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Relatório de atividades Junho e Julho 

 

DIREÇÂO 

O Conselho Deliberativo da Ensp se reuniu todas as terças-feiras nos meses de junho e julho. Seguem 

algumas deliberações e encaminhamentos: 

• Elaboração e Lançamento do Novo Plano de Contingência; 
• Criação   de Grupo de Trabalho de Apoio Institucional em tempos de Pandemia que contribuirá 

para ações de apoio a: 

- Ações de Comunicação e Informação tendo como papel central as Comunidades Vulneráveis a 
COVID19; 

- Atenção Primária à Saúde com ênfase na formação de Vigilância Ativa; 

- Distanciamento Social tendo como exemplo uma cidade como o Rio de Janeiro; 

-Epidemiologia na COVID19 voltada para Comunidades; 

- Fila Única buscando argumentos científicos e técnicos para defender esta estratégia; 

• VDE produziu discussão a respeito do calendário acadêmico e elaborará um documento que 

reunirá uma série de estratégias para o enfrentamento nesse período de Pandemia. Este 

documento foi discutido no Colegiado Lato Sensu e na CGPG. Além disso, os Departamentos 

discutiram internamente e encaminharam as propostas para a VDE, para consolidação. Após 

consolidação, o Colegiado de Ensino da Ensp se reunirá e deliberará as propostas a serem 

encaminhadas ao CD que homologará o documento norteador das ações e o calendário. Este 

documento apresentará a reestruturação do Ensino na Ensp frente a Pandemia onde também  

constarão as novas diretrizes do Ensino na ENSP. Algumas questões foram apontadas pelo 

CD: 

    - Carga Horária dos Cursos e Disciplinas 

    - Pagamento Hora Aula para professores convidados 

    - Disponibilidade de computadores e matérias para docentes e pessoal de suporte 

    - Salas de Latu Sensu e a priorização de Editais  

• Apresentação de carta de repúdio ao ataque sofrido no relançamento do Livro do Cesteh 
“Ambiente de trabalho: A luta dos Trabalhadores pela Saúde” pela Editora HUTEC foi 
deliberado que o CD/ ENSP assina a carta e irá divulgar amplamente. Foi feita uma notificação 
a Polícia Federal para que possa ser investigada o ataque cibernéticos e possível revelação 
dos autores do ataque 
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Coordenação de Comunicação Institucional –CCI 

 As seguintes atividades foram realizadas: 
 

• Participação ativa nos eventos virtuais e de sessões cientificas, incluindo o Centro de Estudo 

Miguel Murat - CEENSP, realizadas em toda a Ensp, produzindo material de divulgação, apoio 

de TI e matérias jornalísticas.  

• Atividades de Assessoria de Imprensa dando apoio aos pesquisadores da Ensp na relação com 

jornalistas externos; 

• Elaboração do relatório bimensal das atividades realizadas na escola. 

• Elaboração do Projeto “Construção da Linha do Tempo da Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca” sendo aprovado na Chamada Interna 2020 da VPEIC de Propostas para 

Projetos de Memória Institucional; 

• Alcance de volumoso aumento de seguidores em todas as Redes Sociais da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) – Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Whatsapp. A 
página da ENSP no Facebook alcançou mais de 5 mil conexões, migrando para o formato 
de fanpage, que, num curto período, teve o número de 30 mi seguidoresl, acumulando o total 
de 74.911.  

• Produziu cerca de 100 vídeos  de eventos e apoio as atividades da ENSP tendo um total de 

8,84 mil seguidores no Canal do You Tube da Escola; 

• Apoio as atividades essenciais presencias com produção de formulários, cartazes panfletos 

entre outros,   

 

Programa Radis de Comunicação e Saúde 

Na dimensão da comunicação externa, o Programa Radis de Comunicação e Saúde continua 

trabalhando remotamente na produção, edição e distribuição da revista Radis e na produção e 

alimentação de conteúdos no site e nos perfis do Programa nas redes sociais Facebook e Instagram. 

Participa remotamente dos colegiados de Comunicação da Fiocruz. A administração do Radis 

acompanha os contatos feitos pelo e-mail: radis@ensp.fiocruz.br, com cópia para lucas@ensp.fiocruz.br e 

nataliac@fiocruz.br. 

Atividades colegiadas: 

Participação em reuniões do CD ENSP, da Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Saúde, da 

Comissão de Acompanhamento da Implantação da Política de Comunicação da Fiocruz e do Fórum de 

Assessores de Comunicação da Fiocruz. 
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Relatório de atividades de Cadernos de Saúde Públic a (CSP)  

• Publicação do fascículo regular de junho de 2010 

No fascículo de junho de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram publicados 25 (vinte e cinco) artigos. 

Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de CSP 

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

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

O Editorial de junho aborda o tema 'Saúde Pública, Ciência e Arte' [http://www.ensp.fiocruz.br/portal-

ensp/informe/site/materia/detalhe/49140] e faz referência ao seguinte artigo publicado no fascículo de 

junho: 

Daniel-Ribeiro CT, Lima MM. A morning with Louis Pasteur: a short history of the “clean hands”. Cad. 

Saúde Pública 2020, 36(6): e00068619. Disponível em: 

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

311X2020000603001&lng=pt&nrm=iso>.   

O artigo examina a história de Louis Pasteur do ponto de vista de um filme clássico que foi projetado 

durante os Seminários Semanais do Instituto Oswaldo Cruz no final das atividades de 2017. Destaca 

os episódios reais da biografia de Pasteur e também os ficcionais, sem desmerecer o trabalho dos 

criadores cinematográficos. O principal mérito do filme, um dos primeiros passos de uma política de 

divulgação científica, é de revelar a importância das vacinas e da higiene das mãos na prevenção das 

doenças infecciosas. Os autores argumentam que o cineasta retratou primorosamente a tenacidade 

do grande cientista na busca incansável por descobertas, além de sua ideia de que somente o trabalho 

persistente pode levar a resultados recompensadores, lembrando que o contexto criado por 

pesquisadores anteriores permitiu que Pasteur estabelecesse paradigmas novos. 

As editoras Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli destacam, no editorial 

da revista, a relação saúde pública, ciência e arte. “Precisamos de arte. Que nos faça ver com alegria 

nosso dia a dia. E que nos anime a enfrentar o descrédito da ciência e de cientistas”. 

• Fast-tracking de CSP para artigos sobre a Covid-19 

Em resposta à emergência sanitária decorrente da Covid-19, CSP adotou procedimentos para agilizar 

o processo de avaliação editorial, revisão por pares e publicação de artigos aprovados sobre o tema 

(fast-tracking). CSP ressalta seu interesse na publicação de artigos que abordem aspectos diversos 

da pandemia na perspectiva da Saúde Pública/Saúde Coletiva, e que permitam gerar conhecimento 

científico relevante e de qualidade para a compreensão da dinâmica e dos impactos da pandemia e o 

desenvolvimento de políticas e ações voltadas para o controle da doença, a organização dos serviços 

e a provisão de cuidado adequado aos pacientes. 

De 20 de março a 30 de junho foram submetidos à CSP e avaliados em regime fast-tracking 506 

(quinhentos e seis) artigos científicos com temas relacionados à Covid-19. Destes, 194 (cento e 
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noventa e quatro) foram submetidos no período de 01 de junho a 30 de junho (38,3% do total). Todos 

os artigos sobre a Covid-19 submetidos à CSP são avaliados pelo Conselho Editorial, podendo seguir 

ou não para revisão por pares. No caso dos artigos aprovados, o tempo médio entre a submissão e a 

decisão final foi de 12 (doze) dias. Já o tempo médio entre a aprovação e a publicação no site de CSP 

foi de 10 (dez) dias. 

 No fascículo de junho de 2020 foram publicados 09 (nove) avaliados em regime fast-tracking por 

abordarem temática sobre a Covid-19. O fascículo contém, ainda, 4 artigos publicados na seção 

espaço temático intitulada “Covid-19: contribuições da Saúde Coletiva”. 

 A agilização do processo de avaliação, revisão por pares, editoração e publicação é fruto do trabalho 

coletivo envolvendo Editores Científicos (Chefes e Associados), consultores, e equipe editorial de CSP 

(Editores Assistentes, Editora Administrativa, diagramadores e secretaria). 

• Série de vídeos ‘Entrevistas com autores’ de CSP  

Em junho de 2020, foram publicados mais três episódios da série de vídeos “Entrevistas com autores” 

de CSP no canal de YouTube da Ensp/Fiocruz. A série é uma iniciativa de CSP, que conta com a 

colaboração da CCI da Ensp, visando contribuir com a divulgação de artigos científicos para o 

enfrentamento do Covid-19. Os vídeos contam com a participação de autores e Editores Científicos 

de CSP. 

O quinto episódio aborda o tema da ‘Covid-19 e as oportunidades de cooperação internacional em 

saúde’. O entrevistado da vez foi Paulo Buss, que é médico; doutor em ciências pela USP; membro 

titular da Academia Nacional de Medicina do Brasil; ex-presidente da Fiocruz (2001-2008); 

representante do Brasil no Comitê Executivo da OMS (2004-2007 e 2009-2011); e ex-presidente da 

Federação Mundial de Saúde Pública (2008-2010). 

O sexto episódio da série debate o artigo "A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em 

tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e formas de enfrentamento". A entrevista 

foi conduzida por pela editora associada de CSP, Suely Deslandes, também pesquisadora do Instituto 

Fernandes Figueira/Fiocruz. As autoras entrevistadas foram Emanuele Marques, professora adjunta 

do Instituto Medicina Social (IMS/UERJ) e Claudia de Moraes, professora associada do IMS/UERJ e 

coordenadora do Programa de Investigação Epidemiológica em Violência Familiar da UERJ.  

O sétimo episódio da série Entrevista com Autores, produzida por Cadernos de Saúde Pública (CSP), 

debate o artigo "Reposicionamento de cloroquina e hidroxicloroquina em tempos de pandemia de 

COVID-19, nem tudo que reluz é ouro". A entrevista foi feita com Francisco José Roma Paumgartten, 

autor do artigo, e conduzida por pela editora associada de CSP, Claudia Osório. Ambos são 

professores e pesquisadores da ENSP/Fiocruz.  
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• Divulgação de CSP nas redes sociais 

Foi dada continuidade ao acompanhamento do plano de comunicação no Facebook e Twitter da 

revista, com atualização dos conteúdos para comunicação pela página do CSP e através do 

gerenciamento da rotina de redação, aprovação e publicação dos posts nos dois meios. Os textos 

publicados mensalmente na revista foram utilizados como matéria-prima principal para a produção dos 

novos conteúdos para as redes sociais.  

No mês de junho foram publicados 17 (dezessete) posts no Facebook e 43 (quarenta e três) tweets. 

O resultado da estratégia utilizada, implementada como rotina, pode ser ilustrada pelas informações 

constantes no Facebook (https://www.facebook.com/cadsaudepublica/) e no Twitter  

 

Vice-Direção de Ambulatórios e Laboratórios - VDAL 

Atividades colegiadas : 

• Participação de reuniões do grupo da testagem dos trabalhadores da Presidência (semanal);  

• Participação de reuniões do Colegiado de Pesquisa (Vice Direção de Pesquisa- ENSP / 

Mensal);  

• Reuniões do Grupo de Trabalho da Atenção à Saúde (Vice-Presidência de Atenção, Ambiente 

e Promoção à Saúde- Fiocruz / Semanal) 

• Reuniões do grupo de trabalhado do Núcleo de Saúde do Trabalhador para discussão da 

emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho devido à Covid-19 (semanal); 

• Reuniões da equipe da VDAL (semanal); 

• Participação na reunião do CD ampliado ENSP; 

• Reuniões regulares da Direção da ENSP; 

• Reunião com Cooperação Social e gabinete da Presidência sobre oferta de testagem para o 

território de Manguinhos. 

 

Produção (acadêmica, artigos independentes, relatór ios, notas técnicas, 

pareceres, etc.): 

• Elaboração do Relatório semanal com informações sobre os profissionais testados para 

Covid-19 na ENSP; 

• Elaboração do Informe técnico com orientações sobre a testagem para a comunidade da 

ENSP;  

• Elaboração da Proposta de assistência e vigilância ativa aos trabalhadores da ENSP no 

contexto da pandemia Covid-19; 
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• Organização e elaboração do Plano de Contingência da ENSP; 

• Levantamento de iniciativas territorializadas e necessidades locais em Saúde: Violências em 

Manguinhos (pré-projeto: enfrentamento à violência em territórios vulnerabilizados) 

 

Participação em atividades de comunicação  

• Treinamento no sistema de agendamento para testagem sorológica dos trabalhadores na 

Fiocruz; 

• Treinamento no sistema RedCap para testagem por RT-PCT em trabalhadores da Fiocruz; 

• Seminário APS no enfrentamento ao Covid-19 promovido pela Presidência;  

• Organização da Rede Municipal de Saúde com ênfase na APS para o enfrentamento da 

pandemia: a experiência de Florianópolis promovido pelo Observatório da Covid-19 - 

Informação para Ação; 

• Estratégias de sustentação da qualidade e segurança do paciente pós pandemia promovido 

pela Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente; 

• Forum cidade em movimento (cooperação social); 

• Eventos comemorativos 120 ANOS FIOCRUZ (PRESIDÊNCIA); 

• Debates sobre APS, Formação Profissional e Educação Permanente 

(VPAAPS/ABRASCO/entre outras); 

• Reunião intersetorial Ensp/Espaços Escolares 

 

 

Outras atividades: 

• Participação Grupo de Trabalho Temático "Promoção da Saúde"; 

• Formação do Grupo de Trabalho para elaboração do projeto de Enfrentamento à Violência; 

• Acompanhamento da situação epidemiológica referida à pandemia Covid19; 

• Análise de gestão institucional referida ao SUS;  

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

• Assessoria no fornecimento de EPIs para os residentes da Ensp; 

•  Interlocução Cogic para o transporte das amostras da testagem dos profissionaisEnsp; 

• Interlocução com o SECOM para os EPIs adquiridos pela comprada Covid; 

• Agendamento de transporte para a encaminhamento das amostras da testagem dos 

profissionais Ensp; 

•  Coordenação das atividades da Central de descontaminação; 

• Acompanhamento dos resíduos infectantes gerados nos centros de assistência; 

• Execução dos serviços necessários do contrato Merck para os laboratórios. 
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• Implantação da testagem por RT-PCR para Covid-19 em trabalhadores da ENSP no Cesteh; 

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

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

 

Vice-Direção de Pesquisa e Inovação- VDPI 

• Contribuições para a revisão do Plano de Contingência da ENSP 

• Planejamento para uso da sala ZOOM exclusiva da VDPI/ pesquisadores da ENSP para 

reuniões de gestão, CEP, CEENSP, programa PIBIC atividades de Grupos de Pesquisa entre 

outras   

• Reuniáo do COLEGIADO DE PESQUISA no dia 10 de junho (RNP) atualizando informações 

sobre propostas do Ensino, condições seguras para a transição e a permanência de trabalho 

remoto, agenda CEENSPs, desenvolvimento da RAIC e perspectivas para o PIBIC, 

apresentação dos novos representantes do CRPHF e do CSEGSF, entre outros.  

• Revisão da situação dos Grupos de Pesquisa da ENSP na Plataforma do CNPq 

• Capacitação da equipe VDPI para uso de plataforma ZOOM 

• Elaboração de estrutura e condições para chamada de candidatos a participar da oficina de 

artigos  

• Orientações para revisão do mapeamento dos processos de trabalho da VDPI 

• Realização do CEENSP remoto dia 10 sobre ACESSO A AGUA pelo Youtube 

• Reunião extraordinária do COLEGIADO DE PESQUISAS no dia 17 de junho (RNP), para 

informes necessários e discussão da proposta de oficina de artigos  

• Programação com a Coordenadora do Programa PIBIC da ENSP, Patrícia Constantino, da 

atividade dos bolsistas, via ZOOM, para orientações práticas com a fotógrafa VIRGINIA 

DAMAS, sobre como realizar fotos e filmetes não profissionais  

• Implementação de mais uma etapa do projeto de Apoio a Divulgação da Produção Científica 

da ENSP, com encaminhamento de artigos para tradução e recebimento de pré-inscrições 

para oficina de artigos 
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Vice-Direção de de Ensino-VDE 

Reestruturação do Ensino frente à Pandemia 

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 das discussões nos Fóruns 

de Ensino da ENSP (Comissão Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu-CGPG, Comissão Geral de 

Lato Sensu e Qualificação Profissional -CLSQP e Colegiado de Ensino) e impactado a demanda/oferta 

de cursos em todos os níveis (Stricto Sensu, Lato Sensu, Qualificação Profissional e Residências) e 

modalidades (presencial e a distância).  O debate sobre apropriação tecnológica ao ensino, a 

adaptação do ensino presencial ao remoto, a necessidade de qualificação dos docentes nas 

tecnologias educacionais e de um (re) planejamento educacional passaram a ser temas constantes de 

debate nesses fóruns, determinando uma mudança estrutural no Ensino da Escola.  

Vale a pena ressaltar que também fomos impactados por diversas transformações no campo da 

legislação educacional nesse período, o que fez com que o acompanhamento sistemático das leis 

educacionais, por parte do setor de Regulação Educacional da VDE, fosse potencializado de forma a 

garantir o subsídio legal à Reestruturação do Ensino da Escola.  Nesse sentido, todo planejamento e 

desenvolvimento das estratégias que têm nos permitido estruturar nossas ofertas de cursos e 

disciplinas foi pensado considerando a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que “Dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 

2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020”.  

São muitos os desafios nessa trajetória, o principal deles tem sido o de propor ações que promovam 

sinergias, no sentido de potencializar ações comuns, mantendo a qualidade dos processos educativos, 

sem deixar de considerar a diversidade e especificidade de cada oferta educacional.  Além disso, 

também se coloca como desafio, desenvolver propostas educativas que nos permitam repensar o 

Ensino de forma viável para os alunos, docentes e demais trabalhadores, considerando as 

possibilidades e limites institucionais.  

Nesse sentido, 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) e 

propusemos novas formas de fazer, pensar e produzir conhecimento sobre a estruturação das nossas 

ofertas.  

Para viabilizar o acesso (e suporte) a ferramentas tecnológicas que pudessem ser apropriadas pelo 

ensino (RNP, Teams, Zoom e Moodle), elaboramos manuais sobre as ferramentas disponíveis e, 

temos ofertado oficinas virtuais para qualificar e apoiar os docentes no desenvolvimento das disciplinas 

e cursos de forma remota. Além disso, também temos ofertado capacitações para gestão das salas 
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do ZOOM (ferramenta disponibilizada para as Unidades pela VPEIC) para a secretaria da VDE, 

secretaria dos Programas de Stricto Sensu, Setor de Apoio aos Cursos - SEAC e secretarias dos 

Departamentos.  

Todas as estratégias planejadas e implementadas levaram em consideração: 

• As mudanças no mundo do trabalho (institucional e dos alunos, pois, muitos estavam (e estão 

ainda) na linha de frente do combate à Pandemia); 

• O contexto normativo educacional, com ajustes no Regulamento de Ensino ENSP. 

• A existência de cursos nacionais e regionais na Escola; 

• Os cursos na modalidade EAD que também precisaram repensar os momentos presenciais 

na preparação dos tutores e execução dos cursos; 

• O trabalho dos alunos no campo de prática (Residência, prática em Unidades de Saúde, 

atuação na comunidade, etc.) que teve que ser planejado de forma segura, incluindo o 

fornecimento de EPI; 

• As possíveis mudanças, também, na dinâmica do trabalho do apoio acadêmico, de processos 

administrativos e de TI; 

• As tecnologias digitais de uso educacional e a infraestrutura de TI que necessitaram de maior 

atenção para alocação de recursos, força de trabalho e procedimentos de segurança da 

informação (backup, redundância, disponibilidade, proteção e contingência),  

• As desigualdades que poderiam ocorrer com a baixa conectividade dos alunos, ou mesmo 

baixa disponibilidade de equipamento, em casa/trabalho, evidenciando-se um fator de 

exclusão. Questão solucionada pelo Programa de Inclusão Digital da VPEIC. 

• A necessidade de rever o calendário acadêmico e os processos seletivos novos; 

• A necessidade de rever os editais de seleção no sentido de informar que o aluno precisaria ter 

familiaridade com recursos de internet/ Web, ter boa conectividade e ter computador adequado 

às atividades a serem desenvolvidas;  

• A necessidade de informatização nos processos da secretaria acadêmica: inscrição, seleção, 

matrícula e certificação 
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ESTRATÉGIAS  

 

Eixo 1: REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDAD ES ACADÊMICAS   

ESTRATÉGIAS AÇÕES  

Diálogo com os estudantes (qual o perfil, 

possibilidades de acesso e conectividade) 

 Discussão nos fóruns institucionais 
 Mapeamento das ações pendentes 

no 1º semestre e das previstas para o 
2º 

 Análise coletiva de otimização de 
disciplinas 

 Oficina de planejamento (realizada 
por programas/cursos) 

 Oficina sobre casos de uso 
educacional das ferramentas do 
Moodle 

 Produção de diretrizes e 
instrumentos de apoio para este 
contexto  

 Revisão dos editais, caso sejam 
abertos (novos requisitos) 

 Análise das necessidades de 
infraestrutura para suportar as 
atividades Virtuais, como por 
exemplo, as ferramentas síncronas 
de interação (Zoom, web 
conferências etc.) 

Diálogo com os docentes (qual o perfil, 

possibilidades de acesso e conectividade) 

Local para organização das ações 

educativas (Comunidades de 

Aprendizagens) 

Ambientação e criação de vínculo 

Objetivos educacionais, currículo, 

tecnologias 

Gestão Acadêmica 

Infraestrutura  

 

Eixo 2: QUALIFICAÇÃO E APOIO AOS DOCENTES 

Objetivos: 

• Qualificar o corpo docente para o trabalho educativo remoto e para o uso das tecnologias 

digitais; 

•  Elaborar um cronograma com os Departamentos para a realização de Oficinas e Rodas de 

Conversa virtuais sobre apropriação tecnológica na educação, abordando casos de uso 

(Comunidades Virtuais de Aprendizagem e ferramentas de uso educacional) com os 

docentes; 

• Disponibilizar materiais produzidos nos cursos EAD para os cursos presenciais, como por 

exemplo a biblioteca TED (com tecnologias, exemplos, orientações, etc.). 
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Qualificação docente 

 

ESTRATÉGIAS AÇÕES INICIAIS 

Metodologias educacionais (diferentes 

intensidades de uso de recursos 

tecnológicos) 

 Oficina e/ou Rodas de Conversa por 
Departamentos sobre aspectos da 
mediação pedagógica e de avaliação; 

 Oficinas de ferramentas de 
comunicação (Skype, Mconf, Zoom, 
Microsoft Teams) 

 Discussão de ferramentas de autoria  
 Disponibilização de materiais 

didáticos e da biblioteca de 
tecnologias digitais  

 Roda de Conversa virtual sobre 
experiências exitosas no uso de 
Comunidades Virtuais de 
Aprendizagem 

 Roda de Conversa virtual sobre 
experiência dos docentes com o uso 
de ferramentas virtuais 
 

Ferramentas de comunicação (síncronas e 

assíncronas) 

Avaliação 

 

Videos produzidos: 

• Vídeo de orientação, emergencial, para os docentes, sobre "Como trocar o idioma do cliente 

do ZOOM de inglês para português" (https://youtu.be/iLf7lIP42Qs) 

• Vídeo de orientação, emergencial, para os docentes, sobre "Como utilizar o recurso de 

Compartilhar Tela no ZOOM para aulas e reuniões" (https://youtu.be/hvE-oU0tqNg) 

• Vídeo de orientação, emergencial, para os docentes, sobre "Como utilizar o recurso de Salas 

Simultâneas no ZOOM para aulas e reuniões" (https://youtu.be/EbhdrjyV41M) 

• Vídeo de orientação, emergencial, para os docentes, sobre "Conhecendo os recursos e 

funções do ZOOM para moderar uma reunião ou uma aula" (https://youtu.be/2QvPD68D7aA) 

• Vídeo de orientação, emergencial, para os usuários do perfil de administrador da conta ZOOM 

(docentes e outros), sobre "Como realizar o agendamento de reuniões/aulas no ZOOM" 

(https://youtu.be/c1Krmn0kQoc) 
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• Vídeo de orientação, emergencial, para os usuários do perfil de administrador da conta ZOOM 

(docentes e outros), sobre "Passo a passo para a configuração das contas ZOOM cedidas 

pela VPEIC para ENSP" (https://youtu.be/f_cmZ2n05yw) 

 

ORGANIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS PARA ENSI NO SUPERIOR  

 

Pasta no Google drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1fL3cq5TuKb-UCCx5pxcIy9WfJ4or1Krf?usp=sharing 

Fala sobre a autorização para atividades remotas em cursos presenciais, estendida até dezembro. A 

continuidade a partir desta data dependerá de prorrogação legal que pode ou não ocorrer. No caso do 

lato sensu as normas são apenas internas.  

 

SOBRE DOCUMENTOS E FLUXOS DIGITAIS 

Pasta no Google drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1du8KzqmIJ8HQseLWU07Afo4E3xb94tsl?usp=sharing 

• Orientações divulgadas internamente pela Fiocruz/Ensp 

PORTARIA Nº 5446, de 14 de maio de 2020 (Manual de Produção e Uso de Mensagens de Correio 

Eletrônico) 

• Sobre “Certificação Digital”  

Vide: “O documento em meio digital face à legislação”. Disponível em 

http://www.pgusp.usp.br/arquivos/documento_meiodigital_legislacao.pdf. Acesso em 17 jun. 2020 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 983, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

 

Dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações com entes públicos e em questões de 

saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. 

Sugiro uma roda de conversa entre a arquivista da VDE (Patricia) e as gestoras de ensino da VDE 

(Adriana e Mercês) com os grupos interessados sobre questões relativas a documentos do ensino. 
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SOBRE OS ESTÁGIOS E ATIVIDADES PRÁTICAS 

https://abmes.org.br/videos/detalhe/695/bate-papo-cne-e-seres-mec-aula-praticas-nas-ies-em-tempos-de-

covid-19 

PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de 

março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. 

 Manuais Produzidos de utilização das Ferramentas: 

• Manual de utilização do Zoom 

• Manual de utilização do Skype 

• Manual do Teams 

• Manual da MConf. RNP 

 

Eixo 3: INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 

 

Objetivo: 

. Organizar em módulos um sistema que atenda às necessidades dos processos de gestão do ensino 

em todos os níveis e modalidades da Escola. 

Módulos: 

• SGC - Sistema de Gestão de Cursos – Este sistema encontra-se em fase de novos 

ajustes/atualização em função de alterações nos fluxos de aprovação de cursos. O escopo do 

projeto é para o atendimento de cadastro de cursos do Lato Sensu e Qualificação profissional. 

• SEC – Sistema de Envio de Certificados – Este sistema contempla o registro e envio de 

certificados dos cursos de Qualificação Profissional e está concluído e implementado. O 

escopo do projeto é para o atendimento de cursos de Qualificação profissional, hoje, encontra-

se na etapa para adequações visando atender, também, aos cursos Lato Sensu.  

• SGA – Sistema de Gestão Acadêmica – Processo seletivo: Inscrição, seleção e matrícula 

Frente as necessidades impostas pela Pandemia, retomamos o planejamento para o desenvolvimento 

de um Módulo de Inscrição, Seleção e Matrícula que possa facilitar o trabalho da secretaria acadêmica 

nas etapas dos processos seletivos da Escola em todos os níveis e modalidades.  



 

    

 

 

 

14 

 

Obs: O Sistema de Informações Educacionais da Fiocruz - SIEF ainda não foi disponibilizado. Há 

previsão de uma entrega, ainda em 2020, de um componente que atenderá somente a inscrição e 

postagem de documentos de Processos seletivos do Stricto Sensu. 

Objetivo:  subsidiar os coordenadores de curso e setores da Ensp envolvidos diretamente com as 

atividades de ensino para planejamento e execução das novas formas de ofertar cursos/disciplinas, 

compatibilizando seus processos formativos com as atuais mudanças na dinâmica social.  

Vice-Direção de Escola de Governo- VDEGS  

• Reunião sobre Educação Interprofissional em Saúde/EIP  

• Reunião STE/REdEscola – 

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

RedEscola.  

• Reunião Projeto de Comunicação virtual ENSP  

• Reuniões projeto ENSP e OUVSUS/MS  

• Reunião para condução do projeto “Fortalecendo a Ouvidoria Geral do Sistema Único 

de Saúde” com CDEAD/ENSP/Fiocruz, CGU e MS/OUVSUS 

• 3 Rodas de Conversa RedEscola - Cursos de Especialização em Saúde Pública das 

regiões Norte e Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz, CDEAD/ENSP/Fiocruz, Universidade Estadual do Pará, Universidade Federal 

de Rondônia, Escola de Saúde Pública do Mato Grosso, Escola de Saúde Pública de Manaus 

Universidade Federal do Acre: Herleis Chagas, Universidade Federal de Rondônia,  

Escola Tocantinense de Saúde Pública, Escola de Saúde Pública do Mato Grosso 

Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Acre, Universidade Estadual do Pará:  

Universidade Federal de Rondônia, Escola de Saúde Pública do Mato Grosso, Escola Tocantinense 

de Saúde Pública, Universidade Federal do Rio Grande Do Norte: Pétala Tuani Candido de O. 

Leonardo, Escola de Saúde Pública do Ceará: Francisco Leonásio Freitas Leonardo, Lígia Lucena G. 

Medina e Geórgia de Mendonça Nunes Leonardo, Secretaria de Estado de Sergipe: Daniele Araújo 

Travassos, Universidade Federal do Maranhão: Silvia Cristina Viana Silva Lima, Universidade Federal 

de Alagoas: Maria das Graças M.M. Taveira e Divanise Correia, Universidade Federal do Rio grande 

do Norte: Ewerton William Gomes Brito, Universidade Federal do Rio grande do Norte: Ewerton William 

Gomes Brito, Universidade Federal do Piauí: Lucia da Silva Vilarinho, Escola de Governo em Saúde 

Pública de Pernambuco: Dara Andrade Felipe, Célia Maria Borges da Silva Santana, Ângela Costa e 

Ana Lúcia Albuquerque, Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia: Milena Guimarães Gama Assis, 

Marília Fontoura, Tais Carneiro, Cristiana Ribeiro, Mirinalva Ferraz, Marília Fontoura, Tais Carneiro, 

Cristiana Ribeiro, Geisa Placido, Josy Santana e Suzana Ribeiro, Secretaria de Estado de Sergipe: 
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Paulina Vilar Carvalho, Universidade Federal de Alagoas: Margarete Cavalcante e Suely Nascimento, 

Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul: Fatima Barros Plein e Teresinha Valduga Cardoso, 

Escola de Saúde Pública do Paraná: Pablo Guilherme Caldarelli, Cláudia Humphreys, Edevar Daniel, 

Dirceu Vedovello Filho, Elisabete de Fátima Polo de Almeida Nunes, Felipe Assan Remondi, Fernanda 

de Freitas Mendonça, Greicy Cezar do Amaral, Liana Lopes Bassi, Lisian Lourenço Nass, Márcia 

Regina Pelissari, Paulo Eduardo Damasceno Melo, Raquel Cristina Mincoff, Ruan, Oswaldo Carvalho 

da Silva, Clodoaldo Antoniassi, Clodoaldo Antoniassi, Edileuza de Fátima Nardi, Tania Harumi Uchida, 

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais: Leenira de Araujo Maia e Jennyffer Rosa, Centro de 

Educação dos Trabalhadores da Saúde -UNICAMP: Edison Bueno e Priscila Maria Stolses, Escola de 

Saúde Pública de Santa Catarina: kelen Cristina Almeida Barp, Gisele Damian Antonio Gouveia, Helen 

Bruggemann Bunn Schmitt, Luana Gabriele Nilson, Nágila Soares Xavier Oenning, Rafaela Vivian 

Valcarenghi, Sabrina da Silva de Souza e Diego Diz Ferreira, Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo Núcleo de Educação e Formação em Saúde: Alóide Ladeia Guimarães, Bela Feiman 

Sapiertein Silva, Fabiane Lima Simões, Julia Fabres do Carmo, Fabiola Karla Correia Ribeiro e Célia 

Marcia Birchler, Universidade do Rio Grande do Norte: Ewerton Brito  

  

• Reuniões de Equipe STE/REdEscola e CDEAD  

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

 

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

Cristiane Rocco. 

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

e Fábio Peres. 

 

• XV Reunião da Câmara Técnica de Cooperação Internacional da Fiocruz - plataforma 

TEAMS  

Reunião com a Universidade Nova de Lisboa  

• Participação no Webinar - Formação de professores para a educação interprofissional  

Organizado pela REIP (Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas 

• Reunião ENSP Brasil e USP -  Projeto Termômetro COVID 19 para discutir o planejamento 

e execução do projeto. 

Participantes: equipes da ENSP Fiocruz e USP  

 

ENSP - Kathie Njaine, Liana Wernersbach, Alice Uchoa, Maria Lucia Cardoso. Rosa Souza, Eduardo 

Costa, Pedro Burger, Carolina Niemeyer, Beatriz Nascimento, Joyce Enzler e Felippe Amarante. 
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USP - Ricardo Alexandre Arcêncio, Osvaldo Bay Junior, Tati Pestana, Fernanda Bruzadelli, Yan 

Mathias, Regina Fiorati, Márcio Souza dos Santos, Yan Mathias 

 

 

• Reunião RedEscola Arranjos de Certificação - Amapá/Ceará – 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento, Marcelo Costa e Edilene Mendes. 

RedEscola/Ensp: Francisco Salazar, Rosângela Carvalho e Cristiane Rocco 

Escola de Saúde Pública do Ceará: Ligia Lucena G Medina. 

Escola de Saúde Pública do Amapá: Patrick Dione e Raimundo Sotero Couto Rodrigues Neto. 

 

• Debate Virtual (Regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste) -  A Educação 

Interprofissional   e o Trabalho Colaborativo no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19  

 

Participantes:     

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

Cristiane Rocco. 

USP: Marina Peduzzi 

UFRN: Marcelo Viana da Costa 

UNIFESP: Patrícia Poletto 

REIP: Cláudia Brandão Gonçalves Silva 

UFRGS: Ramona Fernanda Ceriotti 

 

 

• Reunião PET Interprofissionalidade  

 

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

Cristiane Rocco. 

CDEAD/ENSP/Fiocruz: Ana Paula Abreu Fialho, Maurício De Seta e Lídia Bandeira 

MS/OUVSUS: Rafael Caliari, Lawrence Gonçalves, Rafaela Dias, Maria Nazaré Abreu Oliveira, 

Claudia Damasceno Pereira Caldeira, Ernandes Macário e Maria Helena Azevedo. 

  

• Reunião ACI/VDEGS 

 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza 
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ACI/ENSP/Fiocruz: Pedro Burger e Fellipe Amarantes 

 

• Vivenciando a Interprofissionalidade na Atenção Básica: desafios e perspectivas  

Evento produzido pelo Grupo Tutorial 3 do PET Saúde da UFAL, com o apoio da Faculdade de Nutrição 

para transmissão pelo canal.  

Trata-se de um evento de Extensão, registrado no Siga da UFAL. 

Discutir a importância da interprofissionalidade no fazer dos profissionais de saúde. 

 

• XVI reunião da CTCI  

 

Relatar as atividades de cooperação internacional que cada unidade da Fiocruz tem feito. 

 

• Educação Interprofissional em Saúde na Unifesp:  

Avanços e desafios na experiência Pet-Saúde Interprofissionalidade  

 

• Reunião ENSP, USP e ENSP NOVA LISBOA - Termômetro Social Brasil COVID-19  

Reunião das equipes da ENSP Fiocruz, USP e ENSP NOVA LISBOA para discutir o planejamento e 

execução das próximas etapas do projeto Termômetro Social Brasil covid-19. 

  

• Reunião Grupo de Condução da RedEscola  

Tema: Encontro Nacional 

Participantes: 

RedEscolaENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Beatriz Nascimento 

e Cristiane Rocco. 

Universidade Federal do Acre: Herleis Maria de Almeida Chagas 

Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde Dr. Gismar Gomes – Etsus: Fabíola Sandini Braga 

Escola de Saúde Pública de Aparecida de Goiânia: Ana Valeria dos Santos Barroso 

Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso: Giancarla Fontes de A. Santos 

Escola de Saúde Pública do Paraná: Cláudia Rhinow Humphreys 

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

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais: Lenira Maia 

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

Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco: Célia Maria Borges da Silva Santana 

Escola de Saúde Pública da Bahia professor Jorge Novis: Marília Santos Fontoura 

Escola de Saúde Pública de Manaus: Mateus Silva de Souza 
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• Reunião ENSP e USP - Termômetro Social Brasil covid-19  

Reunião das equipes da ENSP Fiocruz e USP para revisão do questionário e apresentação da primeira 

peça de comunicação do projeto. 

 

Participantes:  

ENSP - Luiz Otavio Azevedo, Liana Wernersbach, Rosa Souza, Pedro Burger, Beatriz Nascimento e 

Felippe Amarante. 

USP - Ricardo Alexandre Arcêncio e Yan Mathias Alves. 

 

• Reunião do Grupo de Condução RedEscola 

Tema: Encontro Nacional 

 

Participantes:  

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

Cristiane Rocco. 

 

• Reunião UDELAR  

 

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

Cristiane Rocco. 

 

 DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS SAMUEL PESSOA/DENSP 

ATIVIDADES COLEGIADAS:  

• Coordenação das ações do GT de saúde indígena da Abrasco no contexto da pandemia: Notas 

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

• Participação em reuniões com VPAAPS e grupo saúde indígena para elaboração de ações da 

Fiocruz no âmbito dos povos indígenas no combate a pandemia, com elaboração de 

documentos e reuniões regulares. 

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

acompanhar a evolução da pandemia em favela e elaboração do observatório de favelas da 

Fiocruz; 

• 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. 
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• Reunião com Vice-Presidência de Ambiente da Fiocruz para estabelecer plano de ação de 

combate à COVID-19 em povos indígenas. 

• Reuniões Extraordinárias do colegiado do CEP/ENSP, por videoconferência. Análise de 

projetos em caráter de urgência: Covid-19. 

• Participação no Grupo de Trabalho ENSP frente à emergência sanitária e humanitária SARS-

COV-2 (COVID-19, do CD-ENSP com a função de modelizar as ações da Agenda Estratégica 

e Interdepartamental ENSP, bem como participar da elaboração de um Plano de Ação, 

Monitoramento e Avaliação. 

• Reunião do Observatório Covid-19 para discussão e organização da sala de situação de saúde 

Covid-19 nas favelas, em plataforma virtual Zoom; 

• Reunião para elaboração do Boletim Epidemiológico Covid-19 nas favelas, em plataforma 

virtual Zoom. 

• Participação em reuniões com VPAAPS e grupo de pesquisadores da área da saúde indígena 

para elaboração de ações da Fiocruz no âmbito do combate a pandemia de COVID-19, com 

elaboração de documentos e reuniões regulares. 

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

foco na pandemia de COVID-19. 

• Participação no GT para enfrentamento da COVID-19 no contexto dos Povos Indígenas 

(VPAAPS). Elaboração de Proposta de ações da Fiocruz no enfrentamento da Covid-19 para 

Populações Vulnerabilizadas – Povos Indígenas; 

• Participação no GT para estruturação do curso de capacitação dos Agentes Indígenas de 

Saúde no enfrentamento da Covid-19 no Amazonas (Participantes Organização Amazônia 

Nativa, Secretaria de Educação do Amazonas, e Escola Nacional de Saúde Pública); 

• Relatorias e deliberações colegiadas em reuniões extraordinárias do CEP/ENSP, por 

videoconferência, e em caráter de urgência, acerca de projetos sobre a pandemia SARS-CoV-

2 / Covid-19 submetidos ao sistema CEP/CONEP. 

 

Produção (acadêmica, artigos independentes, relatór ios, notas técnicas, 

pareceres, etc.):  

• Participação na coordenação e implementação das ações do Eixo Impactos Sociais do 

Observatório da Fiocruz – Covid-19, elaboração de relatórios técnicos, organização de debates 

virtuais. 

• Consultoria técnica da CoronaWiki, coordenada pelo IBICT/MCTIC. 

• Projeto “MONITORAMENTO DE COVID-19 NOS ESPAÇOS PERIFÉRICOS” junto com o 

Observatório Covid-19 da Fiocruz. Elaboração de notas técnicas, elaboração de vídeos para 
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possibilitar a criação de painéis covid-19 na atenção primária em saúde, análise de mídias 

sociais para monitoramento de rumores e articulação com movimentos sociais para realização 

de vigilância civil. 

• Produção de texto para curso de capacitação dos Agentes Indígenas de Saúde para atuação 

no contexto da pandemia do coronavírus; 

• Contribuição na relatoria do documento sobre vulnerabilidades dos Povos Indígenas brasileiros 

para subsidiar o Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU em seu relatório 

sobre o impacto do COVID-19 nos direitos dos Povos Indígenas. 

Eventos realizados: 

Outras atividades:   

• Entrevista para o portal de notícias Amazônia Real: Médicos explicam: o que é a Covid-19?   

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

do RJ; 

• 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. 

• Diálogo com outros indigenistas, organizações indígenas e instituições acadêmicas para 

monitoramento da situação para publicizar a pauta, produção de materiais educativos e 

organização de ações. 

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

Parlamentar Mista e outras instituições sobre coronavírus e povos indígenas; 

• Elaboração de propostas e materiais para formação de profissionais de saúde indígena para 

enfrentamento da COVID 19; 

• Participação docente no14ª Edicióndel Título de Experto enPueblos Indígenas, Derechos 

Humanos y Cooperación Internacional (conénfasisenlosriesgos y desafíosgenerados por el 

COVID-19) da Universidade Carlos III de Madri e Filac, e articulação do Observatório Covid-19 

Fiocruz em parceria com essas instituições. 

 

• Elaboração e submissão de projeto de pesquisa para o CEP/ENSP após liberação do resultado 

do edital INOVA-COVID-19 Geração de Conhecimento da Fiocruz. 

• Reunião com equipe de pesquisadores para dar suporte epidemiológico na elaboração de 

aplicativo sobre Contágio Covid-19. 

• Desenvolvimento de colaboração com o PROCC para a elaboração de modelo de análise de 

vulnerabilidade à disseminação da COVID-19 em povos indígenas no Brasil. Envolve troca de 

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

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

recorrentes; 
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• Participação a convite em evento de apresentação do Plano de Enfrentamento da Articulação 

dos Povos Indígenas (APIB) a partir dos resultados da Assembleia da Resistência (Data 

01/06/2020 – às 17:00h). 

• 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. 

• Acompanhamento dos usuários do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF) 

participantes da Terapia Comunitária Integrativa que, fora da pandemia, acontecia 

semanalmente (Diariamente por grupo de WhatsApp e por contato telefônico); 

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

(Diariamente por grupos de WhatsApp); 

• Reuniões com os profissionais de saúde do CSEGSF para compartilhar estratégias de 

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

• Participação no levantamento de dados do protocolo de pesquisa submetido à chamada INOVA 

Conhecimento, COVID-19. 

• Assessoria ao Instituto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão e ao Movimento Juntos 

pelo Complexo no contexto da pandemia por Covid-19. 

• Reuniões 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; 

• Interconsultaspor via remota (webconferências/Skype/zoom/Google meets) aos profissionais 

de saúde que atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde para 

orientações clínicas e auxílio na elaboração do Plano de Contingência da COVID-19do DSEI 

Rio Tapajós; 

• Vice coordenação do Projeto de Pesquisa “Prontuário eletrônico: Sistema interativo de manejo 

clínico e monitoramento de pacientes na Atenção Primária de Saúde para o novo Corona vírus 

(COVID-19)”, submetido ao Edital Geração de Conhecimento, INOVA FIOCRUZ. 

• Apoio ao ICICT-Canal Saúde na avaliação de material educativo submetido à Campanha “Se 

liga no Corona” para receber o 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; 
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• Estruturação do projeto “Avaliação do impacto socioambiental na dispersão e emergência de 

Coronavírus na Amazônia Legal” Edital Inova FIOCRUZ. 

 

Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jor ge Careli (CLAVES)  

Produção (acadêmica, artigos independentes, relatór ios, notas técnicas, pareceres, etc): 

• Escrita do capítulo de livro intitulado: “Venezuelanas no Brasil: trabalho e gênero no 

contexto da Covid-19”, para integrar a coletânea “Migrações e Pandemia” de organização 

de Rosana Baeninger e Luís Renato Vedovatto, pela Unicamp e Ministério Público do 

Trabalho.  

• Escrita de um artigo científico (em avaliação) sobre o Trabalho de Profissionais de saúde 

e a Covid-19 (condições de trabalho, adoecimento e morte no trabalho).  

• Participação no livro on line da Conselho Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO) sobre o Grupo de Pesquisa “Saúde do Corpo, Gênero e Gerações” do CNPq 

(Líderes Profa Dra Silvana Maria Bitencourt e Profa Dra Cristiane Batista Andrade) com a 

pesquisa intitulada: “Ser mulher no contexto brasileiro: saúde, corpo e trabalho nos tempos 

de Covid19”.  

• Artigo Saúde e segurança de profissionais de saúde no atendimento a pacientes no 

contexto da pandemia de Covid-19: revisão de literatura. Aceito para publicação na 

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, em junho de 2020. 

• Artigo enviado para publicação: The effect of exposure to COVID-19 on attention 

performance in hospital professionals working in a tertiary setting in Brazil.  

Eelco Van Duinkerken1, 2*, Guilherme J. Schmidt1, Ana L. Taboada Gjorup1, Carolina 

Ribeiro Mello1, André Casarsa Marques1, Áureo do Carmo Filho1, Paula R. Yuri 

Fukusawa1, Simone Gonçalves de Assis1, 3, Julio C. Tolentino1, Sergio L. Schmidt1 

1-Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Brazil, 2-Amsterdam University Medical Centers, 

location VUMC, Netherlands, 3-Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), Brazil 

Submitted to Journal: Frontiers in Psychology  
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Participação em atividades de comunicação (lives, r eportagens, entrevistas e etc)  

• Webinar: Promoção da Saúde e a Escola: quando e como suspender e retornar 

às aulas, dia 25/6 (quinta-feira), às 18h. TV Rede  

• Palestrantes:   Camilla Franco - Sub-secretária de Saúde de Niterói, * Presidenta 

do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, Iolete Ribeiro da 

Silva * Promotora de Justiça Débora Vicente, Ministério Público-RJ/CAO 

Educação. Coordenação: * Ricardo Ceccim - UFRGS/Rede Unida. 

• Criação de um canal no YouTube “Cuidado e Sociedade”. Uma iniciativa do Grupo 

de Pesquisa Saúde do Corpo, Gênero e Gerações - CNPq apresenta o Ciclo de 

debates durante a pandemia A primeira live foi com o Prof. Dr. Túlio Rossi sobre 

"Emoções e Pandemia". A apresentação foi mediada pelas Doutoras Silvana 

Bitencourt (PPG em Sociologia da UFMT) e Cristiane Andrade 

(Claves/Ensp/Fiocruz). 

• Organização da segunda live sobre “A pós-graduação no contexto da Covid-19”. 

Na segunda Live do Canal Cuidado e Sociedade, os palestrantes Prof. Telmo 

Estevinho da UFMT e Fátima Martins da VPEIC/Fiocruz abordam os desafios da 

pós-graduação no contexto da pandemia. 

• Participação na Sessão Científica organizada pelo Programa de Pós-graduação 

em Saúde Pública da ENSP “Trabalho e violência em tempos de Covid-19” com a 

parceria do Prof Dr Marcello Rezende do NUST/CST da Fiocruz. 

• Violência Doméstica na Quarentena é o debate no Sala de Convidados, realizado 

no dia 18/6, às 11h, no Canal Saúde. 

• Participação em atividades de comunicação (lives, reportagens, entrevistas e etc) - 

a pesquisadora Vera Lucia Marques da Silva participou como debatedora no 

seguinte evento:  Live do projeto “Entre nós. Saúde Mental” sobre “Violência 

doméstica contra a mulher” ocorrida no último sábado (1º. de agosto).  

Pesquisas: 

• Atuação na coordenação no Brasil "The Life with Corona Survey", que agrega The United 

Nations University World Institute for Development Economics Research (UNUWIDER), the 

ISDC - International Security and Development Center (ISDC). 

• Aprovação no edital Inova Edital Covid-19 – Geração de Conhecimento do projeto As violências 

no contexto da Covid-19: desafios e vulnerabilidades globais, coordenado pelas pesquisadoras 

Kathie Njaine e Vera Marques e com participação de todos os pesquisadores do CLAVES.  
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Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologi a Humana (Cesteh) 

 

  

 

COORDENAÇÃO 

 

• Reuniões de Coordenação (periodicidade: semanal); 

• Participação nas reuniões do Conselho Deliberativo (CD)/ENSP (periodicidade: mensal); 

• Participação nas reuniões do GT do CD/ENSP para o desenvolvimento de Projeto Integrador da 

ENSP no enfrentamento a COVID-19 (periodicidade: semanal); 

• Participação nas reuniões do GT ENSP (periodicidade: semanal); 

• Reuniões do CD CESTEH (periodicidade: mensal); 

• Gestão e organização dos Planos de Trabalho Remoto; 

• Gestão e organização do trabalho presencial e em rodízio; 

• Coordenação das ações para ADI ciclo 2019-2020; 

• Participação em treinamentos da área de Gestão. 

 

VICE-COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

• Reuniões do Colegiado de Pesquisa (periodicidade: mensal); 

• Participação nas reuniões do Colegiado da VDPI/ENSP (quinzenal); 

• Participação nas comunicações do Colegiado da VDPI/ENSP via WhatsApp (diária); 

• Participação nas reuniões do CD ENSP (semanal); 

• Participação nas reuniões do GT ENSP (semanal); 

• Participação nas reuniões da CPG do PPGSPMA/ENSP (mensal); 

 

VICE-COORDENAÇÃO DE ENSINO 

 

• Reuniões do Colegiado de Ensino (mensal); 

• Participação nas reuniões da Comissão Lato Sensu e Qualificação Profissional em Saúde 

(periodicidade: mensal); 

• Residência Multiprofissional em Saúde do Trabalhador: reconfiguração para atividades remotas. 

As atividades do campo de práticas das residentes foram no CSEGSF/ ENSP, no CESTEH e 

na CST/COGEPE, relacionadas ao enfrentamento da pandemia, como coleta e testagem para 

Covid-19 e vacinação contra influenza; 
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• Disciplina eletiva Saúde do Trabalhador no Contexto da Pandemia de Covid-19 (início em 4/5 e 

término em 31/7): O processo de estruturação da disciplina contou com a participação de nove 

docentes do CESTEH, DIHS/ENSP e IESC/UFRJ. Foram realizadas atividades síncronas e 

assíncronas, em ambiente virtual da Plataforma Moodle. O corpo discente foi formado por 

alunos do Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Residência 

Multiprofissional em Saúde do Trabalhador, alunos do IESC/UFRJ e UFF, totalizando 29 

pessoas. A disciplina promoveu um debate sobre Saúde do Trabalhador e Covid-19, que 

abordou a Covid-19 como doença do trabalho, o papel da Saúde do Trabalhador para o 

enfrentamento da pandemia e as repercussões da pandemia sobre a categoria dos petroleiros. 

 

VICE-COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

• Reuniões do Colegiado de Serviços (mensal); 

• Participação nas reuniões do Colegiado da VDAL/ENSP; 

• Desenvolvimento e acompanhamento das atividades de testagem dos trabalhadores da Ensp 

para Covid-19: coleta de material biológico (swab de nasofaringe) para realização do teste 

PCR-RT.  Em trabalho conjunto com os trabalhadores do Ambulatório de Hepatites Virais/IOC 

na seguinte periodicidade semanal: terças, quartas e quintas-feira; 

• Atendimento e acompanhamento médico virtual para trabalhadores da ENSP com teste PCR 

positivo para Covid-19; 

• Estruturação e implantação do inquérito sorológico de Fiocruz, com realização de coleta de 

material biológico (sangue digital) para teste rápido dos trabalhadores da ENSP para Covid-

19. Apoiam esta atividade trabalhadores do DSSA/Ensp (periodicidade: coleta semanal – 

terças, quartas e quintas-feira). 

• Acompanhamento do projeto Amianto realizado com apoio do CESTEH; 

• Acompanhamento das atividades práticas da residência em Saúde do Trabalhador, com 

atuação nos processos de Testagem Covid-19 realizados pelo CESTEH (monitoramentos dos 

trabalhadores testados e notificação na Vigilância em Saúde); 

• Participação na estruturação de documento e fluxo de emissão de trabalhadores 

contaminados por Covid;  

• Acompanhamento das atividades do Laboratório de Toxicologia, com atuação na realização 

dos exames de diagnóstico rápido para o inquérito sorológico da Fiocruz; 

• Participação na reunião da Rede Plataformas FIOCRUZ: Consolidação da Rede de 

Plataformas Tecnológicas na prestação de serviços sustentáveis, em 30/07/2020; 

• Manutenção de animais de experimentação para o desenvolvimento de pesquisas no 

laboratório.  
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• Atendimento e acompanhamento remoto para os trabalhadores pacientes do Cesteh pelos 

profissionais do Ambulatório; 

• Atendimento presencial dos trabalhadores pacientes do Cesteh pela Clínica de Pneumologia 

 

OUTRAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, ENSINO, PESQUISA,  SERVIÇOS, GESTÃO E DE 

PESQUISADORES/TÉCNICOS  

 

• Elaboração da Nota Técnica em resposta a Demanda do Sindicato dos ACEs com o tema “Agentes 

de combate às endemias, uma população em risco frente à Covid-19; 

• Elaboração da Nota Técnica Conjunta com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio sobre 

Orientação aos Agentes de Combate às Endemias, no enfrentamento à Covid-19 

• Elaboração de Notas Técnicas para Observatório Covid-19 Fiocruz: (1) Estratégias de suporte 

psicológico e de apoio ao trabalhador em saúde e (2) Saúde mental dos trabalhadores da saúde e a 

Covid19; 

• Elaboração de Nota Técnica para o Ministério Público do Trabalho: “Reflexões sobre testes para 

Covid-19 e o dilema do passaporte da imunidade”; 

• Elaboração de parecer técnico sobre padronização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) x 

Covid-19, e resposta aos questionamentos do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe; 

• Elaboração de parecer técnico do GT de Agrotóxicos da Fiocruz para a revisão da portaria de 

consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde, para o parâmetro ‘Agrotóxicos’: 

Presença de agrotóxicos em água potável no Brasil; 

• Produção do relatório final do curso de especialização EAD em ativação do processo de mudanças 

da formação superior em saúde; 

•  Participação na elaboração e discussão do Protocolo para realização de teste rápido para Covid-

19; 

• Elaboração de termos de aceite para os ensaios de agrotóxicos na Rede de Plataformas 

Tecnológicas da Fiocruz, sob coordenação da VPPCB/Fiocruz e VDAL/ENSP; 

• Elaboração de parecer técnico sobre recomendações para salvaguardar a saúde dos funcionários 

dos Correios e usuários do serviço postal, relativas à prevenção da Covid-19, em resposta a ofício do 

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro; 

• Participação junto à CST/Cogepe da elaboração dos boletins quinzenais sobre a Situação 

Epidemiológica da Covid-19 entre os trabalhadores da Fiocruz; 

• Participação junto à CST/Cogepe na elaboração do Guia de Orientações da Saúde do 

Trabalhador/COGEPE: Convivência com Covid-19 e atividades de trabalho - Em Defesa da Vida. 
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• Entrevista de integrantes do projeto de pesquisa “Saúde e direitos dos trabalhadores em 

tempos de plataformas digitais: um olhar sobre a atividade” concedida à revista RADIS em 

julho e publicada em reportagem da edição de agosto 

(https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/olha-o-breque). 

 

 

Projetos de Pesquisa:  

 

• Geração de Conhecimentos: Saúde e Trabalho de Professor (as) Rede Pública e Particular de 

Ensino do Rio de Janeiro em Tempos de Pandemia e Pós-Pandemia: Estratégias Participativas 

(Remotas) de Promoção Coletiva da Saúde; 

• Geração de Conhecimentos: Saúde Mental dos Trabalhadores da Saúde em Contexto de 

Pandemia e Pós-pandemia; 

• Geração de Conhecimentos: “Rede de informações e comunicação sobre a exposição de 

trabalhadores e trabalhadoras ao SARS-COV-2 no Brasil”; 

• Geração de Conhecimentos: “Biomarcadores epigenéticos relacionados à privação do sono e 

alterações da imunidade no desenvolvimento da Covid-19 em Agentes de Combate às 

Endemias no Estado do Rio de Janeiro expostos a agrotóxicos: ações integradas à vigilância 

em saúde do trabalhador”; 

• Estruturação do projeto/iniciativa sobre “Narrativas das trabalhadoras e trabalhadores na 

pandemia de Covid-19”, espaço temático desenvolvido no site do CESTEH; 

• Vigilância Ativa de Trabalhadores da ENSP no Enfrentamento a Covid-19. 

• Saúde e direitos dos trabalhadores em tempos de plataformas digitais: um olhar sobre a 

atividade, em parceria com outros pesquisadores e alunos do DAPS/ENSP, da UFF (Eng. de 

produção) e UFRJ (Psicologia); 

•  Estudo Descritivo da Atuação das Equipes de Saúde no Serviço de Embarcações do SAMU-

192 em Regiões Fluviais, Ribeirinhas e Marítimas, em parceria com outros pesquisadores e 

alunos do CEE/ Fiocruz e da UFRJ (IEN e COPPE). 

 

Artigos científicos em desenvolvimento e submetidos  e Livros  

 

• Reuniões para revisão editorial do número temático da Revista Ciência & Saúde Coletiva 

(quinzenal); 

• Pareceres para artigos enviados para o número temático da Revista Ciência & Saúde Coletiva; 

• “Avaliação de desempenho individual no serviço público: a perspectiva dos servidores e o 

enfoque da saúde do trabalhador” – submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva;  

•  “Lutas operárias da Construção Civil no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro: questões 

para ação sindical e a saúde dos trabalhadores” - Revista Ciência e Saúde Coletiva;  
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• “Lutas operárias da Construção Civil no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro: questões 

para ação sindical e a saúde dos trabalhadores” - Revista Ciência e Saúde. 

• Conflito socioambiental em território exposto à resíduos siderúrgicos e modos de andar a vida 

dos moradores. Revista Ciência e Saúde Coletiva;  

• Parceiros assimétricos: trabalho e saúde de motoristas por aplicativos no Rio de Janeiro. 

Revista Ciência e Saúde Coletiva;  

• Atividade do trabalho em cena: estratégias de pesquisa↔intervenção em saúde com 

trabalhadoras de uma escola pública. Revista Ciência e Saúde Coletiva; 

• Elaboração de Artigo: “Uberização, trabalho precário e implicações da pandemia pela COVID-

19”; 

• Elaboração de Artigo: “The outcome of exposure to tin on the health of workers in a cassiterite 

ore processing industry” - Revista Ciência e Saúde Coletiva; 

• Boletim (Desenvolvimento de material didático): Rede de informações sobre a exposição ao 

SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil – Informe 2; -  

• Redação de capítulo do livro “Literacia em Saúde”, aprovado em Chamada Pública da Editora 

da Fiocruz; 

• Finalização e submissão à publicação, na Revista Panamericana de Saúde, do artigo 

“Comunicación de riesgos sobre el Covid-19 en la región de América Latina: nuevos desafíos 

y perspectivas para comunicadores y actores de la práctica”; 

• Redação de capítulo do livro “Toxicidade dos Metais Carcinogênicos a Humanos (As, Be, Cd, 

Cr, Ni) - Guia rápido para profissionais de saúde”, aprovado em Chamada Pública da Editora 

Fiocruz. 

• Saúde e direitos dos trabalhadores em tempos de plataformas digitais: um olhar sobre a 

atividade”, em parceria com outros pesquisadores e alunos do DAPS/ENSP, da UFF (Eng. de 

produção) e UFRJ (Psicologia); 

• Estudo Descritivo da Atuação das Equipes de Saúde no Serviço de Embarcações do SAMU-

192 em Regiões Fluviais, Ribeirinhas e Marítimas”, em parceria com outros pesquisadores e 

alunos do CEE/ Fiocruz e da UFRJ (IEN e COPPE). 

• Parceiros assimétricos: trabalho e saúde de motoristas por aplicativos no Rio de Janeiro. 

Submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva;  

• Atividade do trabalho em cena: estratégias de pesquisa↔intervenção em saúde com 

trabalhadoras de uma escola pública. Submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva; 

• “Eles salvam a nossa semana, mas acabam com a nossa vida”: trabalho e riscos à saúde de 

entregadores por aplicativos. Submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva 

• “Delivery workers’ organization in Brazil” submetido ao dossiê temático sobre o trabalho de 

entregadores de alimentos no Sul global da Revista Labor and Society 
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•  “Ambiente de trabalho: a luta dos Trabalhadores pela saúde” - reedição do livro em pela 

editora Hucitec, organizada por Conselho editorial composto por pesquisadores do CESTEH, 

acrescida de 8 capítulos escritos por pesquisadores do CESTEH e colaboradores. 

• Lançamento de chamada temática de revista: “Trabalhar hoje: mudanças, permanências, 

estratégias, reinvenções” do número de jul/2021 da Revista eletrônica Laboreal 

(https://journals.openedition.org/laboreal/15693) 

 

 
Participação em “Lives” ou Seminários Virtuais: 

 

• Participação no CEENSP de 29/07/2020. Painel: O cenário da Saúde do Trabalhador no setor 

petrolífero em tempos de pandemia; 

• Live para e lançamento de reedição do livro “Ambiente de trabalho: a luta dos Trabalhadores 

pela saúde” em conjunto com a editora Hucitec;  

• Live com a participação do Coordenação, organizada pela CST/FIOCRUZ, no dia 22/07/2020. 

Painel: “Os Impactos da Pandemia do Novo Coronavirus no Mundo do trabalho”;  

• Live “Covid-19 e as medidas de proteção aos trabalhadores essenciais”; 

• Live Laboratório da Ensp: “Recomendações para o sono em meio ao isolamento social”.  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS SAMUEL PESSOA/DENSP 

ATIVIDADES COLEGIADAS:  

• Participação de reuniões do Grupo de Trabalho “Fiocruz no contexto da pandemia de COVID-

19. Populações vulnerabilizadas”, da Presidência da Fiocruz. 

• Participação em reuniões com chefia de gabinete, VPAAPS e grupo saúde indígena para 

elaboração de ações da Fiocruz no âmbito dos povos indígenas no combate a pandemia, com 

elaboração de documentos. 

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

acompanhar a evolução da pandemia em favelas e elaboração do observatório de favelas da 

Fiocruz; 

• Participação em um grupo de trabalho criado pela VPAAPS da Fiocruz para elaborar 

documento orientador da Fiocruz sobre a volta às aulas. 

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

foco na pandemia de COVID-19. 
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• Participação como Consultor ad hoc representando do GT de Saúde Indígena da ABRASCO, 

no GT criado por determinação do STF no âmbito do Governo Federal, para elaboração de 

plano emergencial de enfrentamento da COVID-19 em povos indígenas. As atividades 

envolvem análise de documentos, elaboração de recomendações técnicas, participação e 

apresentação de recomendações em reuniões interinstitucionais para elaboração do Plano. 

• Participação no GT para enfrentamento da COVID-19 no contexto dos Povos Indígenas 

(VPAAPS). Elaboração de Proposta de ações da Fiocruz no enfrentamento da Covid-19 para 

Populações Vulnerabilizadas – Povos Indígenas; 

• Reuniões Extraordinárias do colegiado do CEP/ENSP, por videoconferência. Análise de 

projetos em caráter de urgência: Covid-19. 

• Participação no Grupo de Trabalho do Colegiado Deliberativo da ENSP (CD-ENSP) frente à 

emergência sanitária e humanitária SARS-COV-2 (COVID-19), com a função de modelizar as 

ações da Agenda Estratégica e Interdepartamental ENSP, bem como participar da elaboração 

do Plano de Ação.  

• Participação em reuniões com VPAAPS e grupo de pesquisadores da área da saúde indígena 

para elaboração de ações da Fiocruz no âmbito do combate a pandemia de COVID-19, com 

elaboração de documentos. 

• Participação no GT para enfrentamento da COVID-19 no contexto dos Povos Indígenas 

(VPAAPS). Elaboração de Proposta de ações da Fiocruz no enfrentamento da Covid-19 para 

Populações Vulnerabilizadas – Povos Indígenas; 

• Participação no GT para estruturação do curso de capacitação dos Agentes Indígenas de 

Saúde no enfrentamento da COVID-19 no Amazonas (Participantes: Organização Amazônia 

Nativa- OPAN, Secretaria de Educação do Amazonas – SEDUC-AM, Escola Nacional de 

Saúde Pública- ENSP, Universidade Federal do Amazonas - UFAM); 

• Atuação junto ao GT de Saúde Indígena ABRASCO: apoio às demandas junto aos Povos 

Indígenas brasileiros no contexto da pandemia. 

 

• Relatorias e deliberações colegiadas em reuniões extraordinárias do CEP/ENSP, por 

videoconferência, e em caráter de urgência, acerca de projetos sobre a pandemia SARS-CoV-

2 / Covid-19 submetidos ao sistema CEP/CONEP. 
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Produção (acadêmica, artigos independentes, relatór ios, notas técnicas, 

pareceres, etc.):  

Elaboração de Parecer técnico sobre a oportunidade do retorno às unidades prisionais em 12/8/2020 

de pessoas presas beneficiadas no início da pandemia, com regime de recolhimento domiciliar, grupo 

este constituído por pessoas com trabalho extramuros (TEM) e aquelas com direito à visita periódica 

à família (VPF), por solicitação da Defensoria Pública do RJ.  

• Participação na coordenação e implementação das ações do Eixo Impactos Sociais do 

Observatório da Fiocruz – Covid-19 para elaboração de relatórios técnicos, organização de 

debates virtuais; 

• Coordenação de conteúdo do Modulo 4 (Saúde Indígena) no curso sobre “MANEJO DA COVID-

19” do campus virtual da Fiocruz 

• Participação na elaboração de um Parecer Técnico “sobre a oportunidade do retorno às 

unidades prisionais em 12/8/2020 de pessoas presas beneficiadas no início da pandemia, com 

regime de recolhimento domiciliar, grupo este constituído por pessoas com trabalho extramuros 

(TEM) e aquelas com direito à visita periódica à família (VPF).” 

• Desenvolvimento de colaboração com o PROCC para a elaboração de artigo científico relativo 

às análises de vulnerabilidade à disseminação da COVID-19 em povos indígenas no Brasil. 

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

ou Zoom; 

• Colaboração na elaboração do “Protocolo de testagem da COVID-19 na população indígena 

da aldeia Sapukai, Angra dos Reis”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Angra 

dos Reis. O protocolo foi submetido à presidência da Fiocruz, como proposta de apoio à 

testagem molecular nas aldeias indígenas localizadas no Rio de Janeiro. 

• Consultoria técnica da CoronaWiki,coordenado pelo IBICT/MCTIC. 

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

• Curso online: “Teoria e clínica do luto”, ministrado pelo Instituto Entrelaços - Módulo extra 

especial para o luto na Covid-19 (Aulas semanais que contou com um módulo extra com 4 

horas de aula para estudo das especificidades do luto pela covid. 

• Projeto “Monitoramento de Covid-19 nos espaços periféricos” junto com o Observatório Covid-

19 da Fiocruz. Elaboração de notas técnicas, elaboração de vídeos para possibilitar a criação 

de painéis Covid-19 na Atenção Primária em Saúde, análise de mídias sociais para 

monitoramento de rumores e articulação com movimentos sociais para realização de vigilância 

civil. 

• Elaboração do texto para aula “Procedimentos e rotinas de prevenção para COVID-19 no 

contexto indígena” do curso Enfrentamento da COVID-19 no contexto dos Povos Indígenas da 

Fiocruz (Campus Virtual); 
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• Participação do GT para elaboração do curso: “Enfrentamento da COVID-19 no contexto dos 

Povos Indígenas”da Fiocruz (Campus Virtual).  

• Desenvolvimento do projeto “Projeções do COVID -19” atendendo a demanda do MCTIC/Rede 

Clima/ Ensp/Fiocruz em parceria com a sub-rede de Clima e Economia com o grupo de 

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

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

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

Lucas de Oliveira integram a equipe. 

 

Eventos realizados: 

Participação em atividades de comunicação (lives, r eportagens, entrevistas e etc)  

• Participação em reuniões virtuais com professores por meio do Sindicato Estadual dos 

Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE), regional 6 (Jacarepaguá) em 11de julho 

de 2020, regional 7 (Ilha do Governador) em 15 de julho de 2020 e SEPE Belford Roxo  

• Participação em reunião virtual com o Cosems-RJ como coordenador da mesa sobre o tema 

“Painéis de monitoramento de dados na APS” 

• Participação com representante da Fiocruz na reunião extraordinária do Colegiado do 

Conselho Municipal de Saúde do Rio de janeiro realizada em 21/07/2020 sob o tema “O 

Retorno à Escola: Quando e como? ” 

• Entrevista para o portal Amazônia Realsobre a Missão com ministro da Defesa leva 66 mil 

comprimidos de cloroquina para indígenas de Roraima; 

• Participação em Live produzida pelo coletivo de produtores de conteúdo audiovisual do Rio de 

Janeiro (Filma Rio) para esclarecer aspectos relacionados à Covid19. O objetivo foi auxiliar o 

coletivo a elaborar um plano de trabalho para a retomada das atividades neste ramo da 

economia do Estado do Rio de Janeiro; 

• Participação no evento “PANDEMIA E RISCOS DE GENOCÍDIO DOS POVOS INDÍGENAS”, organizado 

pelo Instituto IDP. Coordenação do Procurador da República Marco Antônio Delfino de 

Almeida.youtube.com/IDPonline. 

• Entrevista para o Portal https://www.scidev.net/global/. Comentários sobre o artigo 

recentemente publicado na Revista The Lancet: ETHNICAND REGIONAL VARIATIONS IN HOSPITAL 

MORTALITYFROM COVID-19 IN BRAZIL: A CROSS-SECTIONALOBSERVATIONALSTUDYde autoria de 

Pedro Baqui, Ioana Bica, MPhil, Valerio Marra, Ari ErcoleandMihaela van der Schaar, publicado 

em 02/07/2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30285-0; 
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• Entrevista para a 4ª Edição do Boletim Evidências (Jan - Abr 2020; ISSN: 2675-1674 – 

Impresso) doObservatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e 

Complementares em Saúde.  

• Participação na Live “A PANDEMIA E A SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS ENTRE POVOS INDÍGENAS”, no 

canal do YouTube do Instituto Socioambiental (ISA).  

• Entrevista para o Bom Dia Rio, da Globo, Tema: “F IOCRUZ FAZ ESTUDO SOBRE O CORONAVÍRUS 

NAS FAVELAS DO RIO”. 

Outras atividades: 

• Assessoria ao Ministério Público do RJ e ao Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura sobre COVID-19 através da produção de documentos e por videoconferência; 

• Implementação do projeto INOVA- COVID-19 “ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA 

COVID-19 NAS PRISÕES: UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR NO CONTEXTO DO ESTADO RIO DE JANEIRO“; 

• Monitoramento dos óbitos por COVID-19 nas prisões do Rio de Janeiro. 

• Implantação do Componente sobre Mobilização Indígena em Face da Pandemia da Covid-19 

na pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: Perspectivas Históricas, Socioculturais e 

Políticas. 

• Implementação do projeto INOVA-COVID-19; 

• Submissão de aditamento ao DECIT do Projeto Soroprevalência ZDC para incorporar um novo 

estudo de soroprevalência com inclusão de análise da Covid-19 em 2021-2022; 

• Apoio ao Cosems-RJ no enfrentamento à pandemia sob coordenação do Observatório Covid-

19 da Fiocruz (vigilância em saúde). 

• Reunião com equipe de pesquisadores para dar suporte epidemiológico na elaboração de 

aplicativo sobre Contágio Covid-19. 

• Reunião semanal do projeto Inova 2020: Pandemia e Saúde Indígena: Estratégias, Lições e 

Aprendizados na Vigilância, Prevenção e Controle da Covid-19. 

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

dificuldade de seguimento ou orientação pela rede de serviços do SUS 

• 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. 

• Reuniões com os profissionais de saúde do CSEGSF para compartilhar estratégias de 

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

• Assessoria ao Instituto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão e ao Movimento Juntos 

pelo Complexo no contexto da pandemia por Covid-19. 

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

Econômico e Social (BNDES) para elaboração de uma proposta/edital para o enfrentamento 

da COVID19 entre os povos indígenas; 
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• Apoio técnico-científico junto à rede de pesquisadores que atuam no enfrentamento da 

epidemia de Covid19 na Terra Indígena Yanomami; 

• Interconsultaspor via remota (webconferências/Skype/zoom/Google meets) aos profissionais 

de saúde que atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde para 

orientações clínicas e auxílio na elaboração do Plano de Contingência da COVID-19do DSEI 

Rio Tapajós; 

• Vice coordenação do Projeto de Pesquisa “Prontuário eletrônico: Sistema interativo de manejo 

clínico e monitoramento de pacientes na Atenção Primária de Saúde para o novo Corona vírus 

(COVID-19) ”, submetido ao Edital Geração de Conhecimento, INOVA FIOCRUZ. 

• Apoio ao ICICT-Canal Saúde na avaliação de material educativo submetido à Campanha “Se 

liga no Corona” para receber o selo “Fiocruz Tá Junto”. 

 

NÚCLEO LAPS (Laboratório de Saúde Mental e Atenção Psicossocial  

Atividades colegiadas: 

• Reuniões VDE quinzenais: ordinárias e extraordinárias como coordenadora do curso de Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial/ENSP 

• Reunião CTE ampliada 

• Coordenação das reuniões semanais com equipe do LAPS  

• Reunião com os Núcleos e Centro da ENSP – Objetivo de troca de experiências e informações 

sobre o funcionamento e necessidades – participantes: Hermano de Castro (diretor ENSP), 

Paulo Amarante (pesquisador/ex-coordenador Laps), Ana Paula Guljor (coordenadora LAPS), 

Patrícia Ribeiro (coordenadora CEPI), Fábio Fontes (NUBIO), Deborah (NUTEC). 

•  Segunda reunião Núcleos e Centro ENSP – PARTICIPANTES: LAPS (ana Paula Guljor), 

CEPI (Patrícia Ribeiro), NUTEC (Deborah e Maria Infante), CETRAB (Valeska), NUBIO (Fábio 

Fontes) 

• Reuniões semanais previstas e realizadas com a equipe de pesquisadores do LAPS junto à 

coordenação do Laboratório visando a organização e manutenção dos trabalhos remotos.  

• Encontro/reunião com a equipe do LAPS e os alunos da turma de Especialização em Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial da turma de 2019/2020. 

• Reunião quinzenal com a coordenação e equipe de docentes/pesquisadores do Curso Técnico 

de Agentes Comunitários de Saúde (CTACS) do Laboratório de Educação Profissional em 

Atenção à Saúde (Laborat) da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV). 
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Produção (acadêmica, artigos independentes, relatór ios, notas técnicas, pareceres e etc.): 

• Pareceres de materiais de divulgação na área de saúde mental para o projeto “Se liga corona” 

da FIOCRUZ.  

• Publicação nota técnica conjunta sobre a publicação da Portaria GM/MS n. 1325, de 18 de 

maio de 2020, que revoga a Portaria GM/MS n. 95/2014 e as respectivas referências na 

Portaria de Consolidação n. 2/GM/MS, que “extingue o Serviço de Avaliação e 

Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em 

Conflito com a Lei, no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional”. Participação na elaboração e articulação 

nacional das entidades como membro da Associação Brasileira de Saúde Mental e da 

Comissão Permanente de Defesa de Pessoas em Privação de Liberdade do CNDH. Disponível 

em: 

https://anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/44561/Nota_Tecnica___EAP_vf_condege_assin

ada_.pdf 

• Reunião colegiado coordenadores do curso de especialização em Saúde Mental e Atenção 

psicossocial (CESMAP) - discussão do plano de reestruturação ensino ENSP e discussão 

sobre elaboração do seminário de encerramento da 37ª edição CESMAP e dos arranjos 

pedagógicos, planejamento da 38ª edição CESMAP (participantes: Paulo Amarante, Leandra 

Brasil, Ana Paula Guljor) 

• Coordenação 2ª Reunião de alunos e professores do curso de especialização em saúde 

mental e atenção psicossocial 37ª edição 

• Participação reunião remota do comitê editorial organizador do número especial revista 

ABRASCO programa de Volta Pra Casa – participantes Coordenador do Núcleo Bsb/Saúde 

Mental, (June Scafuto, André Guerrero, Bárbara Coelho, Karine Cruz, Fernanda Severo), 

UNESP (Silvio Yasui) e LAPS/ENSP (Ana Paula Guljor) 

• Reunião organização site projeto Memória da Reforma Psiquiátrica Brasileira – pauta de 

notícias, atualização novos desenhos. (Equipe LAPS) 

• Submissão de artigo para revista mundo do trabalho com o tema: Clima organizacional e seus 

reflexos na saúde Mental do trabalhador: uma revisão integrativa. Autoras: Elaine Ramos 

(Veiga de Almeida); Patrícia Nassif da Cruz (LAPS ENSP); Ana Paula Freitas Guljor (LAPS 

ENSP 

• Submissão de artigo para revista do Conselho Federal de Serviço Social “Guerra às drogas 

como estratégia necropolítica: questionamentos e perspectivas”. Autores: Paulo amarante e 

Ana Paula Guljor 
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• Relatório Final de Pesquisa: PROJETO MEMÓRIA DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO 

BRASIL (1976 A 2016) - CAPES. 

• . Elaboração de Livro: ‘AUTOBIOGRAFIA DE UM MOVIMENTO: QUATRO DÉCADAS DE 

REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL”. 112 páginas. Co-autoria com Ana Pula Freitas 

Guljor, Leandra brasil da Cruz, Eduardo Henrique Torre, Luciene Nery e outros. - Direito à 

vida: o âmago da reforma psiquiátrica brasileira – Prefácio do Livro - SAÚDE MENTAL 

PARADIGMAS E REFORMAS LEGISLATIVAS de Laércio Melo Martins. Editora Fi, Porto 

Alegre, ISBN 978590212405 

•  VENTURINI, E.; GOUKART, SMG. & AMARANTE, P. The optimism of practice: Impacts of 

Basaglia's thoughts on Brazil. In: Basaglia’s International Legacy: From Asylum to Community 

(Tom Burns and John Foot. orgs.).  OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, UK, 2020. 

        DOI 0.1093/med/9710.1093/med/9780198841012.003.0007 -  

• RODRIGUES, M.G.A.; ALMEIDA, A.A.; FERREIRA, T.F.; GOLDENZWEIG, R.E.; 

AMARANTE, P.  “Saúde mental, articulações intersetoriais e o apoio da universidade em 

tempos de Covid 19”.  

• Diversitates  International Journal. Volume especial.  Covid 19: desafios contemporâneos da 

saúde coletiva e bioética. Organizadores: Fábio Oliveira, Letícia Gonçalves, Clara Das. Vol. 

12, nº 1, ano 2020, ISSN 1984-5073  

• Artigo na revista Atente nº 21 

(http://revistaejornalatente.com.br/publica/revista_atente_21/#p=9)  e Viomundo (reproduzido 

em 05/06/2020) - Adoecimento da sociedade desnudado pela covid-19. Disponível em: 

https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/ana-paula-guljor-covid-19-desnuda-adoecimento-

da-sociedade-e-revela-a-face-obscura-do-

brasil.html?utm_medium=popup&utm_source=notification&utm_campaign=site 

 

• ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 

• ARTIGO: Paradigms, perceptions and practices in mental health: a case study based on Bakhtin 

/ Paradigmas, percepções e práticas em saúde mental: um estudo de caso à luz de Bakhtin. 

AUTORES: ANA PAULA PIMENTEL & PAULO AMARANTE, Bakhtiniana. Revista de Estudos 

do Discurso - ISSN 2176-4573, previsão de publicação 2020. 

 

•  CAPÍTULO DE LIVRO: De perto ninguém é normal? Patologização da vida, hiperliberalismo 

e a produção social da epidemia de “transtornos mentais”. AUTORES:  : ANA PAULA 

PIMENTEL & PAULO AMARANTE. Livro organizado por Tiago Pires e Silvia Portugal, 

Unversdade de Coimbra/Portugal, Coleçao CES/Almedina, Editora Almeidina, previsão de 

publicação 2020. 
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• Submissão de artigo para revista do Conselho Federal de Serviço Social “Guerra às drogas 

como estratégia necropolítica: questionamentos e perspectivas”. Autores: Paulo amarante e 

Ana Paula Guljor 

• Pareceres ad hoc para revistas científicas 

 

Eventos realizados: 

• Participação na reunião de fundação comitê temático da Ecosol (economia solidária) formado 

pela secretaria do estado de trabalho e renda Rio de Janeiro em economia solidária 

(coordenador Angélica Hullen – coordenadora de economia solidaria da SETRAB-RJ) ) para 

colaborar na construção da portaria instituinte e construção de rede colaborativa com produção 

de acervo científico, suporte a elaboração de políticas públicas para o setor. Participante como 

membro integrante do Comitê com Patrícia Nassif também do LAPS. 

 

Participação em atividades de comunicação (lives, a ssessorias de imprensa, entrevistas e etc) 

• ENTREVISTA GLOBONEWS – Jornal Das 10 e Estúdio I – pesquisa sobre os impactos da 

quarentena na pandemia COVID-19 na saúde mental. 

•    Vídeo Conferência. Sofrimento Psíquico e Pandemia: cuidados para a não patologização da 

vida. Público Alvo: Transpetro – 450 participantes. Conferencista. 

• LIVE. 17:30-20h. Pandemia, isolamento social e sofrimento psíquico. LIGA de Saúde Mental 

da universidade Souza Marques. Participantes 85. Estudantes de medicina. 

•  Pandemia, isolamento social e sofrimento psíquico. Curso Introdutório Liga de Saúde Mental 

Universidade do São Francisco (Bragança Paulista) participantes:182. Estudantes de 

medicina e psicologia. 

• LIVE: “Desinstitucionalização encarcerada: manicômios, prisões e loucura”. Participação 

como convidada. Palestrantes: Ludmila Cerqueira (UFPB) e Alan dos Santos Reis (EAP/PA). 

Mediação: Janete Valois (EAP/MA – ABRASME). ABRASME 

a)  Organização de Live por meio do ZOOM com os gestores do CAPS MAKEBA e UA e 

também os usuários (produção de bijuterias e silk scream como usurário dos CAPS – projetos 

de Economia Solidária em Saúde Mental e geração de renda 

b) Objetivo: acompanhar como os usuários estão enfrentando questões de trabalho, geração 

de renda nesse período de pandemia, suas dificuldades e as estratégias de enfretamento 

c) Participação na Live sobre Seminário on line dia sobre o Edital do Reino Unido para o 

enfrentamento da Covid 
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ENTREVISTA PARA TV SENADO 

Programa sobre o isolamento social e seus possíveis impactos para a saúde mental.  

TV MIB 

Um canal no Youtube e Facebook, do site MAD IN BRASIL. Com entrevistas e análises de matérias 

publicadas no site. Periodicidade: uma vez por semana; 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES: 

• PARECERES 

Produção de pareceres para a Coordenação de Projetos sociais da Fiocruz no Projeto “Se liga no 

corona”, que é destinado a populações vulneráveis.  

• EDITORIA DO SITE MAD in Brasil 

Produção de matérias nacionais e internacionais para alimentar com diariamente. Atividades 

desenvolvidas: revisão de artigos científicos publicados em periódicos científicos nacionais e 

internacionais; blog de autores nacionais e internacionais; artigos e vídeos que aparecem na grande 

mídia.  www.madinbrasil.org  

• Tradução de um livro 

Tradução para o português do livro “Kit de sobrevivência em saúde mental e retirada de medicamentos 

psiquiátricos” [Mental health survival kit and withdrawal from psychiatric drugs], autor: Peter C. 

Gøtzsche, Editora: Institute for Scientific Freedom. A edição em português será lançada em 

Copenhagen. 

• Artigo (em elaboração) 

“Prospective Research of Technologies for Tapered Withdrawal from Psychiatric Drugs”.  

Autores: Fernando Freitas, Camila Motta Gomes, Fabio Motta, Luisa Amara Maciel Braga. 

• Reorganização do programa e aulas da disciplina ´Eixo Estado´ do Curso Técnico de Agente 

Comunitário de Saúde (CTACS) para a viabilização de aulas remotas.  

• Atividade de Pesquisa: Investigação da história da revista "Rádice Revista de Psicologia", dos   

organizadores da revista e das matérias publicadas nas décadas de 1970 e 1980.  
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• Participação no Grupo de Estudos "Exclusão, Violência e Território" através da discussão da 

obra do sociólogo Loic Wacquant e do filósofo Slavoj Zizek. – Encontros semanais para o 

estudo.  

• Atividade de capacitação: estudo da obra de Florestan Fernandes - Curso oferecido pela 

Escola Nacional Florestan Fernandes /ENFF (Formação em Tempos de Corona). 

• SUBMISSÃO DE ARTIGO PARA REVISTA MUNDO DO TRABALHO COM O TEMA: Clima 

organizacional e seus reflexos na saúde Mental do trabalhador: uma revisão integrativa.              

Autoras: Elaine Ramos (Graduanda da Unviersidade Veiga de Almeida do Curso Tecnólogo 

em Gestão de Recursos Humanos), Patrícia Nassif da Cruz (LAPS ENSP) e Ana Paula Freitas 

Guljor (LAPS ENSP) 

• Participação no comitê temático da ecosol (economia solidária) que é formado pela secretaria 

do estado de trabalho e renda rio de janeiro em economia solidária (coordenado por Angélica 

Hullen – coordenadora de economia solidaria) para colaborar na construção da portaria. Os 

seguintes pontos foram discutidos para inclusão no trabalho deste Comitê: 

- Criar um banco de teses e dissertações, etc com o tema; 

- Elaboração de formação para a ECOSOL com apoio do Comitê em todos os âmbitos 

-Transferência de tecnologias sociais das Universidades e Centros de pesquisa para os 

empreendimentos e trabalhadores da ECOSOL; 

- Participantes: representantes das universidades UNIRIO, UFF, UFRJ e pesquisadores em geral que 

atuem com a temática de ES e comércio justo; 

• Contribuição junto com a equipe do Laps na elaboração do edital olhares sobre covid 19 com 

financiamento do reino unido 

Tema: Acompanhamento, desafios e estratégias de enfrentamento da Covid 19 pelos usuários do 

CAPS MAKEBA no Rio de Janeiro para geração de renda. 

• Reuniões: departamentais e institucionais 

- Reunião com a Direção da ENSP e colaboradores  

- Reuniões semanais do LAPS todas as terças feiras com a coordenação e a equipe 

- Reunião para tratar do Site do Projeto Memória  
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 Especialização 

• Correção e feedback aos alunos dos trabalhos da disciplina Economia Solidária em Saúde 

Mental – turma 2019-2020 

•  Disponibilização de vídeos sobre a temática de ES em saúde mental para atualização e 

dando seguimento a aula que foi interrompida no dia 20-03 

• Encontro com os alunos da Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial – turma 

2019 – 2020 dia 18-06 das 19h30 às 21h30. Esses encontros são realizados uma vez por 

mês 

• Contribuição com sugestão para construção para o questionário a ser disponibilizado aos 

alunos da especialização   

•  Programa de Acompañamiento y Formacion “Voces y Comunidades” 

PROMOÇÃO Faculdad de Psicología – Universidad Nacional de Rosário 

PARTICIPANTES: 

PAULO AMARANTE (RJ) 

SANDRA GUERLERO (ARGENTINA) 

CECÍLIA AUGSBURGUER (ARGENTINA) 

• A Pandemia e a Produção de Atitudes: Da negação ao medo coletivo PROMOÇÃO: Unidade 

na Diversidade. Brasil 

PARTICIPANTES: 

PAULO AMARANTE (RJ) 

MARCOS GARCIA (SP) 

ALDO ZAIDEN (SP) 

ANA MARTA LOBOSQUE (MG) 

ANA MARIA COSTA (DF) 

• Salud Mental y Atención Psicosocial: Política, Participación y Construccion – PROMOÇÃ: 

QHALI – PERÚ 

PARTICIPANTES: 

PAULO AMARANTE (RJ) 

SHERELYN FERNÁNDEZ (PERÚ) 

COLECTIVO DE SALUD MENTAL QHALI (PERÚ) 

 

• Cultura, Loucura e Saúde Mental. PROMÇÃO URFJ – Fórum de Ciência e Cultura – Rio de 

Janeiro     

PARTICIPANTES: 

PAULO AMARANTE (RJ) 

EDUARDO TORRE (RJ) 

ARIADNE MENDES (RJ) 



 

    

 

 

 

41 

MIRIAM STAROSKY (RJ) 

• Papo de Terça: Arte, Cultura e Loucura 

PARTICIPANTES: 

LULA WANDERLEY ((RJ) 

ANAPAULA GULJOR (RJ) 

PAULO AMARANTE (RJ) 

ANDRÉ DINIZ (MAC/NITERÓI) 

• Diaólogos Salud Mental em el Contexto de la Pandemia. PROMOÇÃO: Faculdad de Psicologia 

de Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Argentina 

PARTICIPANTES: 

PAULO AMARANTE (RJ) 

MARIO DE MAURO (ARGENTINA) 

 

• Los Manicómios Abiertos de Am[erica Latina: Cúando y cómo la reforma? PROMOCIÓN: 

Luciano Grasso – Tandil/Argentina 

PROMOCIÓN: LUCIANO GRASSO – EX-DIRETOR NACIONAL DE SAÚDE MENTAL DA 

ARGENTINA (ARGENTINA) 

 

• Várias entrevistas concedidas a jornais (O Estado de São Paulo O Globo, A Folha de São 

Paulo) e a sites na internet (Viomundo, UOL, dentre outros),  

ORIENTAÇÕES DE ESPECIALIZAÇÃO 

1. HERBERT TADEU PEREIRA DE MATOS JR. 

2. TAÍNÁ BORGEZ CARDOZO 

3. JANAÍNA PNTO JANINI 

ORIENTAÇÕES MESTRADO 

1. PAULA DA CONCEIÇÃO FABRÍCIO 

2. LUNA CASSEL – NOVA ALUNA 

ORIENTAÇÕES DOUTORADO 

1. JOÃO VINÍCIUS DOS SANTOS DIAS 

2. ANA PAULA PIMENTEL 

3. RUI LIMA JÚNIOR 

4. ANDRÉS TECHERA (LANUS) 

5. FRANCISCO FRANCO NETTO (COORIENTADOR) 

ORIENTAÇÃO PÓS DOUTORADO 

MARIA STELLA BRANDÃO GOULART  
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Matérias no Portal Ensp  

JUNHO 

1/6/2020 

Escassez de testes e de sistema informatizado são p ossíveis causas para 

subnotificação de casos de covid-19 em comunidades 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49081) 

Pesquisas apontam que há subnotificação extrema de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, 

indicando um total dez vezes maior em comparação ao atualmente registrado. Isso significa que seriam 

mais de 1,6 milhão de infectados, contra os 514.849 mil confirmados até a última segunda-feira (1/06) 

pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Isso porque, entre outros fatores, existe alta incidência de 

assintomáticos. Em média, 80% dos indivíduos contaminados pela doença não apresentam sintomas, 

segundo pesquisas internacionais. 

2/6/2020 

CHEFE DO NAF/ENSP DEFENDE QUEBRA DE PATENTE COMO AC ESSO À 

CURA PARA A COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49082) 

Em entrevista ao Nexo Jornal, o chefe do Departamento de Política de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica (NAF/ENSP) e colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS), Jorge Bermudez, 

falou sobre a competição pela propriedade de remédios e vacinas na pandemia e a importância da 

quebra de patente para a cura da Covid-19. 

PSICÓLOGA ALERTA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DU RANTE 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49023) 

A psicóloga do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 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. 

3/6/2020 
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FIOCRUZ LAMENTA A MORTE DE AMÂNCIO IKÕ MUNDURUKU 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49108) 

A Presidência da Fiocruz e a Direção da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) 

lamentam a morte de Amâncio Ikõ Munduruku, ocorrida na terça-feira (2/6). Amâncio tinha 60 anos e 

vivia na comunidade Praia do Mangue, em Itaituba (PA), e teve um papel importante na construção da 

Associação Indígena Pahihi'p, que representa as aldeias do Médio Tapajós, e da educação indígena 

na região. Amâncio vinha apoiando, em nome da Associação Indígena Pahihi'p, o trabalho de campo 

de uma equipe multidisciplinar coordenada pelos pesquisadores da ENSP Marcelo Firpo, Paulo Basta 

e Sandra Hacon, desde o segundo semestre de 2019. Os pesquisadores desenvolvem pesquisas 

sobre os impactos socioambientais e a saúde do garimpo de ouro na região, e o convívio com Amâncio, 

por seus conhecimentos e sabedoria, vinha sendo fundamental para o diálogo intercultural com o povo 

Munduruku. 

4/6/2020 

ARTIGO DISCUTE DESAFIOS PARA TELESSAÚDE EM TEMPOS D A PANDEMIA 

PELA COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49103) 

'O surgimento da Covid-19 marca um momento profícuo de expansão das aplicações e usos da 

telessaúde, como forma de melhorar a resposta do sistema de saúde à crise em curso.' É o que 

afirmam os autores do artigo que discute a contribuição da telessaúde para o enfrentamento da Covid-

19 e as iniciativas recentes desencadeadas no país, como oportunidades para a consolidação da 

telemedicina e de aperfeiçoamento do SUS. Entre os autores, os pesquisadores da ENSP, Angélica 

Baptista Silva e Rondineli Mendes da Silva, concluíram que a telessaúde oferece capacidades para 

triagem, cuidado e tratamento remotos, auxilia o monitoramento, vigilância, detecção e prevenção, e 

para a mitigação dos impactos aos cuidados de saúde indiretamente relacionados à Covid-19. 

5/6/2020 

REDES SOCIAIS ENSP TÊM AUMENTO EXPRESSIVO DE SEGUIDORES 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49121) 

Com a pandemia da Covid-19, as pessoas buscam, cada vez mais, por informações. Apesar do 

significativo aumento de fake news que surgem nas redes sociais, uma grande parte da população 

busca por informações corretas e de qualidade, utilizando fontes confiáveis. Essa constatação se dá 

pelo volumoso aumento de seguidores em todas as Redes Sociais da Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/Fiocruz) – Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Whatsapp. 



 

    

 

 

 

44 

PESQUISADOR DA ENSP ABORDA IMPORTÂNCIA DO PACIENTE EXPERT NAS 

COMUNIDADES VIRTUAIS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49112) 

No site 'Saúde debate', o pesquisador da ENSP, Andre Pereira Neto, trata das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTICs), que estão desempenhando um papel fundamental na produção 

e circulação de informação sobre saúde. Para ele, as comunidades virtuais de saúde se apresentam 

como uma importante fonte de informação e de apoio social, contribuindo para a formação do paciente 

expert. 

8/6/2020 

PROGRAMA DE BIOÉTICA: CONFIRA ALTERAÇÕES NO CALENDÁ RIO DE 

MESTRADO E DOUTORADO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48294) 

A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) está com inscrições abertas para os cursos de mestrado 

e doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS). O programa é desenvolvido em 

parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (Uerj) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). No total, são oferecidas 58 vagas, sendo 

28 destinadas ao Doutorado e 30 ao Mestrado. Faça aqui sua inscrição. 

REDE DE ESCOLAS E CENTROS FORMADORES EM SAÚDE PÚBLI CA DA 

AMÉRICA LATINA PUBLICA DECLARAÇÃO PÚBLICA SOBRE PAN DEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49142) 

A Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública da América Latina (RESP-AL) publicou 

declaração pública sobre pandemia de covid-19. O número de casos positivos de covid-19 está 

passando por um aumento significativo na América Latina, causando alta morbimortalidade da 

população, bem como saturação progressiva dos serviços de saúde em diferentes países. Nesse 

contexto, a RESP afirma que é necessário fortalecer a resposta da saúde pública da região, o que 

inclui acesso adequado a suprimentos estratégicos, como vacinas e medicamentos, elementos 

essenciais do direito à saúde, que deve ser garantido pelos governos. 

9/6/2020 

DIRETOR DA ENSP PUBLICA CARTA COM PROJEÇÕES DE DADO S E 

RECOMENDAÇÕES SOBRE A PANDEMIA 
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(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49146) 

Para combater a desinformação e propagar dados epidemiológicos de fontes reconhecidas pelas 

comunidades acadêmicas nacional e internacional sobre a pandemia de Covid-19, o médico 

pneumologista Hermano Castro, diretor da ENSP, publicou uma carta aberta. O documento compila 

links para acesso a números atualizados e gráficos, além de recomendações sanitárias. 

PESQUISADORES DEFENDEM ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS D E 

PROTEÇÃO SOCIAL NO COMBATE À COVID-19 EM FAVELAS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49123) 

Cerca de 11,4 milhões de pessoas moram em territórios precarizados no Brasil, sendo vários desses 

constituídos por favelas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

São regiões marcadas por dificuldades de acesso, alta densidade de construções, habitações 

precárias e insuficiente oferta de serviços públicos essenciais, como abastecimento de água e coleta 

de lixo. Nelas, vivem grupos populacionais com condições de saúde desfavoráveis, como alta 

prevalência de tuberculose, hipertensão, cardiopatias e diabetes, agravadas ainda pelas 

consequências da violência local. Essa conjunção de fatores pode acentuar o impacto da pandemia 

de Covid-19 nesses territórios.  

 Mas como reduzir o efeito da incidência do novo coronavírus nessas regiões?  Por meio de medidas 

efetivas de proteção social, que consistem na coordenação de ações por parte do Poder Público, ou 

seja, na definição de responsabilidades e atribuições de prefeituras e do governo do Estado, em 

conjunção com a Sociedade Civil, quanto ao planejamento e execução de ações. É o que defende 

nota técnica elaborada por pesquisadores da Fiocruz, entre eles, André Périssé, da ENSP. “A 

participação social é também de suma importância, pois, além de propiciar a vocalização situada de 

diversos contextos, representa um canal de acesso às iniciativas e potencialidades, bem como auxilia 

na promoção de uma adesão informada, consciente e colaborativa por parte da população”, defendem 

os autores. 

DOCUMENTÁRIO ACENDE ALERTA PARA DESMONTE DO SUS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49128) 

Estudos indicam que o Brasil tem vivenciado um avanço do projeto de desmonte da Atenção Básica, 

além das tentativas de desestruturação do Subsistema de Saúde Indígena e ataques às Políticas de 

Redução de Danos, de Atenção à Saúde Mental e de Acolhimento à População em Situação de Rua. 

Tais medidas impulsionam o desmonte do SUS em sua totalidade. Diante desse cenário e devido aos 

avanços na tentativa de privatizar o sistema de saúde, o que torna a desigualdade de acesso aos 

serviços ainda maior, as ex-alunas de pós-graduação da ENSP, Ellen Francisco e Evelin Esperandio, 
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se viram politicamente implicadas a realizar um documentário que servisse como ferramenta para a 

luta em prol do SUS, por meio da problematização de questões estruturais. 

10/6/2020 

SAÚDE PÚBLICA, CIÊNCIA E ARTE SÃO DESTAQUES DO 'CAD ERNOS' DE 

JUNHO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49140) 

O Cadernos de Saúde Pública de junho relembra a vida do cientista francês Louis Pasteur, cujas 

experiências deram fundamento à teoria microbiológica da doença, ou “teoria dos germes”, que levou 

a medidas preventivas muito bem-sucedidas, desde o lavar as mãos até a vacinação. As editoras 

Marilia Sá Carvalho, Luciana Dias de Lima e Cláudia Medina Coeli destacam, no editorial da revista, a 

relação saúde pública, ciência e arte. “Precisamos de arte. Que nos faça ver com alegria nosso dia a 

dia. E que nos anime a enfrentar o descrédito da ciência e de cientistas.” 

REDE DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO SOBRE A EXPOSIÇÃO  DE 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS AO SARS-COV-2 E PETRO LEIROS 

DEBATEM SITUAÇÃO DA CATEGORIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49168) 

A Rede de Informações e Comunicação sobre a Exposição de Trabalhadores e Trabalhadoras ao 

SARS-COV-2 no Brasil realizou uma reunião virtual com o setor petroleiro para atender a demanda 

desses trabalhadores frente à pandemia da Covid-19. Muitos petroleiros e operários de refinarias vêm 

denunciando empresas e empregadores por diversas negligências relacionadas à notificação de casos 

da doença, como também a proteção voltada à prevenção da Covid-19. Em maio, trabalhadores da 

Petrobrás denunciaram que a empresa estava subnotificando e omitindo casos de morte, além do 

descaso com os funcionários. 

17/6/2020 

PESQUISADORES DA FIOCRUZ ESCLARECEM DÚVIDAS DOS PET ROLEIROS 

SOBRE COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49192) 

A pedido do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS), o doutorando em Ciências 

pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/Fiocruz), Marcus Vinicius Corrêa dos Santos, e a professora colaboradora do Programa 
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de Saúde Pública e Meio Ambiente da ENSP, Isabele Campos Costa Amaral, elaboraram um 

documento contendo as principais dúvidas dos trabalhadores de refinarias quanto ao testes para 

Covid-19. A categoria vem sofrendo grandes problemas com a pandemia, como a falta de testagem e 

trabalhadores expostos aos vírus. 

18/6/2020 

ESPAÇO DO 'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' NO CANAL DA E NSP, NO 

YOUTUBE, JÁ DISPONIBILIZOU MAIS CINCO ENTREVISTAS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49208) 

No espaço 'Entrevista com Autores', produzido pela revista Cadernos de Saúde Pública (CSP), já 

foram disponibilizadas mais cinco entrevistas no canal da ENSP, no YouTube. Nessa série de 

entrevistas, o jornalista Vinícius Mansur conversa com os autores de artigos científicos sobre a Covid-

19. 

19/6/2020 

LABORATÓRIO DA ENSP DIVULGA RECOMENDAÇÕES PARA O SO NO EM 

MEIO AO ISOLAMENTO SOCIAL 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49200) 

Sono desregulado, horário para dormir e acordar alterados, insônia, alteração de humor, ansiedade, 

dentre outros, são os vários problemas que muitos estão passando nesse momento totalmente atípico. 

Em 2015 a Fundação Nacional do Sono divulgou as recomendações de duração do sono segundo 

faixa etária, porém, nesse momento de isolamento social, alguns distúrbios se intensificaram. Por isso, 

o Grupo de Pesquisa Cronobiologia aplicada à saúde coletiva, do Centro de Estudos da Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP), produziu um documento com orientações para ter 

um sono mais tranquilo, restaurador, já que a principal queixa neste momento de pandemia, segundo 

a pesquisadora do Cesteh Liliane Teixeira, foram as de saúde mental, relacionada ao confinamento, o 

que altera bastante o nosso descanso. 

PARTICIPE DA PESQUISA DESAFIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO  

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO SUS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49051) 

Pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), em colaboração 

com a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL) e iniciativa da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da 
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Abrasco realizam a pesquisa “Desafios da Atenção Básica no enfrentamento da pandemia da Covid-

19 no SUS”. O objetivo é identificar os principais problemas e as estratégias de reorganização da 

atenção básica (AB) utilizadas no enfrentamento da Covid-19 nos municípios brasileiros, por meio de 

inquérito on-line com profissionais de saúde e gestores e gerentes da Atenção Básica no SUS. 

22/6/2020 

ENSP PRODUZ RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDE MIA DE 

CORONAVÍRUS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49238) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) produziu um relatório que 

apresenta as atividades desenvolvidas pelos seus departamentos e centros ao longo da pandemia do 

coronavírus. O documento consolida a produção da ENSP do ponto de vista dos eventos e das 

matérias jornalísticas, além da produção acadêmica, por meio dos diversos artigos disponíveis no 

Repositório Institucional da Fiocruz (Arca). O Relatório de Atividades integra as ações institucionais da 

Escola no enfrentamento da pandemia. 

O documento, consolidado pela Coordenação de Comunicação Institucional (CCI), teve por base as 

informações enviadas pelos chefes dos departamentos e centros para o e-mail institucional 

(relatoriocovidfio@ensp.fiocruz.br). De acordo com a coordenadora da CCI/ENSP, Rita Mattos, o 

relatório contempla o que foi desenvolvido pela Escola durante os meses de abril e maio, embora não 

tenha todos os departamentos incluídos devido à dificuldade no fluxo de informações. 

ENSP LANÇA PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMEN TO À 

COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49242) 

A pandemia de Covid-19 impõe uma série de desafios no que se refere à organização do processo de 

trabalho nas instituições. Diante desse novo paradigma, a ENSP desenvolveu um Plano de 

Contingência que visa orientar a comunidade interna para a manutenção de um ambiente seguro e 

saudável, contribuir com medidas de prevenção, contenção e mitigação no local de trabalho, além de 

garantir o funcionamento dos serviços essenciais e atividades de ensino e pesquisa da Escola. 

23/6/2020 

CARLOS GADELHA: PARA GARANTIR O SUS UNIVERSAL, PAÍS  PRECISA 

CONSOLIDAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49069) 
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A pandemia do novo coronavírus provocou uma tensão global nos sistemas nacionais de saúde numa 

disputa acirrada dos países por insumos no mercado internacional. No Brasil, a crise sanitária 

escancarou um problema estrutural: a imensa dependência tecnológica e produtiva na área da saúde, 

responsável entre outras fragilidades, pela importação de 94% dos fármacos. Em entrevista ao blog 

do CEE-Fiocruz, o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) 

e coordenador das Ações de Prospecção da Presidência da Fundação, Carlos Gadelha, faz uma 

avaliação sobre as deficiências do complexo industrial da saúde no Brasil diante do enfrentamento do 

novo coronavírus. 

24/6/2020 

PSIQUIATRA ALERTA SOBRE ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49188) 

O psiquiatra do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/ENSP), Mário Romano, 

alerta a respeito de que as consequências da pandemia podem ser sementes para uma grande crise 

de problemas relacionados à saúde mental em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a depressão afeta 264 milhões de pessoas no mundo, e o suicídio é a segunda causa 

principal de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. No mundo, o suicídio mata uma pessoa a cada 

quarenta segundos. 

ENSP DEBATE DIREITO À ÁGUA E AO SANEAMENTO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49218) 

O Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp) promoveu, no dia 9 de junho, 

o debate on-line intitulado Cooperação Gaema/MPRJ e Fiocruz para o Direito à Água e ao 

Saneamento. Coordenada pelo pesquisador do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da 

ENSP Paulo Barrocas, a atividade contou com a presença da procuradora de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Rosani da Cunha Gomes, do promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), José Alexandre Maximino Mota, e do 

pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), o engenheiro 

sanitarista Alexandre Pessoa Dias. 

25/6/2020 

DEMOCRACIA (AINDA) EM VERTIGEM - UMA ANÁLISE DA RES POSTA 

POLÍTICA DO BRASIL À CRISE DO COVID-19: TEMA DE ART IGO DA ENSP 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49253) 
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Um dos autores do artigo, pesquisador da ENSP, André Pereira Neto, questiona a resposta brasileira 

à pandemia do Covid-19, pois o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema nacional, público, 

universal e gratuito de saúde que compreende desde a prevenção até a assistência médica: Por que 

o Brasil tem tido tanta dificuldade em combater o coronavírus? Confira o artigo! 

POR QUE O BRASIL LEVOU TANTO TEMPO PARA APRESENTAR QUEDA NO 

NÚMERO DIÁRIO DE MORTES POR COVID-19? 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49259) 

Grande parte dos países que vivenciaram a pandemia de Covid-19 reduziram o número diário de 

mortes registradas até um mês e meio depois do primeiro óbito pela doença. Já o Brasil começou a 

reduzir esse número somente 79 dias após o registro da primeira morte. Mas a que se deve esse fator? 

O pesquisador da ENSP Paulo Nadanovsky explica, no artigo publicado em seu blog, o porquê de o 

Brasil ter continuado a apresentar números mais altos de infecções e mortes diárias. 

 

ENSP DEBATE PLANO DE CONTINGÊNCIA EM REUNIÃO ABERTA  COM 

TRABALHADORES 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49281) 

No dia 23 de junho, foi realizada uma reunião aberta do Conselho Deliberativo com trabalhadores da 

ENSP a fim de debater o Plano de Contingência da Escola para o enfrentamento da Covid-19. Na 

ocasião, a Direção da ENSP informou à comunidade interna sobre as ações institucionais frente à 

pandemia. No encontro, o diretor da ENSP, Hermano Castro, fez um panorama da situação da 

pandemia no Brasil, apresentando dados a respeito do isolamento social no país. Ele também 

destacou que as ações da Escola estão alinhadas ao Plano de Contingência da Fiocruz, de forma a 

garantir o funcionamento das atividades essenciais da instituição, assim como adotar medidas 

preventivas nos ambientes de trabalho e procedimentos para trabalhadores e estudantes com 

sintomas da doença. 

26/6/2020 

JORGE BERMUDEZ DISCUTE ACESSO A MEDICAMENTOS E TECN OLOGIAS 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49220) 

Jorge Bermudez, coordenador do Departamento de Política de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (NAF/ENSP), fala sobre acesso a 
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medicamentos e tecnologias, do panorama global às perspectivas nacionais. Segundo ele, o confronto 

entre saúde e comércio tem sido cada vez mais evidente, mesmo em tempos de pandemia. 

ARTIGO DEBATE A PANDEMIA DE COVID-19 E A NATURALIZA ÇÃO DA MORTE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49219) 

O artigo A Pandemia de COVID-19 e a Naturalização da Morte, publicado pelo Observatório Covid-19 

Informação para Ação, analisa os discursos e narrativas em disputa sobre a produção de significados, 

tendo como base moral a perspectiva dos direitos humanos, da equidade e da construção dialógica 

dos saberes e das práticas. O texto analisa e denuncia a estratégia discursiva de naturalização das 

mortes "esperadas" e não problematizadas de grupos populacionais específicos. O artigo é assinado 

pelos pesquisadores da ENSP Arlinda Moreno, Gustavo Matta, Fermin Roland Schramm, Pablo Fortes 

e Sergio Rego, em parceira com pesquisadores de outras instituições. 

29/6/2020 

DOCUMENTO DA FIOCRUZ NÃO RECOMENDA ABERTURA DAS ESC OLAS NO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49297) 

A Fundação Oswaldo Cruz encaminhou, à Comissão Permanente de Educação da Câmara dos 

Vereadores do Rio de Janeiro, documento sobre o risco de retorno às atividades escolares no 

Município do Rio de Janeiro, durante a pandemia da Covid-19. Elaborado pelo diretor da ENSP, 

Hermano Castro; e pelo pesquisador da Escola, André Perissè, o documento visa subsidiar 

autoridades públicas para a futura reabertura das escolas. Eles afirmam ser necessária a construção 

de diretrizes e protocolos rígidos para monitoramento e controle de casos, atenção redobrada para os 

alunos especiais e política de abordagem psicossocial e saúde mental. No momento, o município do 

RJ ocupa o primeiro lugar em quantidade de casos e mortes em relação a todo Estado.  

REVISTA 'CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA' DE JUNHO TRAZ AR TIGOS DA ENSP 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49283) 

A revista Ciência & Saúde Coletiva de junho refletiu sobre a crise do coronavírus na Espanha. “A 

magnitude do impacto da pandemia na população idosa é um evento dramático, que afetou cerca de 

3% a 4% da população em casas de repouso.” A edição publicou também dois artigos da ENSP: um 

sobre a saúde dos povos indígenas do Acre; e outro a respeito da prescrição de psicofármacos na 

primeira infância.  

30/6/2020 
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FIOCRUZ DIVULGA NOVOS RESULTADOS DE ESTUDO SOBRE A PRESENÇA 

DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE ESGOTO COLETADAS EM NI TERÓI 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49319) 

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a prefeitura de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro, permanecem acompanhando a disseminação do novo coronavírus (SARS-

CoV-2) na cidade por meio de um inovador projeto de vigilância ambiental do patógeno, que consiste 

na coleta e análise de amostras da rede coletora de esgotos do município. As coletas foram iniciadas 

em 15 de abril e são realizadas semanalmente. Atualmente, a média de amostras positivas para o 

novo coronavírus é de 85%. Este índice se refere às dez semanas de coletas com resultados 

disponíveis (entre 15 de abril e 16 de junho).  

As análises são lideradas pelo Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo 

Cruz (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. 

Eventos: 

1/6/2020 

'POPULAÇÃO NEGRA E COVID-19: REFLEXÕES, PRÁXIS E AV ALIAÇÕES' 

SERÁ O TEMA DA PRÓXIMA SESSÃO VIRTUAL DA ENSP 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49062) 

População Negra e Covid-19: reflexões, práxis e avaliações será o tema da próxima sessão virtual 

realizada pela ENSP, no próximo dia 2 de junho, às 14h, pela plataforma zoom. A Atividade terá a 

participação da integrante do GT da Abrasco - Racismo e Saúde, Marcia Alves. 

2/6/2020 

SEMINÁRIO 'ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COVID-1 9' NO PRÓXIMO 

DIA 9/6 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49076) 

No dia 9 de junho, de 9 às 12 horas, será realizado o segundo seminário da Rede Atenção Primária à 

Saúde, promovido pela Abrasco, com o objetivo analisar experiências locais de reorganização da 

atenção básica e iniciativas inovadoras na Estratégia Saúde da Família para o enfrentamento da 
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pandemia de Covid-19, e discutir fragilidades e dificuldades encontradas em diferentes contextos. A 

pesquisadora da ENSP, Maria Helena Magalhães de Mendonça, participará do debate. Para assistir, 

acesse a TV Abrasco pelo link: https://youtu.be/Bk5lWekQ3yQ 

3/6/2020 

'TRABALHO E VIOLÊNCIA EM TEMPOS DE COVID-19' SERÁ T EMA DE DEBATE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49070) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP promoverá, no dia 8 de junho, a sessão 

virtual Trabalho e violência em tempos de Covid-19. A atividade contará com a participação da 

pesquisadora do Claves/ENSP, Cristiane Andrade, e do pesquisador do Nust/Fiocruz, Marcelo 

Rezende. A sessão, marcada para as 14 horas, acontecerá pela plataforma Zoom. 

4/6/2020 

CEENSP DEBATERÁ O DIREITO À ÁGUA E AO SANEAMENTO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49109) 

O próximo Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp) terá como tema 

Cooperação Gaema/MPRJ e Fiocruz para o Direito à Água e ao Saneamento. Marcado para o dia 10 

de junho, às 14 horas, o encontro contará com a participação da Procuradora de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Rosani da Cunha Gomes; do promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), José Alexandre Maximino Mota; e do 

pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), o engenheiro 

sanitarista Alexandre Pessoa Dias. A atividade, coordenada pelo pesquisador do Departamento de 

Saneamento e Saúde Ambiental da Escola, Paulo Barrocas. 

 

DEBATE SOBRE APS EM TEMPOS DE COVID-19 NESTA SEXTA- FEIRA (5/6) 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49116) 

Nesta sexta feira, 5 de junho, o Observatório Covid-19 promoverá o debate Atenção Primária à Saúde 

em tempos de covid-19. O evento, que será transmitido on-line pelo Youtube, contará com a 

participação das pesquisadoras da ENSP, Elyne Engstron e Lígia Giovanella, além da presidente do 

Cosems e Secretária Municipal de Saúde de Piraí, Maria da Conceição de Souza Rocha; da Secretária 

Municipal de Rio Claro, Maria Augusta Monteiro Ferreira; e do presidente da Associação Estadual de 

Municípios do Rio de Janeiro (AEMERJ) e prefeito de Piraí, Luiz Antônio Neves. 
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8/6/2020 

CEENSP RETORNA EM FORMATO ON-LINE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49145) 

O Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcelos (Ceensp) está de volta. Em formato on-line, com 

a transmissão em tempo real, no canal da ENSP no Youtube, o Ceensp se adaptou às medidas de 

distanciamento social recomendadas durante a pandemia do coronavírus e ao Plano de Contingência 

da Fiocruz para continuar estimulando o debate sobre os mais diversos temas da saúde pública. A 

sessão que marcou o retorno virtual aconteceu no dia 20 de maio, com o tema “Covid-19 no Sistema 

Prisional”. O próximo evento será dia 10 de junho, e abordará “A cooperação Gaema/MPRJ e Fiocruz 

para o Direito à Água e ao Saneamento". Acesse aqui a página especial do Ceensp. 

10/6/2020 

SESSÃO VIRTUAL DEBATERÁ CATÁSTROFE SANITÁRIA E PSIC OSSOCIAL DA 

COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49143) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP promoverá mais uma sessão virtual sobre 

o novo coronavírus. Com o tema Covid-19, Catástrofe Sanitária e Psicossocial: um convite ao exercício 

da narratividade, o debate virtual está marcado para 15 de junho, às 14 horas, via Plataforma Zoom. 

A sessão contará com a participação das pesquisadoras da ENSP Marilene de Castilho Sá e Lilian 

Miranda e com a pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) Fernanda Canavêz. 

16/6/2020 

FIOCRUZ DEBATE APS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 NEST A QUARTA-

FEIRA (17/6) 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49180) 

A Fiocruz promoverá, nesta quarta-feira (17/6), o seminário A APS no enfrentamento à covid-19: 

experiência da Fiocruz e os desafios para o fortalecimento do SUS. A atividade debaterá os desafios 

da APS no cenário pré-pandemia e as perspectivas e desafios para o pós-pandemia, além dos projetos 

estratégicos da instituição no âmbito da Atenção Primária à Saúde. O evento será transmitido, ao vivo, 

pelo canal da VideoSaúde, no Youtube. O seminário contará com a participação do diretor da ENSP, 

Hermano Castro, e dos pesquisadores Lígia Giovanella, Gisele Odwyer e André Perissé. 
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17/6/2020 

CEENSP DEBATERÁ CORONAVÍRUS E POVOS INDÍGENAS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49199) 

No próximo dia 24 de junho, às 14h, será realizada a terceira edição, em seu novo formato digital, do 

Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Ceensp) da Escola Nacional de Saúde Pública. Na 

ocasião, será debatido o tema Coronavírus e povos indígenas: vulnerabilidades ambiental e territorial 

na Amazônia. O debate será coordenado pelo pesquisador do Departamento de Endemias Samuel 

Pessoa da ENSP e especialista em Saúde dos Povos Indígenas, Paulo Basta. O Ceensp será 

transmitido, ao vivo, pelo canal da ENSP, no Youtube. 

18/6/2020 

SESSÃO VIRTUAL DISCUTIRÁ O QUE APRENDER COM A PANDE MIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49194) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP promoverá mais uma sessão virtual sobre 

o novo coronavírus. Com o tema Caminhos para construção do mundo que queremos: o que aprender 

com a pandemia?, o debate virtual, marcado para 25 de junho, às 14 horas, será transmitido via 

Plataforma Zoom. A sessão será moderada pela pesquisadora da ENSP Tatiana Wargas e contará 

com as participações de Aylton Krenak, liderança Indígena, Nego Bispo, Quilombola, Gizele Martins, 

moradora da Maré e do Movimento Favelas do RJ, além da intervenção artística Nós, as poetas! 

19/6/2020 

DIREÇÃO CONVOCA PARA REUNIÃO ABERTA NA TERÇA-FEIRA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49232) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) convida todos os trabalhadores, 

professores, pesquisadores e colaboradores a participarem, na próxima terça-feira (23/6), de Reunião 

Aberta promovida pela direção. O encontro, marcado para as 9h, será realizado pela plataforma on-

lineTeams (confira o manual) e, além de debater o novo Plano de Contingência da ENSP, atualizará a 

comunidade sobre as ações institucionais no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Participe. 

23/6/2020 

FIOCRUZ DISCUTE IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À S AÚDE NO 

COMBATE À PANDEMIA 
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(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49258) 

A importância da Atenção Primária à Saúde (APS) no combate à Covid-19 foi pauta de seminário 

online realizado no dia 17 de junho pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde, 

a Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação e a Gerência Regional de Brasília da 

Fiocruz. Na ocasião foi apresentada, por gestores e pesquisadores da Fundação, a experiência da 

Fundação e os desafios para o fortalecimento do SUS frente à pandemia. 

26/6/2020 

PANORAMA DA COVID-19 NO RIO DE JANEIRO EM DEBATE NA  ENSP 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49245) 

A próxima sessão virtual promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP 

debaterá o Panorama da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. A sessão, marcada para o dia 7 de 

julho, às 14 horas, será transmitida via plataforma Zoom. A atividade contará com a participação do 

pesquisador da Fiocruz Raphael Guimarães e do pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) Gabriel Borges. 

JULHO 

1/7/2020 

SITE CRIADO POR ALUNO DA ENSP APRESENTA PANORAMA DA  COVID-19 

EM TODO O BRASIL 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49309) 

 “Que tal encarar algumas análises de Covid-19?” Quando ouviu a pergunta de seu orientador do 

Programa de Doutorado em Epidemiologia da ENSP, o estatístico Lucas Bianchi não hesitou e aceitou, 

na hora, o desafio. Afinal, com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, surgia a necessidade de 

ampliar o acesso à informação tanto para gestores públicos como para pesquisadores e a própria 

população. O resultado do esforço foi surpreendente: o que era para ser apenas a réplica de um 

dashboard, baseado em um projeto da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, se tornou 

um site com uma ampla gama de informações sobre a situação da pandemia em todo o Brasil. 
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SANITARISTA DA ENSP QUESTIONA TESTAGEM EM MASSA PAR A COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49292) 

O médico-sanitarista, professor aposentado da ENSP, Eduardo de Azeredo Costa, produziu artigo 

sobre a busca ativa de casos da Covid-19. Para ele, a ‘testagem de massa’ soa como mais uma 

quimera, que precisa ser desconstruída para o uso correto da testagem. 

Eduardo Costa aponta falhas graves. “Embora fosse natural que no afã dos primeiros preparativos 

para a epidemia no Brasil a expansão dos leitos de UTI, um dever de Estado, fosse uma prioridade a 

ser realizado pelo conjunto dos serviços, ficou claro que sem uma orientação epidemiológica não 

conseguiria equilibrar as grandes desigualdades no acesso aos hospitais em um país com enorme 

concentração de renda, e que não dispõe de planejamento voltado para a equidade na saúde”, disse. 

2/7/2020 

AVANÇO DA COVID-19 E DO DESMATAMENTO AMEAÇAM POPULA ÇÃO 

INDÍGENA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49341) 

Mesmo diante da pandemia do coronavírus, o desmatamento e as queimadas nos territórios indígenas 

na Amazônia seguem avançando. Essa degradação, combinada com o aumento de casos de Covid-

19, as elevadas prevalências de diferentes doenças e agravos à saúde e as dificuldades de acesso ao 

sistema de saúde são extremamente nocivas aos povos indígenas. O tema, que está na linha de ação 

da Fiocruz para enfrentamento da Covid-19 nas populações vulneráveis, pautou mais uma sessão on-

line do Centro de Estudos da ENSP (Ceensp).  

A BIOÉTICA E AS ESCOLHAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49221) 

O artigo Covid-19 e o fim da Vida: quem será admitido na Unidade de Terapia Intensiva?, publicado 

no Observatório Covid-19 Informação para Ação, expõe que essa doença se tornou um grande desafio 

para as sociedades contemporâneas, em termos clínicos e de saúde pública. O fato de se tratar de 

um vírus novo, para o qual os seres humanos não têm imunidade, altamente transmissível e capaz de 

desencadear quadros graves, vem produzindo significativa pressão, sem precedentes, nos sistemas 

de saúde de diferentes regiões do planeta, muitas vezes com consequências devastadoras para as 

populações atingidas. O artigo é assinado pelos pesquisadores da ENSP Fermin Roland Schramm, 

Pablo Fortes e Sergio Rego, em parceria com pesquisadores de outras instituições.  

3/7/2020 
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ENSP/FIOCRUZ PRESTARÁ ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES  EXPOSTOS 

AO AMIANTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49351) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), por intermédio do Centro de 

Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh), inicio um projeto de assistência aos 

trabalhadores expostos ao amianto no contexto da pandemia de coronavírus. Tendo em vista a atual 

situação estabelecida pela Covid-19, o projeto prestará apoio e assistência, inclusive médica, aos 

trabalhadores expostos ao amianto e seus familiares. 

SEMINÁRIO DEBATE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE CONTRA A  COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49339) 

A Fiocruz realizou a segunda e última parte do seminário online A Atenção Primária em Saúde no 

enfrentamento à Covid-19: a experiência da Fiocruz e os desafios para o fortalecimento do SUS. A 

atividade foi organizada pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 

(VPAAPS/Fiocruz), pela Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (Vpeic/Fiocruz) e 

pela Fiocruz Brasília. 

6/7/2020 

'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' DESTACA A PERSPECTIVA D A INOVAÇÃO 

RESPONSÁVEL EM SAÚDE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49352) 

A revista Cadernos de Saúde Pública, de julho de 2020, que já está disponível on-line, traz como 

destaque artigo sobre a perspectiva da Inovação Responsável em Saúde (IRS), em tempos de Covid-

19. “Seu uso possibilita examinar em que medida uma inovação reduz as desigualdades em saúde ao 

atender as necessidades específicas de um grupo vulnerável.” Além de avaliar se os meios para 

mitigar os impactos negativos de uma inovação estão disponíveis para os aspectos éticos, legais e 

sociais aplicáveis; e também, até que ponto uma inovação contribui para a sustentabilidade do sistema 

de saúde, dizem os pesquisadores. 

7/7/2020 
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PROJETO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA ENSP INTEG RARÁ 

MEMÓRIA INSTITUCIONAL DA FIOCRUZ 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49345) 

A proposta Construção da Linha do Tempo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 

desenvolvida pela Coordenação de Comunicação Institucional da ENSP (CCI), foi selecionada para 

integrar o projeto Memória Institucional da Fiocruz, da Vice-Presidência de Educação, Informação e 

Comunicação da Fundação. A proposta foi a única da Escola a ser contemplada pelo projeto. A 

iniciativa visa à construção de uma linha do tempo interativa da história da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca ao longo de seus 65 anos, a ser disponibilizada no Portal da ENSP, que, 

atualmente, já conta com 500 mil visualizações anuais. O objetivo é promover a preservação da 

memória da instituição e a democratização da informação e fomento da ciência, assim como contribuir 

para a pesquisa e a história da saúde pública no Brasil. 

8/7/2020 

ENSP INICIARÁ TESTAGEM SOROLÓGICA PARA COVID-19 EM SEUS 

TRABALHADORES E ESTUDANTES 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49377) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) iniciará, nesta quarta-feira (8/7), 

a testagem sorológica para Covid-19 em seus trabalhadores e estudantes. Servidores, trabalhadores 

terceirizados e estudantes, que estejam trabalhando presencialmente ou em rodízio e não apresentem 

sintomas relacionados à doença, poderão agendar o teste sorológico, que deverá ser realizado por 

sistema eletrônico. Não será aceita qualquer outra forma de acesso ao teste sorológico. 

DIRETOR DA ENSP PARTICIPA DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49380) 

Deputados querem garantir que escolas públicas e privadas e universidades em todo o País não sejam 

reabertas sem um planejamento prévio de prevenção de surtos de Covid-19. O assunto foi discutido, 

na terça-feira (7/7), em videoconferência promovida pela comissão externa da Câmara dos Deputados 

que acompanha as ações do governo no combate ao novo coronavírus. A reunião contou com a 

participação do diretor da ENSP, Hermano Castro. 

ACORDO PREVÊ CRIAÇÃO DE CENTRO DE CONHECIMENTO NO C ENTRO DE 

ESTUDOS SOBRE TABACO E SAÚDE DA ENSP 
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(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49383) 

Ao ratificar a Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco 

(CQCT/OMS) em 2005, o Brasil assumiu o compromisso de implementar medidas de proteção ao meio 

ambiente e à saúde dos agricultores que cultivam tabaco. Diante dessa missão assumida, a Fiocruz e 

a Secretaria da CQCT/OMS vão assinar, nesta quinta-feira (9/7), às 10h, um Memorando de 

Entendimento para a criação do Centro de Conhecimento para a implementação dos artigos 17 e 18 

da CQCT/OMS no (CETAB/ENSP).  

9/7/2020 

ARTIGO ALERTA PARA PREÇOS ABUSIVOS DE MEDICAMENTO P ARA 

TRATAMENTO DA COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49340) 

Em artigo publicado no site do Centro de Estudos Estratégicos (CEE/ENSP), o coordenador do 

Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Escola (NAF/ENSP), Jorge 

Bermudez, chama a atenção para as diferenças entre custos e preços, assim como a maneira arbitrária 

com que a empresa justifica como chegou a essa determinação de preços para o Remdesivir. 

PESQUISADORAS DA ENSP DEBATEM NOVO MARCO LEGAL DO 

SANEAMENTO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49355) 

As pesquisadoras do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da ENSP (DSSA), Adriana 

Sotero e Bianca Dieile, participaram da live Novo Marco Legal do Saneamento: impactos na gestão 

pública da água e esgoto, organizada pela plataforma Cidades em Movimento, na quarta-feira (1/7). 

Na ocasião, foram debatidos os impactos do novo Marco Regulatório de Saneamento Básico, 

aprovado pelo Senado Federal e que segue para sanção presidencial. Adriana e Bianca discutiram 

sobre as novas regras de contratação dos serviços sanitários que, se sancionadas, prevêem a abertura 

de licitação para iniciativa privada. O tema considera, na interface com os determinantes sociais da 

saúde, os desafios na garantia dos direitos à água e esgotamento digno, sobretudo, em favelas e 

periferias. O debate foi mediado pela pesquisadora da Cooperação Social da Fiocruz, a geógrafa 

Rejany Ferreira. 

10/7/2020 
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FIOCRUZ VIRA REFERÊNCIA DA OMS EM ALTERNATIVAS AO C ULTIVO DE 

TABACO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49393) 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) celebrou, na quinta-feira (9/7), um Memorando de Entendimento 

com o Secretariado da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). O documento designa a Fundação, por meio de seu Centro de Estudos 

sobre Tabaco e Saúde (Cetab) da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), 

como um Centro de Conhecimento da CQCT/OMS para os artigos 17 e 18 da Convenção. Os artigos 

tratam, respectivamente, da prestação de apoio a atividades alternativas economicamente viáveis para 

os agricultores de tabaco e proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas. 

GRUPO DE TRABALHO DA FIOCRUZ VAI DEBATER IMPACTOS D A 

PRIVATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BRASIL 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49382) 

O novo Marco Legal do Saneamento Básico (PL 4.162/2019), aprovado pelo Senado no dia 24 de 

junho, tem incitado um debate acirrado acerca dos prós e contras da concessão dos serviços de 

saneamento ao setor privado. O projeto de lei prevê a universalização do saneamento básico em todo 

o país até 2033, com cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para coleta e 

tratamento de esgoto. 

13/7/2020 

BOLETIM MONITORA COVID-19 NAS FAVELAS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49423) 

A Fundação Oswaldo Cruz lança, nesta segunda-feira (13/7), o primeiro Boletim Socioepidemiológico 

da Covid-19 nas Favelas. De acordo com a publicação, o baixo número de casos e óbitos registrados 

nos bairros com “alta e altíssima concentração de favelas” se contrapõem às taxas de letalidade 

nessas regiões, que chegam a ser o dobro em relação aos bairros que não têm favelas. A publicação 

também aponta que a covid-19 é mais letal nos homens do que mulheres e o maior percentual de 

óbitos na população negra nos territórios periféricos. O Boletim, que estará disponível no Observatório 

Covid-19 da Fiocruz, é uma iniciativa da Sala de Situação Covid-19 nas Favelas. A pesquisadora da 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) Jussara Angelo explica que, em decorrência da 

complexidade de se obter dados em uma escala mais detalhada e que dê visibilidade à magnitude da 

covid-19 nas favelas cariocas, o boletim foi elaborado integrando três fontes de informação. 
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VÍDEOS DA ENSP COMPÕEM ACERVO 'OLHARES SOBRE A COVI D-19' 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49356) 

A VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, polo de guarda e preservação, produção, distribuição e 

veiculação de audiovisuais na instituição, criou o acervo Olhares sobre a Covid-19. O objetivo da 

Fiocruz é montar um banco audiovisual público com diferentes histórias e narrativas envolvendo a 

doença e seus contextos, captando distintas visões e experiências sobre os impactos do novo 

coronavírus na vida das pessoas, cidades, ambientes de trabalho, bairros, cidades, ruas, residências, 

laboratórios, comunidades e instituições. Diversos vídeos produzidos pela Coordenação de 

Comunicação Institucional (CCI) da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) 

farão parte desse acervo. 

14/7/2020 

TABAGISMO E PANDEMIA: PESQUISADORES DEFENDEM A 

SUSTENTABILIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49413) 

A importância da sustentabilidade de políticas públicas de saúde que permeiem todos os espaços e 

esferas da sociedade. Foi esse um dos principais alertas dos participantes da roda de conversa on-

line Tabagismo em Tempos de Pandemia. Promovido pela Editora Fiocruz, o encontro debateu os 

impactos da indústria do tabaco diante da grave emergência sanitária do novo coronavírus. Com 

transmissão pela VideoSaúde Distribuidora no canal oficial da Fiocruz no YouTube, o debate foi 

realizado no dia 7 de julho, como parte da agenda cultural da 1ª Feira Virtual das Editoras 

Universitárias. Uma das pautas da live foi Política de Controle do Tabaco no Brasil, título que integra 

a lista de livros com valores diferenciados na feira, promovida pela Associação Brasileira das Editoras 

Universitárias (Abeu). 

Vale ressaltar que o evento on-line foi realizado na mesma semana em que a Fiocruz participou da 

assinatura de acordo que transforma o seu Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde (Cetab), 

vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), em referência da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). O debate contou com a participação do público, que interagiu 

e fez diversos comentários e perguntas aos especialistas. Em pouco mais de 24 horas no ar, a 

conferência virtual já ultrapassava as mil visualizações. A roda de conversa está disponível, na íntegra, 

no canal da Fiocruz e pode ser visto aqui. 
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OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO: INSCRIÇÕES ABERT AS PARA 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49419) 

Estão abertas, até 28 de julho, as inscrições para o Curso de Atualização Oficinas Clínicas sobre o 

Cuidado, na modalidade remota emergencial. Voltado a profissionais do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a formação objetiva contribuir para a compreensão e (re)construção de sentidos acerca das 

questões ligadas à dimensão (inter) subjetiva do trabalho em saúde e da produção do cuidado. Acesse 

o Portal de Ensino da ENSP e saiba mais informações sobre o curso no edital.  

15/7/2020 

NOTA PÚBLICA DA ENSP SOBRE ATAQUE SOFRIDO POR HACKE RS EM LIVE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49458) 

O Conselho Deliberativo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) se 

manisfesta sobre o ataque sofrido por hackers na última sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, às 16h30, 

durante a live de lançamento, pela Editora Hucitec, da segunda edição do livro "Ambiente de Trabalho: 

A luta dos trabalhadores pela saúde”. 

PESQUISADOR DA ENSP AVALIA EXPOSIÇÃO DOS DIFERENTES  POVOS À 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49410) 

O último boletim quadrimestral do Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, 

Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) traz uma entrevista com o pesquisador da ENSP, 

Paulo Basta, sobre germes que matam mais do que armas em território indígena. Ele também 

anunciou o lançamento do livro digital 'Pohã Ñana (Plantas Medicinais): Fortalecimento, território e 

memória Guarani e Kaiowá', em 23/7, produto de pesquisa coordenada por Basta e pela pesquisadora 

da Fiocruz Pernambuco, Islândia Carvalho. Confira! 

ENSP PARTICIPA DE PESQUISA SOBRE MENSURAÇÃO DA REAÇ ÃO 

POPULACIONAL À PANDEMIA DE COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49425) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), em parceria com a Escola 

Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e a Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (EERP/USP), vem desenvolvendo as etapas iniciais da Pesquisa social comparada de 
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mensuração da reação populacional à pandemia de Covid-19 e às medidas governamentais de 

contenção e resposta à pandemia – Termômetro Social – Covid 19 - Brasil". Essa iniciativa é fruto de 

um convite da UNL, que já realiza a pesquisa denominada Barômetro Covid-19/Opinião Social, sob a 

coordenação da professora Carla Nunes, com a disseminação ampla de um questionário on-line à 

população portuguesa, a fim de mensurar, qualificar e analisar a reação populacional à pandemia e às 

respectivas medidas de controle. 

16/7/2020 

PESQUISADOR DA ENSP ASSINA ARTIGO SOBRE A INDÚSTRIA  DA DOENÇA 

NA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49431) 

Jorge Bermudez, coordenador do Departamento de Política de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (NAF/ENSP), fala sobre os 

mecanismos de caráter voluntário, que acabam excluindo os países de renda média do acesso a 

tecnologias de enfrentamento da pandemia. Os países na região das Américas têm sido 

permanentemente excluídos em iniciativas voluntárias, salvo raras exceções. 

EXPLODE MORTALIDADE EM MANAUS, EPICENTRO AMAZÔNICO DA COVID-

19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49441) 

Manaus é o atual epicentro da epidemia da Covid-19 na Amazônia, com um aumento repentino de 

mortes, que preocupa gestores e sociedade. Um estudo com participação da ENSP, publicado no 

Cadernos de Saúde Pública, analisou o excesso na mortalidade geral, visando a identificar mudanças 

potencialmente associadas à epidemia em Manaus. A situação de Manaus expõe a gravidade da 

epidemia em contextos de grande desigualdade social e fraca efetividade de ações governamentais, 

em especial aquelas voltadas ao enfrentamento das desigualdades sociais e para a garantia e 

fortalecimento do SUS. O artigo, de autoria de Jesem Douglas Yamall Orellana (Instituto Leônidas e 

Maria Deane/Fiocruz); Geraldo Marcelo da Cunha e Iuri da Costa Leite (ENSP); Lihsieh Marrero 

(Universidade do Estado do Amazonas); e Bernardo Lessa Horta (Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas), traz dados de mortalidade geral e grupos de causas obtidos na Central de Informações do 

Registro Civil Nacional e no Sistema de Informações sobre Mortalidade, para 2018, 2019 e 2020, e 

analisou faixa etária, sexo, local de ocorrência do óbito, semana epidemiológica (SE), ano-calendário 

e causas de morte. 

17/7/2020 
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TRANSMISSÃO DO NOV O 

CORONAVÍRUS PELO AR? 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49471) 

Já era sabido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que a transmissão do novo coronavírus 

pode ocorrer também pelo ar, através de gotículas maiores expelidas por tosse ou espirro, além do 

contato com superfícies contaminadas. Porém, uma carta aberta assinada por pesquisadores de 

diversos países, dirigida à organização, acendeu alerta sobre mais uma possível forma de contágio 

pelo vírus. As evidências relatadas no documento podem mudar o curso de algumas das diretrizes da 

OMS para o controle da Covid-19.  

 

REDE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES D A SARS-

COV-2 LIBERA TERCEIRO INFORME PARA TRABALHADORES RU RAIS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49486) 

Trabalhadores da área rural é o enfoque do terceiro informe da Rede de Informações sobre a 

exposição aos Agentes da SARS-Cov-2. O documento traz orientações conjuntas do CDC e do 

Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, entidades que fornecem modelos de ação para a 

proteção desses trabalhadores, já que na agricultura os principais desafios para a redução da Covid-

19 são as habitações e os transportes compartilhados pelos profissionais rurais. 

20/7/2020 

DOCUMENTO DA FIOCRUZ CONSIDERA PREMATURO RETORNO ÀS  

ATIVIDADES ESCOLARES 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49503) 

A Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz divulga, nesta segunda-feira (20/7), nova versão do 

documento sobre o retorno das atividades escolares durante a pandemia de Covid-19. O texto 

apresenta um panorama epidemiológico, com fontes de diferentes instituições, para uma melhor 

compreensão sobre a pandemia no Brasil e considera prematura a reabertura das escolas no 

município do Rio de Janeiro. "Diante da possibilidade de possível recrudescimento de casos e óbitos 

no município, ainda parece prematura a abertura das escolas no atual momento da pandemia pelo 

SARS-CoV2. É necessário que especialistas, epidemiologistas, infectologistas, pneumologistas, 

pediatras e outros acompanhem e monitorem todo o processo pandêmico. Principalmente para avaliar 

o impacto no número de casos e mortes com a reabertura dos outros processos produtivos na cidade 

do Rio de Janeiro.", dizem os autores. 
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COVID-19: PROQUALIS LANÇA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA 

DO PROFISSIONAL DA SAÚDE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49475) 

O Ministério da Saúde, em seu último boletim (Boletim Epidemiológico Especial nº 21) sobre a Covid-

19, destaca que 173.440 profissionais de saúde foram diagnosticados com Covid-19. Desses, 697 

foram internados e 138 vieram a óbito. Devido ao alto risco de infecção a que esses profissionais estão 

expostos em seu dia a dia de trabalho durante a pandemia, o Centro Colaborador para a Qualidade 

do Cuidado e Segurança do Paciente – Proqualis, coordenado pelos pesquisadores da ENSP, 

Margareth Portela e Victor Grabois, está realizando a pesquisa 'Segurança do profissional da área de 

saúde durante o enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)', com o objetivo de 

avaliar o risco a que os profissionais  de saúde estão submetidos e as medidas que estão sendo 

tomadas nos estabelecimentos para a proteção desses profissionais e seus pacientes. 

 

ENSP REALIZA TESTAGEM SOROLÓGICA PARA COVID-19 EM S EUS 

TRABALHADORES E ESTUDANTES 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49500) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) está realizando testagem 

sorológica para Covid-19 em seus trabalhadores e estudantes. Servidores, trabalhadores terceirizados 

e estudantes, que estejam trabalhando presencialmente ou em rodízio e não apresentem sintomas 

relacionados à doença, podem agendar o teste sorológico, que deverá ser realizado por sistema 

eletrônico. Não será aceita qualquer outra forma de acesso ao teste sorológico. 

21/7/2020 

FIOCRUZ ANALISA CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIO NAIS DE 

SAÚDE NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49516) 

A Fiocruz lança nesta quarta-feira (22/7) a pesquisa nacional “Condições de Trabalho dos Profissionais 

de Saúde no Contexto da Covid-19 no Brasil”. O objetivo do estudo é conhecer as condições de vida 

e trabalho de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas que atuam 

diretamente na assistência e no combate à pandemia do novo coronavírus. De acordo com Boletim 

Epidemiológico Especial nº 22 do Ministério da Saúde, até o dia 11 de julho, foram registrados 180 mil 
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casos de Covid-19 em profissionais de saúde de todo o país, com 163 óbitos. A pesquisa tem parceria 

dos Conselhos Federal de Enfermagem e Conselho Federal de Medicina. 

VERA DA COSTA E SILVA FAZ BALANÇO DOS SEIS ANOS NA CHEFIA DA 

FCTC/OMS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49376) 

Já está no ar a sexta edição do Boletim do Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco, 

da ENSP/Fiocruz. A publicação destaca a atuação da pesquisadora da ENSP Vera da Costa e Silva 

durante seis anos na chefia do Secretariado da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco na 

Organização Mundial da Saúde (FCTC/OMS) e celebra os quatro anos de monitoramento das ações 

da indústria do tabaco no Brasil. Confira as publicações do Observatório aqui. 

22/7/2020 

INSCRIÇÕES PARA CURSO DE OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO 

ENCERRAM DIA 28 DE JULHO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49419) 

Estão abertas, até 28 de julho, as inscrições para o Curso de Atualização Oficinas Clínicas sobre o 

Cuidado, na modalidade remota emergencial. Voltado a profissionais do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a formação objetiva contribuir para a compreensão e (re)construção de sentidos acerca das 

questões ligadas à dimensão (inter) subjetiva do trabalho em saúde e da produção do cuidado. Acesse 

o Portal de Ensino da ENSP e saiba mais informações sobre o curso no edital. 

23/7/2020 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO I MPACTOS DA 

VIOLÊNCIA NA SAÚDE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49528) 

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Curso de Especialização Impactos da Violência 

na Saúde, oferecido pelo Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Careli 

(Claves/ENSP) e pela Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância 

(CDEAD/ENSP). Interessados podem se inscrever até o dia 14 de agosto. 

WEBINAR SOBRE VACINAS E MEDICAMENTOS PARA COVID-19 COM 

PESQUISADORES DE COSTA RICA, COLÔMBIA E BRASIL 
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(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49533) 

No próximo dia 30/7, o seminário virtual latino-americano 'Vacinas e medicamentos para Covid-19 

como bens públicos globais', promovido pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde 

(CRIS/Fiocruz), contará com os palestrantes Albin Chaves, assessor do Ministério da Saúde da Costa 

Rica; Francisco Rossi, médico e epidemiologista da Colômbia; e Jorge Bermudez (ENSP/Fiocruz), e 

Maurício Zuma, diretor de Bio-Manguinhos/Fiocruz. O apresentador da webinar será o pesquisador do 

CRIS, Sebastián Tobar. 

24/7/2020 

TESTE RT-PCR PARA COVID-19: CRITÉRIOS PARA TESTAGEM  EM 

TRABALHADORES E ESTUDANTES DA ENSP 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49551) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) ampliou os critérios para a 

testagem RT-PCR para covid-19. Considerando o avanço da pandemia e a necessidade de identificar 

precocemente os casos de covid-19 entre os trabalhadores e alunos da Escola. 

27/7/2020 

TESTAGEM, VOLTA ÀS AULAS E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SÃO 

DESAFIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49561) 

O ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, 

apontou que a pandemia de Covid-19 está estabilizada em níveis altos de transmissibilidade no país, 

o que considera “preocupante”. O epidemiologista listou vários desafios para a vigilância, que passam 

pela capacidade de testagem e qualidade dos testes, o monitoramento de casos, a transmissibilidade, 

a mudança nas recomendações das autoridades sanitárias, a proteção dos profissionais na linha de 

frente, a volta às aulas, a comunicação de risco, além do papel e capacidade da atenção primária. 

Todos esses temas foram debatidos durante o Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da 

ENSP (Ceensp), "Desafios e potencialidades da vigilância em saúde e contribuições da avaliação em 

tempos de Covid-19", transmitido ao vivo pelo Canal da Ensp no dia 22 de julho. A atividade foi  

mediada pela coordenadora do Laboratório de Avaliação de Situações Endêmicas Regionais do 

Departamento de Endemias Samuel Pessoa (Laser/Densp/ENSP), Angela Casanova.   

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO:  UMA DATA 

NÃO MUITO CONHECIDA E RECONHECIDA 
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(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49524) 

Hoje, dia 27 de julho, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Instituída 

no ano de 1972, o dia se tornou um marco na luta dos trabalhadores que buscam por melhorias na 

segurança e na saúde do trabalho. Precisamente, quarenta e oito anos se passaram, e, hoje, muitos 

dos trabalhadores lutam para não perder todas as conquistas realizadas nesse longo período. Neste 

dia tão importante, o Informe ENSP traz uma carta do pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) Luiz Carlos Fadel, que aborda o descaso e o 

esquecimento do trabalhador, principalmente de uns anos para cá. “Como cabe ao Estado a exigência 

desse respeito, pelo menos que a Ele fosse incumbida essa tarefa. Mas, não é assim”, cita um trecho 

da carta. 

NORMATIZAÇÃO, JUDICIALIZAÇÃO E CRIMINALIZAÇÃO DA SA ÚDE NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49567) 

Os pesquisadores Fernando Manuel Bessa Fernandes e André Luís Bonifácio de Carvalho, autores 

de artigo sobre judicialização da saúde, consideram que os caminhos jurídicos que são trilhados na 

fiscalização de ações dos gestores públicos não, necessariamente, garantem o bom desenrolar do 

processo de enfrentamento ao vírus, ou mesmo da boa prática judicial, descambando para uma 

instrumentalização que, por vezes, se constitui em criminalização, em atendimento a interesses de 

indivíduos e grupos. 

28/7/2020 

ARTIGO PROPÕE AÇÕES PARA SAIR DA PANDEMIA NA AMÉRIC A LATINA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49565) 

Em artigo para o jornal The New York Times, o ex-ministro da Saúde e pesquisador da ENSP, José 

Gomes Temporão e o diretor executivo do Instituto de Estudos Políticos de Saúde (IEPS), Miguel Lago, 

fazem uma análise da disseminação da pandemia de Covid-19 na América Latina, mostrando as 

limitações estruturais da região para o seu enfrentamento, e apontam saídas para a crise. 

29/7/2020 
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ENSP DIVULGA NOTA TÉCNICA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO 

DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO RJ 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49587) 

O Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental (DSSA/ENSP), diante da consulta pública sobre 

a transferência de Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Fornecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário e dos Serviços Complementares dos Municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, que ocorrerá no dia 04/08/2020, reuniu-se e formulou uma Nota Técnica abordando partes 

importantes, de domínio do saber de alguns pesquisadores. 

TESTAGEM SOROLÓGICA PARA COVID-19 NA ENSP SEGUE ABE RTA ATÉ 4 

DE AGOSTO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49585) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) realizará, até 4 de agosto, a 

testagem sorológica para Covid-19 em seus trabalhadores e estudantes. Servidores, trabalhadores 

terceirizados e estudantes, que estejam trabalhando presencialmente ou em rodízio e não apresentem 

sintomas relacionados à doença, podem agendar o teste sorológico, que deverá ser realizado por 

sistema eletrônico. Não será aceita qualquer outra forma de acesso ao teste sorológico. 

30/7/2020 

CLAVES/ENSP CONDUZIRÁ PESQUISA SOBRE HÁBITOS E PERC EPÇÕES DE 

UM NOVO TEMPO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49570) 

O Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/ENSP/Fiocruz) conduzirá, 

no Brasil, um projeto de ciência cidadã criado por uma equipe de cientistas pesquisadores do 

International Security and Development Center (ISDC), Leibniz-Institut für Gemüse-und 

Zierpflanzenbau (IGZ), United Nations University World Institute For Development Economics 

Research (UNU-WIDER) e Institute of Development Studies (IDS), que contará com a colaboração 

estreita de diversos parceiros internacionais. A pesquisa, Viver com Corona, busca coletar dados sobre 

exposição ao coronavírus, práticas e percepções. 
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CEENSP SOBRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDE MIA ESTÁ 

DISPONÍVEL EM VÍDEO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49604) 

"Desafios e potencialidades da vigilância em saúde e contribuições da avaliação em tempos de Covid-

19" foi tema do Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp) realizado na 

quarta-feira, 22 de julho. O painel contou com a participação do ex-secretário de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, do pesquisador do Departamento de Endemias 

Samuel Pessoa (Densp/Ensp/Fiocruz), André Perissé, e da coordenadora do Densp, Gisela Cardoso. 

O evento, transmitido ao vivo pelo Canal da ENSP no Youtube, teve 841 visualizações e 136 

participações simultâneas. A atividade foi mediada pela coordenadora do Laboratório de Avaliação de 

Situações Endêmicas Regionais do Densp, Angela Casanova. 

31/7/2020 

FIOCRUZ AMPLIA AÇÕES CONTRA A COVID-19 NOS POVOS IN DÍGENAS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49614) 

Pesquisadores da Fiocruz elaboram plano de apoio ao enfrentamento à Covid-19 junto aos povos 

indígenas. Um dos objetivos é intensificar a vigilância e aprimorar informações acerca dos impactos 

da pandemia nessas populações, por meio de seis eixos de atuação. A iniciativa mobilizou diferentes 

unidades e vice-presidências e foi destacada pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima. “Essa 

é uma ação conjunta da Fundação, presente em todo território nacional, para dar suporte ao 

enfrentamento desta grave crise humanitária que atinge os povos indígenas no Brasil”, alertou. 

5 FATORES QUE EXPLICAM POR QUE AS ESCOLAS NÃO DEVER IAM SER 

REABERTAS NO RIO DE JANEIRO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49607) 

“Lugar de criança é na escola”. Há décadas conhecida pela importância de tirar crianças das ruas, das 

drogas e do trabalho escravo, essa frase tem gerado uma série de discussões em tempos de 

pandemia. A ausência de aulas presenciais, por um longo e indeterminado tempo, pode causar forte 

impacto na saúde mental dos alunos e no cotidiano de toda a família. No entanto, a reabertura de 

escolas pode trazer graves prejuízos para o controle da disseminação do novo coronavírus, 

principalmente em cidades com elevada ocorrência de casos. De fato, a decisão acerca do retorno 

das atividades escolares não é nada simples. O momento é de indecisão e estabelece a grande dúvida: 

É realmente chegada a hora de reabrir as escolas no Rio de Janeiro? Segundo o pesquisador da 

ENSP, André Périssé, ainda não. Entenda o porquê. 
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Eventos na Ensp: 

1/7/2020 

CEENSP DISCUTIRÁ IMPORTÂNCIA DO SISTEMA CEP/CONEP N O CONTEXTO 

DA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49308) 

O próximo Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP acontecerá na segunda-feira, 6 

de julho, às 10 horas, e discutirá Ética: importância do Sistema CEP/Conep na garantia dos preceitos 

éticos durante a pandemia de Covid-19. O Ceensp será transmitido on-line pelo canal da ENSP, no 

Youtube. A atividade, sob a coordenação de Jennifer Braathen, coordenadora do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Cep/ENSP), contará com a presença 

do coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), Jorge Venâncio, e da 

pesquisadora do Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF/ENSP) Margareth Dalcolmo. 

2/7/2020 

SESSÃO VIRTUAL DEBATERÁ CRISES ENTREMEADAS NO CONTE XTO DA 

PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49307) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP promoverá mais uma sessão virtual sobre 

o novo coronavírus. O debate terá como tema o livro Crises entremeadas no contexto da pandemia - 

antecedentes, cenários e recomendações. O evento está marcado para 13 de julho, às 14 horas, via 

Plataforma Zoom, e contará com a participação dos organizadores do livro, Norma Valêncio e Celso 

Maran de Oliveira, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); e da 

pesquisadora do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) 

Simone Oliveira. 

6/7/2020 

RODA DE CONVERSA ON-LINE DEBATE TABAGISMO E PANDEMI A NESTA 

TERÇA-FEIRA (7/7) 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49365) 
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Ampliar o acesso ao conhecimento científico e a informações de qualidade a partir do debate sobre 

temas de saúde pública em meio à pandemia do novo coronavírus. Com esse intuito, a Editora Fiocruz 

promove, nesta terça-feira (7/7), a roda de conversa on-lineTabagismo em Tempos de Pandemia. O 

debate integra a agenda cultural da 1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias, evento promovido pela 

Associação Brasileira das Editoras Universitárias (Abeu). 

Além de Leonardo Henriques Portes, autor do livro, participam do bate-papo virtual José Gomes 

Temporão, ex-ministro da Saúde; Tânia Cavalcante, médica do Instituto Nacional de Câncer (Inca); 

Silvana Turci, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz); e 

Vera Luiza da Costa e Silva, ex-chefe do Secretariado da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco da OMS. Cristiani Vieira Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação 

da Fiocruz, à qual está vinculada a Editora, será a mediadora da roda de conversa, que conta com o 

apoio da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz. 

7/7/2020 

PESQUISADORES DA ENSP PARTICIPAM DE LANÇAMENTO DE L IVRO SOBRE 

AMBIENTE DE TRABALHO 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49327) 

Os pesquisadores do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

(Cesteh/ENSP), Kátia Reis, Renato Bonfatti, Letícia Masson e Giden Borges, participarão da live de 

lançamento do livro Ambiente de Trabalho: a luta dos trabalhadores pela saúde (2ª edição revista e 

ampliada), no dia 10 de julho, às 16 horas. A nova edição é baseada na versão brasileira original do 

livro clássico no campo da Saúde do Trabalhador, lançada em 1986, pela Editora Hucitec, de autoria 

de Ivar Oddone; Gastone Marri; Sandra Glória; Mariolina Chiattella; e Alessandra Re. O lançamento 

on-line contará, também, com a participação de Marianne Lacomblez e José Ruben de Alcantâra 

Bonfim. 

DIRETOR DA ENSP PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CÂMARA DO S 

DEPUTADOS 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49375) 

O diretor da Escola Nacional de Saúde Pública ( ENSP/Fiocruz), Hermano Castro, irá participar hoje, 

às 15h, da Comissão Externa de Enfrentamento à COVID19 em funcionamento na Câmara dos 

Deputados. A reunião será transmitidas ao vivo no site da Câmara dos Deputados onde o vídeo 

permanecerá disponível para consultas posteriores. 

9/7/2020 
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NOVA DATA: CEENSP DISCUTIRÁ IMPORTÂNCIA DO SISTEMA CEP/CONEP 

NO CONTEXTO DA PANDEMIA NESTA SEGUNDA (13/7) 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49390) 

Em nova data, o Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP acontecerá na segunda-

feira, 13 de julho, às 10 horas, e discutirá Ética: importância do Sistema CEP/Conep na garantia dos 

preceitos éticos durante a pandemia de Covid-19. O Ceensp será transmitido on-line pelo canal da 

ENSP, no Youtube. A atividade, sob a coordenação de Jennifer Braathen, coordenadora do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Cep/ENSP), contará com a 

presença do coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), Jorge Venâncio, e 

da pesquisadora do Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF/ENSP) Margareth Dalcolmo. 

CANCELAMENTO DE SESSÃO VIRTUAL SOBRE CRISES ENTREME ADAS NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49396) 

A sessão virtual Crises entremeadas no contexto da pandemia - antecedentes, cenários e 

recomendações, que aconteceria no dia 13 de julho, às 14 horas, foi cancelada. Em breve, o Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP reagendará nova data para a realização da atividade. 

10/7/2020 

REDESCOLA PROMOVERÁ TERCEIRO E ÚLTIMO CICLO DE DEBA TES SOBRE 

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E O TRABALHO COLABORATIV O NO 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49405) 

No próximo dia 15 de julho, às 10h, a Secretaria Técnica e Executiva da Rede Brasileira de Escolas 

de Saúde Pública (RedEscola) realizará o debate virtual intitulado A Educação Interprofissional e o 

Trabalho Colaborativo no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19,entra no seu 3° e último ciclo de 

debates com a participação da professora associada da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenadora da Coordenadoria da Saúde (CoorSaúde), 

Ramona Toassi e o doutor em ciências com pesquisa sobre educação interprofissional em saúde pela 

Universidade de São Paulo (USP) e Membro fundador da Rede Regional de Educação Interprofissional 

das Américas(REIP), professor José Rodrigues Freire Filho. A mediação do encontro ficará a cargo da 

professora Rosa Souza, vice-diretora da Escola de Governo em Saúde (VDEGS/ENSP/Fiocruz) e 

Coordenadora da Secretaria Técnica e Executiva da RedEscola. 
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14/7/2020 

ENSP DISCUTE IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO ÉT ICA DE PESQUISAS NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49426) 

Há vinte anos, o Brasil conta com um reconhecido sistema de avaliação ética de pesquisas envolvendo 

seres humanos, chamado Sistema CEP-Conep. A importância dessa ferramenta na garantia dos 

preceitos éticos no contexto da pandemia foi tema de debate on-line, promovido pelo Centro de 

Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp) no dia 13 de julho. Transmitida pelo Canal 

do Youtube da Escola, a atividade teve a participação de 100 espectadores e contou com 366 

visualizações. O evento foi moderado pela coordenadora do Comitê Ético de Pesquisa (Cep) da 

Fiocruz, Jennifer Brasthen. Ao dar início ao debate, o coordenador do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (Conep), Jorge Venâncio, lembrou que a primeira ação do Conep frente à pandemia surgiu 

no dia seguinte ao anúncio de situação de emergência internacional decretado pela Organização 

Mundial da Saúde.  

16/7/2020 

CEENSP DEBATERÁ DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA VIGIL ÂNCIA EM 

SAÚDE EM TEMPOS DE COVID-19 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49459) 

O próximo Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp) discutirá os Desafios 

e potencialidades da vigilância em saúde e contribuições da avaliação em tempos de Covid-19. 

Marcado para quarta-feira, 22 de julho, às 14 horas, o Ceensp será transmitido pelo Canal da ENSP 

no Youtube. A atividade será mediada pela coordenadora do Laboratório de Avaliação de Situações 

Endêmicas Regionais do Departamento de Endemias Samuel Pessoa (Laser/Densp/ENSP), Angela 

Casanova. Para participar do debate, estarão presentes a coordenadora do Departamento de 

Endemias, Gisela Cardoso; o pesquisador do Densp, André Perissé; e o ex-secretário de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira. 

21/7/2020 

LIVRO DIGITAL SOBRE MEMÓRIA DOS SABERES TRADICIONAI S EM 

TERRITÓRIO GUARANI-KAIOWÁ SERÁ LANÇADO, EM 23/7 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49494) 
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O ObservaPICS lança, dia 23 de julho, o livro digital Pohã Ñana (Plantas Medicinais): 

fortalecimento,território e memória Guarani e Kaiowá, mais um produto da pesquisa Práticas 

tradicionais de cura e plantas medicinais mais prevalentes entre os indígenas da etnia Guarani-Kaiowá,  

na região Centro-Oeste coordenada pelos pesquisadores Paulo Basta, da Escola Nacional de Saúde 

Pública (Ensp-RJ), e Islândia Carvalho (Fiocruz Pernambuco), coordenadora do observatório. Além 

dos dois, são organizadores da publicação Aparecida Benites (Kuñatãi mbo`y arandu) e Ananda 

Meinberg Bevacqua (Kunãtai tucamby). 

23/7/2020 

AULA ABERTA DEBATE DESAFIOS DA ORGANIZAÇÃO DO PROCE SSO DE 

TRABALHO DA APS NESTA QUINTA-FEIRA (30/7) 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49512) 

O Mestrado Profissional em Atenção Primária com ênfase em Saúde da Família da Escola Nacional 

de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) promoverá a aula aberta Desafios da organização 

do processo de trabalho da APS no contexto atual. Marcada para o dia 30 de julho, às 14 horas, a aula 

será moderada pela coordenadora geral do curso, Elyne Engstron, e contará com a participação do 

professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Campinas, Gastão Wagner, e da 

coordenadora adjunta do Mestrado Profissional em Atenção Primária, Adriana Coser. A aula será 

transmitida pelo Canal do Campus Virtual Fiocruz. 

24/7/2020 

CEENSP DEBATERÁ A SAÚDE DO TRABALHADOR NO SETOR PET ROLÍFERO 

DURANTE A PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49550) 

O cenário da Saúde do Trabalhador no setor petrolífero em tempos de pandemia será tema do próximo 

Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP. Marcado para a próxima quarta-feira, 29 

de julho, às 14 horas, o Ceensp será coordenado pela pesquisadora do Centro de Estudos da Saúde 

do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP), Liliane Teixeira. Segundo ela, na ocasião será 

debatida a questão da covid-19 no setor petrolífero, além de serem abordadas as denúncias de 

subnotificação realizadas pelos sindicatos por busca ativa. O Ceensp será transmitido pelo Canal da 

ENSP, no Youtube. 

30/7/2020 
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EVENTO APRESENTA RESULTADOS SOBRE DESEMPENHO DA ATE NÇÃO 

PRIMÁRIA NA PANDEMIA 

(http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/49596) 

A Abrasco promoverá, no dia 4 de agosto, às 15h, o colóquio Como a APS está enfrentando a 

pandemia de Covid-19 no Brasil? A Atividade, coordenada pela pesquisadora da ENSP Ligia 

Giovanella, apresentará os resultados da pesquisa “Desafios da Atenção Básica no enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 no SUS”, que buscou identificar os principais problemas e as estratégias de 

reorganização da atenção básica (AB) utilizadas no enfrentamento da Covid-19 nos municípios 

brasileiros. O evento será transmitido pela TV Abrasco. 
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A PRODUÇÃO DA ENSP NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL ARC A 

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 - instituído 

como principal instrumento para a realização do acesso aberto na Fiocruz, em sua Política de Acesso 

Aberto ao Conhecimento publicada em 2014.  

Todo documento depositado no Arca deve ser produzido por profissionais vinculados à Fundação. O 

repositório está organizado em comunidades que correspondem às unidades da Fiocruz, onde pode-

se reunir seus documentos em diferentes coleções e subcomunidades. Esses ambientes são 

atualizados diariamente por profissionais de informação (Bibliotecários, Tecnologistas de Informática, 

etc.) responsáveis pela verificação, normalização e publicação dos documentos arquivados em suas 

respectivas coleções e subcomunidades.  

A ENSP é a segunda comunidade em número de publicações no repositório Arca, com mais de 5.000 

produções disponíveis na íntegra e distribuídas em diversas coleções, entre elas: Artigos de 

periódicos; Capítulos de livros; Dados de pesquisa; Livros; Manuais e procedimentos técnicos; 

Relatórios; Teses; Dissertações. Além das coleções, a Escola possui duas subcomunidades: 

1.RADIS - Comunicação e Saúde: com a produção da revista RADIS, fruto de um programa nacional 

e permanente de jornalismo crítico e independente em saúde pública, iniciado na ENSP em 1982. 

2.Recursos Educacionais Abertos: são os recursos de ensino, aprendizagem e pesquisa produzidos 

pela Escola, que estejam em domínio público, ou que tenham sido disponibilizados com uma licença 

de propriedade intelectual que permita seu uso e adaptação por terceiros. 

Desde 11 de março de 2020 - quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) caraterizou a COVID-

19 como pandemia (OPAS, 2020) - a equipe do Arca criou um espaço em seu portal chamado COVID-

19, onde a produção científica da Fiocruz sobre a doença pode ser localizada com maior agilidade. No 

momento são mais de 430 publicações divididas por suas diversas comunidades e a da ENSP é 

responsável por 181 até então. Essa produção é atualizada diariamente e está diversificada em artigos 

(de periódicos e jornais), relatórios, manuais e procedimentos técnicos, etc. A seguir apresenta-se lista 

das produções da Escola, com títulos e seus links publicados no Arca no período de 1o de junho a 31 

de julho de 2020: 
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1. ARTIGOS 

Agentes comunitários de saúde e a pandemia da Covid-19 nas favelas do Brasil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42248 

 

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 

 

Ansiedade, abuso de álcool, suicídios: pandemia agrava crise global de saúde mental 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41768 

 

Boas práticas na condução e relato de estudos baseados em websurveys (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42327 

 

A pandemia de COVID-19 e a naturalização da morte 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42247 

 

‘A pandemia não é a mesma para todos’, diz a presidente da Fiocruz 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42310 

 

A proteção de todos depende de cada um 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41756 

 

Children born to mothers with rash during Zika Virus Epidemic in Brazil: first 18 months of life 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41499 

 

Clinical features and therapeutic response in adult and pediatric patients with American tegumentary 

leishmaniasis in Rio de Janeiro 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40344 

 

Chloroquine and hydroxychloroquine repositioning in times of COVID-19 pandemics, all that glitters is 

not gold 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41331 

 

Covid-19 desnuda adoecimento da sociedade e revela a face obscura do Brasil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42819 
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COVID-19 and smoking: a high-risk association 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41330 

 

COVID-19 e o fim da vida: quem será admitido na Unidade de Terapia Intensiva? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41469 

 

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: the importance of new technologies for physical activity as a public health strategy 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41395 

 

Democracy (still) on the edge: an analysis of Brazil’s political response to the Covid-19 crisis 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41759 

 

Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: uma reflexão sobre 

os espaços e iniciativas no contexto brasileiro 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41624 

 

Elas resistem: como a pandemia impacta a vida das mulheres brasileiras e de onde vêm as múltiplas 

formas de resiliência 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41753 

 

Enfermeiros dos grandes hospitais públicos no Rio de Janeiro: características sociodemográficas e 

relacionadas ao trabalho 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/11759 

 

Entrevista: Margareth Dalcolmo afirma que inúmeras mortes poderiam ser evitadas 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42309 

 

Epidemiologia, ciências sociais e políticas de saúde no enfrentamento da COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41661 

 

Explosão da mortalidade no epicentro amazônico da epidemia de COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42331 
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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 

 

Fragilidade revelada: pandemia expõe necessidade de fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42342 

 

Gender mainstreaming as a pathway for sustainable arbovirus control in Latin America 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41500 

 

Huremović D, editor. Psychiatry of Pandemics: A Mental Health Response to Infection Outbreak. 

Gewerbestrasse: Springer Nature; 2019 (Resenha) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41769 

 

Inter-relações entre o estado nutricional, fatores sociodemográficos, características de trabalho e da 

saúde em trabalhadores de enfermagem 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13714 

 

Luto coletivo e luta pela vida (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42343 

 

Matriz linha de cuidado Covid-19 na rede de atenção à saúde 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42324 

 

O grande desafio da pandemia é emocional, ético e social 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41754 

 

O que você precisa saber sobre a transmissão do novo coronavírus pelo ar? 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42348 

 

O racismo foi 'inaugurado' em 'nossas terras' antes mesmo de elas serem chamadas Brasil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41767 

 

O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da COVID-19 e os riscos para 

violências autoinflingidas 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41662 
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Pela vida (Editorial) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41755 

 

Preliminary results of SARS-CoV-2 detection in sewerage system in Niterói municipality, Rio de Janeiro, 

Brazil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42499 

 

Preservação da privacidade no enfrentamento da COVID-19: dados pessoais e a pandemia global 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41770 

 

Quilombos ameaçados: racismo e abandono do Estado afetam comunidades quilombolas na luta contra 

a COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42344 

 

Relationship between sleeping on the night shift and recovery from work among nursing workers - the 

influence of domestic work 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/16619 

 

Saúde estrangulada: chegada do novo coronavírus ocorre no contexto em que a atenção básica passa 

por mudanças em seu perfil  e sofre com perdas de recursos 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41757 

 

Sistema Nacional de Farmacovigilância no Brasil e em Portugal: semelhanças, diferenças e desafios 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42328 

 

Sobrevivência e luto: cinco famílias atravessadas pela COVID-19 compartilham a angústia de viver a 

pandemia por dentro 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42345 

 

Strategies to deal with the COVID-19 pandemic 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42159 

 

Territórios protegidos: comunidades caiçaras se organizam para vencer a covid-19 e preservar suas 

tradições 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42346 

 

The 2019-nCoV pandemic in the global south: a tsunami ahead 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42251 
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The need for fast-track, high-quality and low-cost studies about the role of the BCG vaccine in the fight 

against COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42238 

 

Trabalho humano: entre a angústia e a força, conheça a história de trabalhadores e trabalhadoras do 

SUS no enfrentamento ao novo coranavírus    https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41758 

 

Vidas importam: frente de movimentos defende a necessidade de políticas que valorizem a vida, a 

ciência e o SUS 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42347 

 

 

2. CAPÍTULOS DE LIVROS 

Pensamento durante o nevoeiro: a pandemia Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42545 

 

Venezuelanas no Brasil: trabalho e gênero no contexto da Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42547 

 

 

3. LIVROS 

Desafios do acesso a medicamentos no Brasil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41803 

 

Diálogos sobre acessibilidade, inclusão e distanciamento social: territórios existenciais na pandemia 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42296 

 

 

4. PREPRINTS 

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 
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5. MANUAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

As regiões de saúde e a capacidade instalada de leitos de UTI e alguns equipamentos para o 

enfrentamento dos casos graves de Covid-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42249 

 

Considerações sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19 no Brasil 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42557 

 

Covid-19 e vulnerabilidades: considerações sobre proteção social nas favelas 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41456 

 

Disponibilidade de recursos e razão de dependência SUS e saúde suplementar 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42250 

 

Documento sobre retorno às atividades escolares no Município do Rio de Janeiro em vigência da 

pandemia Covid-19: 29/06/2020 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42001 

 

Estratégias de enfrentamento da pandemia pela Covid-19 no contexto internacional: reflexões para a 

ação 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42558 

 

Manual técnico de investigação laboratorial de tuberculose 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42173 

 

Orientações para petroleiros do RS, sobre os testes de COVID-19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41612 

 

Orientações sobre o uso da Cloroquina para tratamento de pacientes infectados com SARS-CoV-2 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41625 

 

Plano de contingência ENSP: pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (Covid-19) 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42311 

 

Recomendações para melhorar a qualidade do sono em tempos de pandemia 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41613 
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Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: a quarentena na COVID-19 - 

orientações e estratégias de cuidado 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42360 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: COVID e a população privada de 

liberdade 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41680 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: cuidados paliativos - orientações aos 

profissionais de saúde 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42351 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: orientações às/aos psicólogas/os 

hospitalares 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42362 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: orientações aos trabalhadores dos 

serviços de saúde 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41828 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: pessoas migrantes, refugiadas, 

solicitantes de refúgio e apátridas 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41690 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: processo de luto no contexto da COVID-

19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42350 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: psicofármacos na Covid 19 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41826 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações aos psicólogos para o 

atendimento online 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42359 

 

Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações aos trabalhadores e 

cuidadores de idosos 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41686 
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6. RELATÓRIOS 

Consolidação das atividades que ocorreram durante o período de pandemia: ENSP abril-maio 2020 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41824 

 

 

7. REVISTAS/BOLETINS  

Boletim socioepidemiologico da Covid na favelas: análise da frequência, incidência, mortalidade e 

letalidade por COVID-19 em favelas cariocas 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42322 

 

RADIS: Comunicação e Saúde, número 213, junho 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41697 

 

RADIS: Comunicação e Saúde, número 214, julho 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42288 

 

Rede de informações sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil: informe 1 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42253 

 

Rede de informações sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil: informe 2 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42252 

 

Rede de informações sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil: informe 3 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42307 

 

Rede de informações sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no Brasil: informe 4 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42739 

 


