública da ENSP/Fiocruz, promove, nesta quarta-feira (8/4), a aula on-

line Profissionais de Saúde e Covid-19. A sessão virtual está marcada para as 10h, na 

plataforma Zoom, e receberá a pesquisadora Maria Helena Machado, especialista em Gestão 

do Trabalho em Saúde. Recentemente, a pesquisadora do Departamento de Administração e 

Planejamento em Saúde publicou artigo sobre essencialidade dos profissionais num cenário de 

crise sanitária. O texto destaca a vocação e missão desses profissionais para atenção à saúde 

da população. “O enfrentamento da crise sanitária com o novo Covid-19, em nosso país, tem 

sido possível por conta exatamente do SUS e de seus trabalhadores". 

 

7/4/2020 

 

Escola convida sua comunidade para conversa sobre gestão do trabalho 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48615) 

O diretor da ENSP, Hermano Castro, convida a todos para uma conversa on-line sobre o 

momento atual que estamos vivendo frente à pandemia da Covid-19. Esse bate papo com a 

direção da Escola é voltado para pesquisadores e trabalhadores da nossa comunidade e está 

marcado para a próxima quinta-feira, 9/4, às 10h, no link que segue abaixo. Durante a reunião 

serão atualizadas as informações oficiais da ENSP e da Fiocruz frente à crise mundial em 

relação à gestão do trabalho, bem como os atendimentos que estão sendo realizados pelo 

Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria da ENSP. 

 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48601
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48615
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8/4/2020 

 

Pesquisadoras da ENSP participam de seminário virtual sobre Atenção Primária à Saúde 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48647) 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e a Rede de Pesquisa em Atenção 

Primária à Saúde realizarão, em 16 de abril, um seminário virtual sobre os Desafios da APS no 

SUS no enfrentamento da Covid-19. Segundo a pesquisadora da ENSP e integrante do Comitê 

Gestor da Rede, Ligia Giovanella, o objetivo da reunião é discutir as melhores formas de 

fortalecimento da atenção primária à saúde no Brasil e, assim, apoiar o controle do 

enfrentamento da pandemia no país. 

 

16/4/2020 

 

Projeto divulga webconferência sobre a saúde do trabalhador 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48685) 

O projeto Multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador vai realizar a webconferência 

intitulada A saúde do trabalhador em tempos de coronavírus. O evento conta com a participação 

de diversos pesquisadores da ENSP e está marcada para o dia 17 de abril, às 14h. As 

coordenadoras desse encontro virtual são Luciene Aguiar e Isabella Maio, ambas da ENSP. A 

mediação e síntese será apresentada por Eguimar Chaveiro (UFG) e os palestrantes 

convidados são os pesquisadores Luiz Carlos Fadel (Dihs/ENSP/Fiocruz), Renato Bonfatti 

(Cesteh/ENSP/Fiocruz), Ricardo Gonçalves (UEG) e Rosangela Gaze (Iesc/UFRJ). 

 

29/4/2020 

 

Sessão virtual discute patentes e acesso a medicamentos na pandemia da Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48782) 

Nesta quinta-feira, o pesquisador Jorge Bermudez, do Departamento de Política de  

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48647
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48685
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48782
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Medicamentos e Assistência Farmacêutica (NAF), será o convidado da sessão virtual do 

Programa de Saúde Pública da ENSP. A palestra “Covid-19: patentes ou acesso?”, está 

marcada para as 14h, na plataforma RNP. O encontro faz parte de uma série de sessões virtuais 

promovidas pelo programa durante a pandemia do Novo Coronavírus. 

 

30/4/2020 

 

Sessão discute papel da atenção básica no enfrentamento à Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48798) 

O pesquisador Eduardo Melo, do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde 

da ENSP, será o palestrante da sessão virtual "O que pode a atenção primária à saúde em 

tempos de Covid-19?", promovida pelo programa de Pós-graduação em Saúde Pública da 

ENSP. O objetivo da apresentação é discutir o lugar da atenção básica (ou atenção primária) 

no enfrentamento à Covid-19, buscando abordar outras possibilidades de intervenção, no 

âmbito dos serviços de saúde, para além do que tem sido mais evidente até o momento - o 

hospital. 

 

 

4/5/2020 

 

Populações indígenas e a Covid-19 é tema de sessão virtual da ENSP 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48815) 

O Departamento de Endemia Samuel Pessoa (Densp/ENSP) vai inaugurar uma série de 

encontros virtuais que abordarão temas nos quais seus pesquisadores atuam. A primeira 

reunião, sobre o Risco de espalhamento da Covid-19 em populações indígenas: considerações 

preliminares sobre a vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica, está marcada para a 

próxima quarta-feira, 6 de maio. O encontro acontecerá pela plataforma zoom, das 15h às 16, e 

terá como palestrantes o pesquisador da Escola Andrey Moreira Cardoso e a pesquisadora do 

Programa de Computação Científica da Fiocruz, Claudia Codeço. 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48798
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48815
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12/5/2020 

 

ENSP vai debater desafios da coordenação federativa frente à pandemia de Covid-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48891) 

A pandemia do novo coronavírus impôs desafios à coordenação federativa, exigindo ações 

estratégicas e articuladas entre as três esferas governamentais. Para debater o assunto, será 

promovida, nesta sexta-feira (15/5), às 14h, a sessão virtual Desafios da coordenação federativa 

em tempos de Covid-19. 

 Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP, o encontro vai 

contar com palestra ministrada pela docente do programa e chefe do serviço de Pesquisa do 

Departamento de Administração e Planejamento em Saúde (DAPS/ENSP), Luciana Dias de 

Lima. 

 

18/5/2020 

 

Sessão discute saúde do trabalhador e a pandemia do coronavírus 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48957) 

No próximo dia 20 de maio, às 14h, será realizada a sessão virtual "Saúde do trabalhador e a 

pandemia da Covid-19".O evento terá como moderador o coordenador do Centro de Estudos da  

Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP), Luiz Cláudio Meirelles. O presidente 

da Abrastt - Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Prof. René 

Mendes, e a Coordenadora Geral de Saúde do Trabalhador (CGSAT) da Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, Karla Baêta serão os convidados da sessão. 

Coordenado pelo vice-coordenador de ensino do Cesteh, Marcelo Moreno, a atividade terá a 

participação de representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria do petróleo. 

 

 

 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48891
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48957
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27/5/2020 

 

Sessão virtual debaterá engajamento comunitário em tempos de Covid-19 no Rio de 

Janeiro 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49039) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP realizará, nesta sexta-feira, 29 de 

maio, a sessão virtual "O Engajamento Comunitário em tempos de Covid-19 no município do 

Rio de Janeiro". A atividade contará com a participação de Katia Edmundo, do Centro de 

Promoção da Saúde (Cedaps) e da ativista social, Cris dos Prazeres. O encontro virtual está 

marcado para as 14 horas, pelo Zoom. 

 

 

A produção da ENSP no repositório institucional Arca 

 

O repositório da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), unidade da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi inaugurado em 2011 com a publicação on-line da 

produção científica da Escola. Hoje esse repositório colabora com o Repositório Institucional da 

Fiocruz - o Arca - que foi reconhecido como principal instrumento para a realização do acesso 

aberto na Fiocruz, 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 responsável pela segunda comunidade em número de publicações no repositório 

Arca, com mais de 4.850 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: 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49039
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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  - 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 mais 

agilidade. No momento são mais de 200 publicações divididas por suas diversas comunidades, 

a da ENSP é responsável por 97 delas 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 com título e seus links publicados até data de 28 de maio de 2020: 

 

1. ARTIGOS 

 

A fórceps: Paulo Buss fala sobre Covid-19 e a saúde em todas as políticas- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40901 

 

A vulnerabilização dos povos indígenas frente ao COVID-19: autoritarismo político e a economia 

predatória do garimpo e da mineração como expressão de um colonialismo persistente 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41407 

 

Alerta global: novo coronavírus é a sexta emergência em saúde pública de importância 

internacional declarada pela OMS 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40590 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40901
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41407
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40590
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Algumas lições que já devemos tentar aprender com a pandemia - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40658 

 

APS na rede de enfrentamento à Covid-19 - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40918 

 

Arquitetura prisional e saúde em tempos de COVID-19: o uso de contêiners se justifica? - 

INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41353 

 

Artigo de pesquisador da ENSP trata da redução do risco de contágio e morte dos profissionais 

de saúde- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41168 

 

Boas práticas de envolvimento da comunidade na preparação e condução de pesquisa 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41377 

 

Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha 

juntas - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41202 

 

Caso da Rocinha expõe desigualdades estruturais das populações de favelas no enfrentamento 

à pandemia - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40952 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40658
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40918
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41353
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41168
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41377
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41202
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40952
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Cesteh divulga nota para proteção de trabalhadores frente a pandemia da Covid-19- INFORME 

ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41166 

 

Chloroquine and hydroxychloroquine repositioning in times of COVID-19 pandemics, all that 

glitters is not gold 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41331 

 

Ciência em tempos de pandemia (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40656 

 

Como reduzir o risco de contágio e morte dos profissionais de saúde 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40999 

 

Comunicação popular e comunitária em tempos de Covid-19: o direito de se comunicar e o 

direito à saúde - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40919 

 

Coronavírus faz educação à distância esbarrar no desafio do acesso à internet e da 

inexperiência dos alunos - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41167 

 

Coronavírus: lições e visões de uma pandemia 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40595 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41166
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41331
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40656
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40999
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40919
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41167
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40595
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Coronavírus, saúde mental e o que levar em conta no isolamento 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41009 

 

COVID-19: a meta-analysis of diagnostic test accuracy of commercial assays registered in Brazil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40983 

 

COVID-19: an overview of worldwide recommendations for management of patients with liver 

diseases or liver transplantation 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41262 

 

COVID-19 and smoking: a high-risk association 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41330 

 

Covid-19: conheça a rotina de um profissional da Saúde em meio à pandemia - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41435 

 

Covid-19 e as oportunidades de cooperação internacional em saúde é tema de artigo - 

INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40888 

 

Covid-19 e avanço tecnológico: nasce um outro mundo do trabalho, avaliam especialistas - 

INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41227 

 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41009
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40983
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41262
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41330
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41435
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40888
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41227
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COVID-19 nas prisões: um desafio impossível para a saúde pública? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41204 

 

COVID-19: the importance of new technologies for physical activity as a public health strategy 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41395 

 

Em artigo, pesquisadora fala sobre vulnerabilização de sujeitos na produção de conhecimento - 

INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40701 

 

Entrevista: “É hora de a sociedade ver o SUS como ele é”, diz Moysés Toniolo, conselheiro 

nacional de saúde - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40953 

 

Entrevista: Projeto apoia mães solo durante a pandemia da Covid-19- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41402 

 

ENSP cria Protocolo de monitoramento de ocorrência de Covid-19 em comunidades - INFORME 

ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40699 

 

É o momento de nos reinventarmos como humanidade 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41224 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41204
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41395
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40701
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40953
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41402
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40699
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41224
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É possível minimizar os requisitos éticos para agilizar a aprovação de uma pesquisa em um 

comitê de ética em pesquisa durante uma emergência sanitária? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41195 

 

Estudo alerta para disparidade regional e falta de equipamentos no atendimento a casos graves 

de Covid-19 - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41164 

 

Existe o dever de falar a verdade no contexto da Covid-19?, questiona artigo- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40982 

 

Existe o direito de dizer não no contexto da Pandemia Covid-19? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41200 

 

Extended use or reuse of N95 respirators during COVID-19 pandemic: An overview of national 

regulatory authority recommendations 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41210 

 

Favelas contra o vírus: como as periferias vêm lidando com a pandemia de covid-19, em meio 

aos problemas cotidianos e diante da ausência de ações governamentais 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41225 

 

Ficar em que casa? (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41222 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41195
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41164
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40982
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41200
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41210
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41225
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41222
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Fiocruz divulga resultados de projeto para vigilância do novo coronavírus em esgotos sanitários 

- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41165 

 

Gastrointestinal endoscopy during COVID-19 pandemic: an updated review of guidelines and 

statements from international and national societies 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40707 

 

Glossário do distanciamento social - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41170 

 

Hora de distância física e solidariedade total (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40591 

 

Impactos Sociais da Covid-19: uma perspectiva sensível às desigualdades de gênero 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41375 

 

Isolamento compulsório de contactantes de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e 

idosos: recomendações éticas para unidades de saúde diante da pandemia por COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41199 

 

Monitora Covid-19 alerta para aumento de circulação nas ruas- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40899 

 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41165
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40707
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41170
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40591
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41375
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41199
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40899
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Mortes por Covid-19 avançam nas prisões - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41398 

 

Mundo pós-pandemia terá valores feministas no vocabulário comum, diz antropóloga - 

INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40897 

 

Nota sobre o uso da cloroquina/hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19- INFORME 

ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41337 

 

Nunca tivemos o direito de ficar em casa 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41226 

 

O aparente dilema implicado pela pandemia da COVID-19: salvar vidas ou a economia? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41374 

 

O Brasil pode rejuvenescer a COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40660 

 

O coronavírus e o extermínio dos trabalhadores - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40835 

 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41398
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40897
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41337
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41226
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41374
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40660
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40835
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O direito à renda básica no Brasil em tempos de Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40786 

 

O direito dos mais vulneráveis de sobreviver ao coronavírus- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40895 

 

O exercício da medicina no enfrentamento da COVID-19: vulnerabilidades e necessidades 

protetivas 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41198 

 

O que fazer para cuidar das pessoas idosas e evitar as violências em época de pandemia? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41349 

Os profissionais de saúde em tempos de COVID19: a realidade brasileira 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40954 

 

Painel discute os idosos e temas transversais em meio à pandemia da Covid-19 - INFORME 

ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41403 

 

Presidente da Fiocruz fala dos desafios da pandemia de Covid-19- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40920 

 

Profissionais de saúde em tempos de Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40850 

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40786
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40895
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41198
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41349
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40954
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41403
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40920
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40850
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Psicóloga, que já esteve em desastres e epidemias, ressalta que o cuidado ajuda a superar a 

impotência 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40834 

 

Relatório avalia disseminação da Covid-19 entre indígenas- INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40981 

 

Salvar vidas ou a economia é falso dilema 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40544 

 

Saúde mental dos trabalhadores de saúde em tempos de coronavírus - INFORME ENSP 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40659 

 

The coronavirus 2019-nCoV epidemic: Is hindsight 20/20? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40312 

 

Todos precisam fazer sua parte (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40589 

 

Tuberculose e coronavírus: o que sabemos? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40902 

 

Violência Estrutural e Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41350 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40834
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40981
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40544
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40659
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40312
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40589
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40902
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41350
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Vulnerabilidades, impactos e o enfrentamento ao Covid-19 no contexto dos povos indígenas: 

reflexões para a ação 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41196 

 

Vulnerabilidades que aproximam 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41223 

 

Vulnerability to severe forms of COVID-19: an intra-municipal analysis in the city of Rio de 

Janeiro, Brazil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41329 

 

 

2. MANUAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

Adaptação da capacidade hospitalar em resposta à pandemia por COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41146 

 

Ferramenta de bolso para agentes de saúde e cuidadores na ativa em defesa da vida na 

epidemia Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41365 

 

Gastrointestinal endoscopy during COVID-19 pandemic: an updated review of guidelines and 

statements from international and national societies 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40707 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41196
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41223
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41329
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41146
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41365
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40707
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Limites e possibilidades dos municípios brasileiros para o enfrentamento dos casos graves de 

COVID19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40749 

 

Organização emergencial da rede de atenção à saúde no estado do Rio de Janeiro para 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19): nota técnica conjunta de 

pesquisadores da UFRJ, UERJ e Fiocruz 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40790 

Orientações para cuidadores domiciliares de pessoa idosa na epidemia do Coronavírus − Covid-

19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41363 

 

Plano de contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-

19): versão 1.4, de 22 de abril de 2020 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40335 

 

Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40195 

 

Recomendações para a organização da Atenção Primária à Saúde no SUS no enfrentamento 

da Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41404 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: crianças na pandemia Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41182 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40749
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40790
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41363
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40335
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40195
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41404
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41182
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Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: suicídio na pandemia COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41420 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações para cuidado de 

crianças em situação de isolamento hospitalar 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40746 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações gerais 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40748 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações para gestores 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41030 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações para os 

consultórios na rua e a rede de serviços que atuam junto com a população em situação de rua 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41125 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: povos indígenas no contexto da 

COVID-19. 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41437 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: violência doméstica e familiar na 

COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41121 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41420
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40746
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40748
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41125
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41437
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41121
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3. RELATÓRIOS 

 

A gestão de riscos e governança na pandemia por Covid-19 no Brasil: análise dos decretos 

estaduais no primeiro mês 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41401 

 

Risco de espalhamento da COVID-19 em populações indígenas: considerações preliminares 

sobre vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40980 

 

4. REVISTAS/BOLETINS 

 

RADIS: Comunicação e Saúde, número 211, abril 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40609 

 

RADIS: Comunicação e Saúde, número 212, maio 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41241 

 

5. VÍDEOS 

 

Webinar: Vulnerabilidades, impactos e o enfrentamento à COVID-19 no contexto dos povos 

indígenas: reflexões para ação 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41024 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41401
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