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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ENSP 

 

Meses: janeiro, fevereiro e março 

 

Direção 

 

CD-ENSP  

Pauta: Informes Gerais 

 Informe geral sobre conjuntura Fiocruz  

 Definição de nomes de heteroidentificacao  

 Revalidação do CD quanto as atividades excepcionais. 

 Informes das vices e departamentos 

 Plano de vacinação da Fiocruz 

 Plano de convivência Ensp 

 Atualização sobre pontos críticos de ação da Fiocruz na Pandemia 
(vacinas, variantes e farmacovigilância). 

 Informes sobre novo ciclo de gestão da presidência 2021 - 2024. 

 Prorrogação da vigência das medidas de Educação Remota Emergencial 
(documentos anexos). Relatora Fabiana Damásio. 

 Processo eleitoral de dirigentes das unidades técnico científicas da 
Fiocruz – 2021; informes gerais e indicativos para calendário. 

 Plano convivência, vacinação e educação remota emergencial  

 Processo eleitoral para as unidades técnico científicas 

 Informe sobre a pandemia- restrições e vacinas 

 Processo eleitoral ENSP- diretriz aprovada pelo CD Fiocruz 

 Aprovar agenda eleitoral proposta pela comissão (prazo definido para 
aprovação pelo documento de diretrizes eleitoral da Fiocruz foi dia 26/03)  

 Pandemia, plano de convivência e vacinação Fiocruz 

 Informes sobre orçamento 

 Informe sobre processo eleitoral Ensp 
 

Pauta: TEIAS 

 A Prefeitura lançou o Edital Teias Manguinhos. Baseado nas resoluções 
do nosso CD relativas à esse assunto foi apresentada para apreciação a 
proposta  para referendar as  orientações da  Escola na participação 
nesse  Edital. 

 Informe sobre processo TEIAS CSE 

 Teias - decisão sobre convênio ou contrato com a SMS 

 TEIAS - desdobramentos das conversas com a SMS 

 Resultado sobre processo de licitação do TEIAS Manguinhos 
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 Processo de licitação do TEIAS Manguinhos 

 

Vice-Direção de Escola de Governo em Saúde – VDEGS 

 Reunião Semanal da Equipe RedEscola  

Participantes: Redescola/ENSP/Fiocruz: Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Alice 
Lima e Cristiane Rocco. 

 Reunião Semanal da ACI  

Participantes: VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Beatriz Nascimento e Joyce Enzler. 

ACI/VDEGS/ENSP/Fiocruz: Pedro Burger e Fellipe Amarantes. 

 Reunião RESP-AL  

Participantes: da Ensp: Hermano Castro, Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante, 
Beatriz Nascimento, Eduardo Costa e Joyce Enzler. 

Participantes da RESP_AL: Adriana Alberti, Patricio Yepez, Sebastián Tobar, Jhancy Rocio 
Aguilar Jimenez, Rebeca Alvarado Prado, Carlos Arosquipa, Veronica Iglesias, Gustavo 
Franco, Guido Zambrana, Henry Aguado, Alicia Aleman, Ana Beatriz Noronha, Rosa Luz 
Vica, Javier Santacruz e Santiago Saco. 

 Reunião Pesquisa de Egressos da Redescola/Ensp/ Fiocruz 

Participantes: Redescola/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela 
Carvalho, Alice Lima e Cristiane Rocco.REIP: Claudia Brandão Gonçalves Silva, USP: José 
Rodrigues Feira Filho, ESP-MG: Amanda Nathale Soares, ESPMT: Nina Rosa Ferreira, 
ESPPR: Pablo Guilherme Caldarel; 

 Curso Internacional sobre a Interdisciplinaridade das Ciências Sociais e 
Humanas para a Formação Docente em Saúde 

Tema: Educação e Desigualdade no Mundo Contemporâneo 

Palestrantes: Naomar de Almeida Filho (UFBA/USP), Gustavo de Oliveira Figueiredo 
(Instituto NUTES/ UFRJ), Silke Weber (Professora Emérita da UFPE). 

Coordenação: Terezinha de Lisieux Quesado Fagundes (UFBA) 

 I Reunião de Redes de Iberoamericanas  

Objetivo: considerar os encaminhamentos em relação às Redes Iberoamericanas para 2021 

Participantes: ACI/ENSP – Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante. CRIS – Sebastian 
Tobar 

 Semináros Avançados CRIS em Saúde Global e Diplomacia da saúde 
2021 – “Determinantes Sociais da Saúde: Desafios na 3 Década do 
Século XXI” 

O evento foi realizado em comemoração aos 10 anos da Conferência Mundial sobre 
Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e da Declaração Política do Rio sobre DSS, 
realizada em 2011 e contará com tramissão ao vivo e tradução simultânea 
inglês/português.Os painelistas convidados para discutir os Determinantes Sociais da 
Saúde, como desafios na terceira década do século 21 são Michel Marmot, da University 
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College (UK), Socorro Gross, representante da Opas no Brasil, Nila Heredia, ministra da 
saúde da Bolívia (2010-2012), Patrícia Ribeiro, coordenadora do CEPI-DSS - Ensp/Fiocruz, 
com mediação de Paulo M. Buss, coordenador do Cris/Fiocruz. 

 Reunião Ensp e Nova Lisboa  

Participantes: ACI/ENSP – Hermano Castro, Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante 
e José Luiz Telles.Nova Lisboa - Alexandre Abrantes, Carla Nunes e Rui Santana. 

 Cerimônia virtual do Encerramento do Curso da UFAC  

Formatura do Curso de Especialização em Saúde Pública realizado na Universidade  
Federal do Acre -UFAC 

 Reunião STE RedEscola/ EAPSUS   

Participantes: Redescola/ENSP/Fiocruz:  Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela 
Carvalho, Alice Lima e Cristiane Rocco.FEPECS: Adriana Pederneiras e Ana Paula Costa 
Campos 

 Reunião RedEscola/Universidade Federal de Roraima-UFRR 

Participantes: Redescola/ENSP/Fiocruz: Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Alice 
Lima e Cristiane Rocco. 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Edilene Mendes 

UFRR: Dalila Lemos e Tárcia Barreto 

 Reunião EHESP com Jean-Marie e Fanny (Rennes) 

 Seminários Avançados CRIS  

Tema " Vacina e vacinação desafios da equidade"  

José Agenor Álvares, que atualmente é assessor da Fiocruz Brasília e consultor do Nethis, 
analisou as diferentes perspectivas para se assegurar a equidade de acesso à vacinação 
no Brasil.  

Participantes: Vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS):J 
arbas Barbosa, Ex-presidente da Fiocruz e ex-diretor e atual conselheiro de 
Biomanguinhos/Fiocruz: Akira Homma 

Vice-presidente de Produção e Inovação da Fiocruz: Marco Krieger.  

Moderação – a médica e pesquisadora da Fiocruz: Margareth Dalcolmo 

 1ª Reunião do Grupo de Condução – Redescola/ENSP/Fiocruz 

Participantes: Redescola/ENSP/Fiocruz: Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Alice 
Lima e Cristiane Rocco. 

 Reunião Workshop Termômetro Social COVID-19   

Participantes: Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante, Joyce Enzler, Liana 
Wernersbach Pinto, Savio Dias, Ricardo Arcêncio, Ana Rita Pedro e Sônia Dias. 

 Cerimônia Encerramento Escola de Pernambuco  

Participantes: Redescola/ENSP/Fiocruz: Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Alice 
Lima e Cristiane Rocco. 
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 Solenidade virtual de formatura dos alunos do Curso Especialização em 
Saúde Pública de Santa Catarina  

 Reunião de  Formalização Rede Iberoamericana-RESP-IA  

Participantes: Ramiro Estrella, Cesar Gonzalez A., Rosa Souza, Joyce Enzler, Ernesto 
Taboada, Adriana Alberti, Pedro Burger, Carla Nunes, Felippe Amarante, Alicia Aleman, 
Hermano Castro, Eduardo de Azeredo Costa, Mario Rovere, Sandra Gerlero, Carlos 
Arosquipa, Helifrancis Condé Groppo Ruela, Sebastián Tobar, Eyleen Alfaro, Gustavo 
Franco, Santiago Saco, Paulo Buss, Veronica Iglesias. 

La educación interprofesional y el compromisso de (re)situar al usurário em la centralidade 
de la formación y el trabajo em salud  

Organizada pelo Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP e pela FPS, 
do Brasil. 

Objetivos: Estimular a produção de conhecimento e discussões sobre estratégias de 
fortalecimento da educação interprofissional na reorientação da formação e do trabalho em 
saúde. 

o Socializar e compartilhar evidências científicas sobre Educação 
Interprofissional (EIP) no Brasil e no mundo, e a valorização de uma rede 
colaborativa no interprofissionalismo. 

o Discutir as contribuições da educação e do trabalho interprofissional em 
saúde para o fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde 
- SUS. 

Participantes: 

Diretor presidente do FPS: Dr. Antonio Carlos Figueira 

Diretor acadêmico do FPS: Prof. Dr. Gilliatt Hanois Falbo Neto 

Coordenadora do CAAIS, Faculdade Pernambucana de Saúde: Profa. Dra. Reneide Muniz 
da Silva 

Professor da Escola de Ciências Médicas Multicampi da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e da Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde 
(ReBETIS): Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa 

Chefe da Unidade de Recursos Humanos para Saúde, Organização Pan-Americana da 
Saúde: Dr. Fernando Menezes 

Editor en jefe, Revista de Atención Interprofesional, King’s College London – Facultad de 
Enfermería, Partería y Cuidados Paliativos Florence Nightingale: Dr. Andreas Xyrichis 

 Seminários Avançados CRIS em Saúde Global e Diplomacia da Saúde 2021 
– Governo Biden e Saúde Pública: Perspectivas Globais e Latino-
Americanas  

Sessões regulares quinzenais – Sessões extras eventuais, segundo necessidade. 

Participantes: Michael Marmot (UK), Patrícia Ribeiro (Fiocruz-BR) e Nila Heredia (Bolívia). 

Moderador: Paulo Buss (CRIS/Fiocruz) 

 Reunião sobre Políticas de Relações internacionais  

Plataforma zoom 
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Objetivo: A VDEGS precisa discutir uma proposta de Relações Institucionais, pensando em 
um desenho de polítca internacional. 

Participantes: VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Ana Laura Brandão, Cristiane Rocha e 
Joyce Enzler. 

ACI/VDEGS/ENSP/Fiocruz: Pedro Burger e Fellipe Amarantes. 

DCS/ENSP: Sérgio Rego e Marisa Palácios. 

 Reunião da Equipe RedEscola e Cristiane Rocha (VDEGS)  

Objetivo: Discutir as atividades da RedEscola para contribuir com o Relatório de Gestão 
VDEGS 2020 

Participantes: RedEscola/ENSP: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, 
Alice Lima e Cristiane Rocco. 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Cristiane Rocha 

 Reunião sobre Pesquisa Egressos – CESP/EIP-CEP  

Participantes: RedEscola/ENSP: Rosa Souza. Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, 
Alice Lima e Cristiane Rocco. 

USP: José Rodrigues Feira Filho 

 Solenidade virtual de encerramento do Curso de Especialização em 
Saúde Pública do Paraná  - Turma Apucarana 2019/2020 

 Reunião Grupo de Tutores – Desenvolvimento Docente em Educação 
Interprofissional  

 Reunião ACI  

 Reunião com a  equipe do SGT/ENSP 

Tratar sobre os afastamentos para viagem internacional, onde será discutido 
como uma das pautas no Colegiado da VDEGS. 

Participantes: 

VDEGS/ENSP/Fiocruz: Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante, Joyce Enzler e 
Cristiane Rocha 

SGT/ENSP/Fiocruz: Camila Rodrigues e Camilla Teixeira 

 Reunião com a Secretaria Técnica Executiva – RedEscola  

Participantes: 

RedEscola/ENSP: Rosa Souza, Francisco Salazar, Rosângela Carvalho, Alice Lima e 
Cristiane Rocco. 

 Seminários Avançados CRIS em Saúde Global e Diplomacia da Saúde 
2021 – Direitos Humanos e Saúde na Pós-Pandemia  

Moderador: Armando de Negrini (convidado) 
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 Seminário de Compartilhamento “Projeto de Formação Pedagóciga de 
Docentes em busca de um modelo com novos padrões de ensino-
aprendizagem para as Escolas de Saúde”  

O curso envolve momentos de aprendizagem que articulam elementos de pesquisa e de 
ensino, com objetivos convergentes à construção do objeto da formação docente, que é 
parte de uma proposta mais ampla de fortalecimento do ensino lato sensu na Fundação e 
de consolidação da Escola de Governo Fiocruz. 

Organização: 

Coordenadora Geral: Maria Cristina Rodrigues Guilam 
Coordenadora Executiva: Tânia Celeste MatosNunes 
Coord. Movimento 1: Eliana Claudia Otero Ribeiro, Paula Cerqueira 
Coord. Movimento 2: Tânia Celeste, Tezezinha e Gustavo 
Coord. Movimento 3: Reinaldo Martinez-Fernandez 
Coord. Movimento 4: Tânia Celeste Matos Nunes, Eliana Claudia Obtero Ribeiro, Reinaldo 
Martinez-Fernandez. 

 Reunião Sobre a proposta do Jaime Breilh  

Participantes: 

ENSP: Hermano Castro, Pedro Burger, Felippe Amarante, Carla Straub, Anamaria Corbo, 
Ary Miranda e Rosana Fernandes  

 Reunião PTSUS: e-saúde, EcoSS e EP3S  

Plataforma Tecnológica do SUS: Saúde Digital e Telesaúde (e-Saúde), Economia Solidária 
da Saúde (EcoSS) e Equipamentos Seguros, Saudáveis e Sustentáveis (EP3S) 

Objetivo: conversar sobrer a iniciativa da Plataforma Tecnológica do SUS –PTSUS, como 
proposta em construção que está vinculada ao NUTEC. 

Participantes: Joyker e equipe, Rosa Souza, Cristiane Rocha e Marcelo Costa. 

 Colegiado VDEGS  

Objetivo: discutir fluxos e diretrizes das relações internacionais da Ensp para o desenho de 
uma Política Institucional de Relações Internacionais. 

Participantes:  

Membros do Colegiado VDEGS e convidados: Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe 
Amarante, Joyce Enzler, Paulo Amarante, Clementina Feltmann(Tininha), Sérgio Rego, 
Marcelo Costa, Cristiane Rocha, Marcelo Moreno, Francisco Salazar, Andrea Couto, Marcos 
Ivan, Edilene Mendes, Maria Helena Barros, Carolina Niemeyer, Cristiane Andrade, 
Eduardo Soares, Angela Esher, Jefferson Ferreira, Cláudia Thaumaturgo, Deborah Bueno , 
Carlos Costa, Lucia Dupret, Luiz Claudio Meirelles, Washington Santos, Ana Laura Brandão, 
Fábio Fontes, Rui Arantes, Vladia Kuhnert e Allyne Muniz. 

 Reunião com a Direção – Proposta da Nova de Lisboa   

Participantes: ENSP: Hermano Castro, Rosa Souza, Lucia Dupret, Alex Molinaro, Lisâneo 
Melo, Pedro Burger e Felippe Amarante. 

 Reunião RESP-AL sobre Termômetro COVID-19 
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Participantes: Brasil: Fiocruz/ENSP - Rosa Souza, Pedro Burger, Felippe Amarante, Joyce 
Enzler e Liana Wernersbach Pinto. 

Fiocruz/Cris: Sebástian Tobar 

USP: Ricardo Arcêncio e Sávio Dias 

Uruguai: Gabriela Murillo e Verónica Gonzalez 

Argentina: Adriana Alberti, Ana Cecilia Augsburger e Sandra Gerlero. 

Colômbia: Jhancy Rocio Aguilar Jimenez. 

UDUAL: Patricio Yepez 

Reunião sobre Terceirização  com VDDIG, VADL, VDPI e VDEGS  

Solenidade Virtual de Encerramento do Curso de Especialização de Saúde Pública 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA  

 Seminário Prática e Educação Interprofissional: experiências e 
reinvenções na formação e no cuidado em saúde no momento da COVID-
19 

Evento virtual Canal Youtube da EEUSP 

Realização: Programa PET-Saúde interprofissionalidade USP/SMS-SP/HU-USP 

Púbico-alvo: Profissionais e Docentes de Saúde; Graduandos e Pós-Graduandos em 
Saúde; Estudantes, Preceptores e Tutores de Programas Pet- Saúde Interprofissionalidade 

 Reunião ACI/ENSP e LAPS/ENSP sobre demandas do LAPS  

Participantes: 

ACI - Pedro Burger e Felippe Amarante. 

LAPS – Paulo Amarante e Ana Paula Gujor 

 Seminários Avançados CRIS em Saúde Global e Diplomacia da Saúde 
2021 – África, chegou sua vez? Sobre a Pandemia no Continente 
Africano  

Moderador: Augusto Paulo Silva (CRIS/FIOCRUZ) 

 Solenidade virtual de encerramento do Curso de Especialização em 
Saúde Pública do Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde 
Campinas  

 Seminário   RESP-AL – Desigualdades no Acesso a vacinas contra a 
COVID-19 na America Latina  

Participantes: Hermano Castro – Brasil, Verónica Iglesias – Chile, Jorge Bermudez – Brasil, 
Margareth Dalcomo – Brasl e Leonardo Mejías – Cuba. 

 

 
VICE DIREÇÃO DE PESQUISA- VDPI 

 



 

    

 

 
 

8 

Durante o primeiro trimestre do ano de 2021 a equipe da VDPI esteve 
desenvolvendo diferentes ações, parte delas voltadas para a preparação da 
transição de gestão que será realizada em maio com a entrada de novo diretor 
eleito na ENSP.  

Foram as seguintes as atividades de janeiro a março: 

A primeira ação de impacto foi o levantamento da produção científica da ensp 
em 2020, com base nas extrações de produção registrada no currículo lattes 
dos servidores em atividade de pesquisa, feito na primeira quinzena de janeiro.   

Este levantamento permitiu o CÁLCULO de VALOR DOS INDICADORES 
(GLOBAL E INTERMEDIÁRIOS baseados na PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA 
ENSP (artigos, livros e capítulos) e no quantitativo dos EVENTOS ABERTOS 
realizados na ENSP. 

Subsequentemente foi discutida a possível REPACTUAÇÃO DE METAS 
PREVISTAS PARA O ANO DE 2021, tomando-se a decisão de manter as metas 
estabelecidas anteriormente, verificando-se que, apesar dos percalços do ano 
atribulado, a ENSP manteve sua produtividade, superando a meta anterior de 
produtividade e também o número de eventos, que oferecidos de modo remoto 
atingiram público expressivamente maior. 

Foram também elaborados os RELATÓRIOS DE GESTÃO, tendo-se concluído 
o que 2019 e elaborada a primeira versão do relatório de 2020. 

Na linha dos investimentos para oferecer mais apoio aos pesquisadores e 
suporte a sua produção, foi realizada a ATUALIZAÇÃO DO REDCAP da VDPI, 
também iniciados os testes para ampliação de seu uso, tanto para a pesquisas 
quanto para a gestão da comunidade de pesquisas da ENSP. 

O COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA realizou suas reuniões regulares em 
fevereiro e março, atendendo projetos relacionados ou não a COVID, e também 
foi sanado, com apoio da VDE e da VPEIC a deficiência do ano passado, com 
a concretização dos EMPRÉSTIMO DE TABLETS E CHIPS PARA MITIGAR A 
INCLUSÃO DIGITAL DOS REPRESENTANTES DE USUÁRIOS que atendem 
a este colegiado. 

Uma ANALISTA DA EQUIPE DA VDE FOI CONTEMPLADA NO INOVA de 
apoio a gestão, da Presidência, e DEU INÍCIO AOS TRABALHOS do projeto 
SISREDES -SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE REDE DE 
COLABORAÇÃO EM PESQUISA, uma colaboração da VDPI com a 
UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS, SÃO PAULO.  

No âmbito do Projeto de Apoio a Produção Científica e Tecnológica da ENSP, 
foi concluída a formação da segunda turma da OFICINA DE ARTIGOS com a 
REALIZAÇÃO DO SEU MÓDULO II, discussão e correções das últimas 
propostas de artigos enviadas, com a colaboração de professores da ENSP. 

Ainda no âmbito do mesmo projeto, foi feita em conjunto com a CCI e 
pesquisadores do CLAVES e do CESTEH a ESCOLHA DE PROJETOS E 
PRODUTOS PARA DIVULGAÇÃO PELA ÁREA DE COMUNICAÇÃO.  
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Também foram recebidos e organizados para novo encaminhamento solicitando 
CUSTEIO DE TRADUÇÕES OS ÚLTIMOS ARTIGOS DOS PESQUISADORES 
DA ENSP que pleiteam publicação internacional. 

Foi feita também a ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS do mesmo projeto, cuja 
execução teve de ser modificada atendendo as exigências do Plano de 
Contingência da ENSP.  

No mesmo período foi discutida e aprovada junto a Direção a ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA PARA PRORROGAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, tendo-se dedicado parte do tempo a 
esta tarefa. 

Nos meses de janeiro normalmente não são feitas REUNIÕES DO COLEGIADO 
DE PESQUISA, as quais, no entretanto, foram realizadas EM FEVEREIRO E 
MARÇO. 

As atividades inerentes ao ACOMPANHAMENTO DOS BOLSISTAS PIBIC E 
pibiti, assim como o apoio aos pesquisadores em suas demandas por cartas e 
outros documentos, resposta aos questionamentos de ouvidoria, e outras 
atividades de rotina foram mantidas. 

Foram ATIVADAS AS REUNIÕES da Coordenação e orientadores com os 
bolsistas PIBIC /pibiti UTILIZANDO A COMUNIDADE DE PESQUISA criada 
para este fim, e foi oferecida a primeira atividade complementar aos bolsistas, 
sobre metodologias de pesquisa, com a do Programa, Patrícia Constantino.  

As primeiras orientações sobre o novo edital, renovação de BOLSAS E 
SOLICITAÇÕES DE BOLSAS NOVAS também foram oferecidas pela equipe da 
Secretaria e pela Coordenadora do Programa PIBIC/pibiti através dos grupos 
construídos para atendimento remoto aos bolsistas. 

Da mesma forma, duas REUNIÕES DO NÚCLEO DE ACESSO ABERTO AO 
CONHECIMENTO DA ENSP, EM FEVEREIRO E MARÇO, permitiram a 
retomada desta atividade com elaboração da versão inicial do seu REGIMENTO 
INTERNO e DISCUSSÃO DA POLÍTICA DE ACESSO ABERTO e LEI DE 
ACESSO AOS DADOS, tópico central aos interesses científicos atuais.  

Durante o período foi proporcionado APOIO CONTINUADO AOS 
PESQUISADORES QUE DEMANDARAM ORIENTAÇÕES ATRAVÉ DO NIT 
para as diferentes questões relacionadas a propriedade intelectual e patentes 
de produtos, assim como procedimentos junto ao SISGEN para cadastramento 
de projetos, como também, remessas de amostras para o exterior. Para isto 
foram feitas numerosas interações e REUNIÕES COM APOIO DA GESTEC. 

Os encaminhamentos e ANÁLISES RELACIONADAS AOS SISTEMAS DA 
ENSP, atendendo a Vice- Presidência de Gestão foi apoiado pelo NIT, em 
conjunto com outros setores da ENSP para ATENDIMENTO AO PLANO DE 
DADOS ABERTOS DA FIOCRUZ, sob responsabilidade da CGU. 
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O MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE TRABALHO DA VDPI progrediu um 
pouco mais em janeiro, e deverá ser retomado no segundo semestre com 
retorno da servidora responsável que se encontra licenciada. 

Para reiniciar as atividades do Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcelos, 
foi necessário refazer o PLANEJAMENTO E ADAPTAÇÕES DOS FLUXOS, E 
PROGRAMAÇÃO DE AGENDA do CEENSP, QUE RETORNARÁ AO 
FUNCIONAMENTO EM ABRIL. 

Em atendimento ao proposto na OFICINA DA DIREÇÃO foi elaborado o 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A VDPI NO QUADRIÊNIO 2021 A 
2024.  

Também foi iniciada a REVISÃO DE FLUXOS E PROCESSOS 
RELACIONADOS A GESTÃO DA PESQUISA NA ENSP, tendo em mente as 
sugestões para o seguimento dos próximos anos e tendo em vista a atual 
conjuntura e seus desdobramentos.  

 

DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS SAMUEL PESSOA/DENSP  

 

ATIVIDADES COLEGIADAS: 

 Participação das reuniões do grupo de apoio técnico do Grupo de 
Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos 
Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709. 

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

 Participação de Grupo de Trabalho criado pelo Observatório COVID-19 
da Fiocruz para acompanhar a evolução da pandemia em favela e 
elaboração do novo Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas 
favelas da Fiocruz; 

 Reuniões Extraordinárias do colegiado do CEP/ENSP, por 
videoconferência. Análise de projetos em caráter de urgência: Covid-19. 

 Reunião GT-CD-ENSP para organização da agenda estratégica ENSP e 
a construção de um plano de ação frente à emergência sanitária Sars-
CoV-2 (Covid-19), de forma integrada e sustentável entre os 
departamentos e centros da Escola. 

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

 Relatorias e deliberações colegiadas em reuniões extraordinárias do 
CEP/ENSP, por videoconferência, e em caráter de urgência, acerca de 
projetos sobre a pandemia SARS-CoV-2 / Covid-19 submetidos ao 
sistema CEP/CONEP. 
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PRODUÇÃO (ACADÊMICA, ARTIGOS INDEPENDENTES, RELATÓRIOS, 
NOTAS TÉCNICAS, PARECERES, E ETC): 

Consultoria técnica da Corona Wiki,coordenado pelo IBICT/MCTIC. 

 Artigo científico submetido para publicação: “A pandemia de covid-19: 
contemporaneidade e colonização do saber – submetido à Revista 
“Cadernos de Saúde Pública. 

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

 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (LIVES, 
REPORTAGENS, ENTREVISTAS E ETC)  

 Reuniões com a subárea do Programa de Pós-Graduação de 
Epidemiologia em Saúde Pública, “Epidemiologia, Etnicidade e Saúde”, 
para discutir proposta de produção de vídeo (conteúdo, roteiro e 
produção) referente às atividades da subárea no relacionadas à 
pandemia da COVID-19.  

 

OUTRAS ATIVIDADES: 

 Assessoria ao Ministério Público do RJ e ao Mecanismo Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortura sobre COVID-19 através da produção 
de documentos e por videoconferência; 

 Coordenação e desenvolvimento da pesquisa ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA COVID-19 NAS PRISÕES: Um estudo 
interdisciplinar no contexto do estado Rio de Janeiro (INOVA 
Conhecimento). 

 Diálogo com outros indigenistas, organizações indígenas e instituições 
acadêmicas para monitoramento da situação para publicizar a pauta, 
produção de materiais educativos e organização de ações sobre Covid-
19 e povos indígenas; 

 Supervisão do Componente sobre Mobilização Indígena e Face da 
Pandemias da Covid-19 na pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil Perspectivas Históricas, Socioculturais e Políticas: reuniões. 

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

 Coordenação do projeto Inova 2020: Pandemia e Saúde Indígena: 
Estratégias, Lições e Aprendizados Na Vigilância, Prevenção e Controle 
da Covid-19. 
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 Assessoria ao Instituto Raízes em Movimento do Complexo do Alemão 
no contexto da pandemia por Covid-19; 

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

 Formação e planejamento dos coordenadores das Comunidades 
Ampliadas de Pesquisa Ação do projeto A Covid-19 como situação limite: 
experiências e memória histórica na produção de conhecimentos em 
saúde com favelas do Rio de Janeiro. 

 Consultoria técnica da Corona Wiki, coordenado pelo IBICT/MCTIC; 

 Organização e apoio ao Centro de Estudos da ENSP – CEENSP – no 
evento “Ensaios clínicos com vacinas contra covid 19: dilemas éticos e 
sanitários” – representação do CEP/ENSP. 

 Artigo científico submetido para publicação: “A colonização do saber 
epidemiológico: uma leitura decolonial da contemporaneidade da 
pandemia de covid-19” - submetido à Revista “Ciência e Saúde Coletiva. 

 Elaboração de artigo científico “Monitoramento da covid-19 nas favelas: 
produção compartilhada do conhecimento”. 

 Coordenação de elaboração de vídeo de divulgação do PPGEPI sobre 
covid-19 

 Atividades do Componente sobre Mobilização Indígena e Face da 
Pandemias da Covid-19 na pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil Perspectivas Históricas, Socioculturais e Políticas: reuniões, 
supervisão. 

 Coordenação do projeto INOVA-COVID-19 no território da Clínica da 
Família Anthidio Dias da Silveira, Jacarezinho (“campo” remoto e 
reuniões semanais de equipe). 

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

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

 Aplicação de entrevista fechada junto a moradores e lideranças dos 
territórios de estudo da pesquisa - A Covid-19 como situação limite: 
experiências e memória histórica na produção de conhecimentos em 
saúde com favelas do Rio de Janeiro. 

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

 Interconsultas por via remota (webconferências/Skype/zoom/Google 
meets) aos profissionais de saúde que atuam no Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena do Ministério da Saúde para orientações clínicas e 
auxílio na elaboração do Plano de Contingência da COVID-19 do DSEI 
Rio Tapajós. 
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 Colaboração do Projeto de Pesquisa: “A Covid-19 como situação limite: 
experiências e memória histórica na produção de conhecimentos em 
saúde com favelas do Rio de Janeiro. (Reuniões quinzenais com 
Comunidades Ampliadas de Pesquisa). 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (CSP)  

 

PUBLICAÇÃO DO FASCÍCULO REGULAR 

 No fascículo de janeiro de Cadernos de Saúde Pública (CSP) foram 
publicados 24 (vinte e quatro) artigos. Os artigos desse fascículo podem 
ser acessados no site de CSP 
[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/38/fasciculo/330] e do 
SciELO [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-
311X20210001&lng=pt&nrm=iso]. 

O editorial desse fascículo, aborda os desafios para a realização da campanha de 
vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A ex-coordenadora do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, assina o editorial da revista, e 
diz ser de extrema relevância a definição de uma estratégia de comunicação eficiente 
para esclarecer a população das prioridades na ordem de vacinação, e evitar a corrida 
aos postos de saúde. 

Fonte: Informe ENSP: [http://informe.ensp.fiocruz.br/secoes/noticia/45045/50708] 

Texto Completo: [http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1290/desafios-para-a-
realizacao-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil].  

 No fascículo de fevereiro de CSP foram publicados 26 (vinte e seis) 
artigos. Os artigos desse fascículo podem ser acessados no site de 
CSP:[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/38/fasciculo/3
31] e do SciELO: 
[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-
311X20210002&lng=pt&nrm=iso]. 

‘Agrotóxicos: os venenos ocultos na nossa mesa’ é o tema do editorial do fascículo de 
fevereiro. Desde 2008 o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, um 
importante problema de saúde pública no país. Refém de um sistema de produção 
agrária de alimentos totalmente dependente do uso desses produtos, estima-se que o 
brasileiro consome, em média, 7 kg de agrotóxicos por ano. Os pesquisadores Maria 
Tereza Borges Araujo Frota e Carlos Eduardo Siqueira, que assinam o editorial do 
periódico, apontam que esse consumo se torna particularmente preocupante se 
considerarmos o impacto que gera na saúde individual e coletiva, amplamente descrito 
na literatura. 

Fonte: Informe ENSP [http://informe.ensp.fiocruz.br/secoes/noticia/45045/50862] 

Texto Completo: [http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1311/agrotoxicos-os-
venenos-ocultos-na-nossa-mesa] 

 No fascículo de março de Cadernos de Saúde Pública (CSP) também 
foram publicados 26 (vinte e seis) artigos. Os artigos desse fascículo 
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podem ser acessados no site de CSP 
[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/home/volume/38/fasciculo/332] e do 
SciELO [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-
311X20210003&lng=pt&nrm=iso]. 

O Editorial de março analisa as estratégias de produção e aquisição de produtos 
farmacêuticos em contexto de dependência externa. A pesquisadora da ENSP Claudia 
Garcia Serpa Osorio-de-Castro é uma das autoras do editorial que relata que setor 
farmoquímico, entre outros, sofreu um processo acelerado de desindustrialização. As 
pesquisadoras Gabriela Costa Chaves e Elaine Lazzaroni Moraes também são autoras do 
editorial da publicação.  

Fonte: Informe ENSP [http://informe.ensp.fiocruz.br/secoes/noticia/45045/50992] 

Texto Completo: [http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1334/estrategias-de-producao-
e-aquisicao-de-produtos-farmaceuticos-em-contexto-de-dependencia] 

 

SÉRIE DE VÍDEOS ‘ENTREVISTAS COM AUTORES’ DE CSP  

 Em fevereiro e março de 2021, foram publicados mais dois episódios da 
série de vídeos “Entrevistas com autores”. Todos os vídeos estão 
disponíveis no canal de YouTube da Ensp/Fiocruz. A série é uma 
iniciativa de CSP, que conta com a colaboração da CCI da Ensp, visando 
contribuir com a divulgação de artigos científicos para o enfrentamento 
do Covid-19. Participam da produção dos vídeos jornalista de CSP, bem 
como autores e Editores Científicos do periódico. 

 Vídeo publicado em 02/02/2021: 

O 13° episódio da série Entrevista com Autores, produzida por Cadernos de Saúde Pública 
(CSP), aborda os Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-
19 no Brasil, tema do editorial da revista em janeiro. Participam desse episódio Marília Sá 
Carvalho, editora chefe de CSP, e Carla Domingues, autora do editorial, epidemiologista, 
doutora em Saúde Pública e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) 
de 2011 a 2019. 

[https://www.youtube.com/watch?v=6gEPB4yrzs8&list=PLjxv_Q_71tpYCzJQpHiyeq-
tmEvQVEujA&index=13] 

 

 Vídeo publicado em 05/03/2021: 

Neste 14° episódio da série Entrevista com Autores, produzida por Cadernos de Saúde 
Pública (CSP), aprofundamos as grandes dificuldades encontradas no Brasil para controlar 
o uso dos agrotóxicos em alimentos no Brasil. Convidamos o professor da Universidade 
Federal do Paraná e membro do Observatório de Uso dos Agrotóxicos, Guilherme 
Albuquerque. Ele é um dos autores do artigo “Desafios e avanços no controle de resíduos 
de agrotóxicos no Brasil: 15 anos do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos”, publicado em fevereiro de 2021 em CSP. Participaram da entrevista a 
nutricionista e professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão, Maria Tereza 
Frota, e o professor da faculdade de Meio Ambiente Universidade de Massachusetts 
(Boston) e editor associado de CSP, Eduardo Siqueira. 
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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 janeiro foram publicados 14 (quatorze) posts no Facebook com 27.626 perfis 
alcançados e 38.909 impressões e 16 (dezesseis) tweets que alcançaram 36,8 mil 
impressões. Em fevereiro, foram publicados 13 (treze) posts no Facebook com 5.872 perfis 
alcançados e 11.588 impressões e 16 (dezesseis) tweets que alcançaram 10,2 mil 
impressões. Já em março, foram publicados 14 (quatorze) posts no Facebook com 50.651 
perfis alcançados e 56.757 impressões e 47 (quarenta e sete) tweets que alcançaram 56,5 
mil impressões. 

 

 A estratégia de divulgação de CSP nas redes sociais conta com 
participação de jornalista e Editoras de CSP. O resultado da estratégia 
utilizada, implementada como rotina, pode ser ilustrada pelas 
informações constantes no Facebook 
(https://www.facebook.com/cadsaudepublica/) e no Twitter 
(https://twitter.com/CadernosSP). 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO NAF 

 

 Monitoramento e acompanhamento  

 Monitoramento do plano de trabalho do Centro Colaborador da 
OMS/OPAS em Políticas farmacêuticas.  

 Acompanhamento junto com a AFINPI, dos produtos (medicamentos, 
vacinas, testes para diagnóstico relacionados a COVID-19 que 
potencialmente podem ter solicitação de proteção patentária)  

 Acompanhamento das iniciativas da OMS na resposta a COVID-19 (Res 
UN A/RES/74/274; Res WHA73.1; C-TAP [COVID Technology Access 
Pool]; ACT Accelerator; Global Health Equity Movement),COVAX, 
COVAX Facility, 75a Assembleia Geral das Nações Unidas).  

 

Artigos  

 Revisão artigo Ethics and Behavior Elaboração de artigo Covid e 
regulação  

 Revisão artigo Global Public Health  

 Revisão artigo Ethics and Behavior (4)  

 Elaboração de artigo sobre medicamentos em desastres  

 Elaboração de artigo sobre medicamentos antineoplásicos e Covid-19  

 Elaboração de artigo Covid e fronteiras  

https://twitter.com/CadernosSP
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 Publicação de artigo: Fabius Vieira Leineweber & Jorge Antonio Zepeda 
Bermudez - A influência da resposta dos EUA à Covid-19 no contexto da 
Saúde Global, na Revista Ciência e Saúde Coletiva (ahead of print)  

 Ciência, Tecnologia e Inovação; Assistência Farmacêutica; Vigilância em 
Saúde, elementos centrais no SUS, por Ronald Ferreira dos Santos, 
Jorge Bermudez e Debora Melecchi (artigo publicado em Viomundo-Blog 
da Saúde; SUSConecta; Fenafar)  

 Elaboração e discussão de artigos a ser publicados em revistas 
cientificas, no CEE/Fiocruz e em outros blogs  

 

Assessoria aos Comitês de Ética em Pesquisa/ Fiocruz  

 Assessoria técnica: organização de material, treinamento e preparo com 
Ministério da Saúde de Moçambique relativo à revisão da Lista Nacional 
de Medicamentos Essenciais (LNME)  

 Participação em Câmara Virtual CONEP COVID 19  

 Coordenadora adjunta do Centro Colaborador da OMS/OPAS em 
políticas farmacêuticas  

 Participação em Seminários e Debates acadêmicos da PG-SP sobre o 
enfrentamento da pandemia de SARS-Cov-2  

 Participação no Encontro Nacional de CEP : Convidado na plenária do 
Conselho Estadual de Saúde - RS, para abordar, como Expositor, 
aspectos relacionados com vacinas Covid-19.  

 Participação, como membro, das reuniões quinzenais do grupo 
internacional COVID ACCESS PLATFORM, coordenado por Public 
Citizen  

 Participação, como membro, das reuniões quinzenais do grupo 
internacional COVID ACCESS PLATFORM .Expositor na Mesa: Desafios 
do enfrentamento terapêutico para a Covid-19, na 4a. edição da Feira de 
Soluções para a Saúde, com o tema “Enfrentando as crises sanitárias e 
epidemias: panoramas e perspectivas”, promovida pela Fiocruz  

 Participação e acompanhamento do lançamento do Ebook preparado 
pelo CRIS: Diplomacia em Saúde - reflexões a meio do caminho, com 
capítulo escrito em co-autoria com Fabius Leineweber - Tecnologias de 
saúde - medicamentos e vacinas: bens públicos globais ou disputa de 
mercado?  

 Participação como convidado na plenária do Conselho Estadual de 
Saúde - RS, para abordar, como Expositor, aspectos relacionados com 
vacinas Covid-19.  

 Participação em atividades do GT Assistência Farmacêutica no SUS 
coordenado pelo CRF-RJ  

 Reunião quinzenal GT ScholarOne-SCiELO  

 Reunião GTATS-Consinca  

 Participação na Elaboração Projeto Formatos/Normalização de teses e 
dissertações Fiocruz  

 Participação no projeto de pesquisa Indústria Farmacêutica e acesso a 
medicamentos  
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 Participação no projeto de pesquisa artigos para tratamento da COVID-
19 da Fiocruz  

 Participação no projeto de pesquisa de levantamento de estudos clínicos 
junto com os estagiários CIEE  

 Participação por meio de estudos e reuniões virtuais para execução do 
projeto de pesquisa “Modelo de Avaliação de Serviços de Telessaúde 
(MAST): adaptação e validação para o contexto brasileiro” com equipe 
de pesquisadores IMS/UERJ  

 Participação na Reunião Comitê CNJ  

 Participação na Reunião Comissão Científica Congresso Abrasco  

 Reunião artigo Interações Medicamentosas na Covid-19  

 Reuniões virtuais de orientação dos alunos da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família  

 Participação nas reuniões virtuais da Comissão da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família  

 Reuniões virtuais consecutivas com o Gabinete da Dep. Federal Jandira 
Feghali para acompanhamento do PL 1462/2020 e acompanhar a 
tramitação no Congresso Nacional (licenças compulsórias efetivamente 
automáticas para tecnologias relacionadas com a Covid-19 enquanto 
durar a pandemia)  

 Reuniões virtuais consecutivas com a Federação Nacional dos 
Farmacêuticos (Fenafar), Conselho Nacional de Saúde, GTPI/ABIA e 
Associação dos Funcionários do INPI (AFINPI)  

 Board meeting de DNDi - Latin America (Jorge Bermudez, Board 
Representative from Fiocruz)  

 Participação em reuniões semanais do grupo envolvido na execução de 
pesquisa  

 Participação como membro efetivo das reuniões ordinárias (quinzenais) 
e extraordinárias do Comitê de Ética em Pesquisa/ENSP  

 Participação nas reuniões do Colegiado de Ensino e CDEAD/Ensp  

 Participação em Reunião remota do comitê URM do Ministério da Saúde 

 

CLAVES 

 

ATIVIDADES COLEGIADAS: 

 

ENSP/FIOCRUZ 

 Participação no Agenda Jovem da FIOCRUZ; 

 Coordenação e participação no Programa Institucional Violência e Saúde 
da FIOCRUZ; 

 Participação nas reuniões do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/ENSP);  

 Participação nas reuniões do Fórum de Comitê de Ética em Pesquisa da 
Fiocruz;  
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 Participação em reuniões do Colegiado de Ensino (CPG e CGPG); 

 Participação na comissão eleitoral para escolha de coordenação e 
representantes de docentes na CPG do PPGSP; 

 Participação no GT planejamento estratégico do PPGSP; 

 Participação nas reuniões dos Programas Vigilab e Vigifronteira, 
vinculados ao Programa de Saúde Pública (PPGSP); 

 

Externas 

 Participação nas reuniões do GT Violência e Saúde da Abrasco; 

 Participação na reunião do Comitê de Migração, Refúgio e Saúde da 
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro; 

 Participação nas reuniões do GT CEDCA de Formulação da Política 
Estadual de Prevenção e Enfrentamento aos Homicídios de Crianças e 
Adolescentes no RJ.  

 

PRODUÇÃO 

 

Artigos publicados 

 Serpeloni, F., Narrog, J.A., Gonçalves de Assis, S. et al. Narrative 
Exposure Therapy versus treatment as usual in a sample of trauma 
survivors who live under ongoing threat of violence in Rio de Janeiro, 
Brazil: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 22, 165 
(2021). https://doi.org/10.1186/s13063-021-05082-2. 

 Avanci, J.Q. ; SERPELONI, F. ; PIRES, T. O. ; ASSIS, S. G. Posttraumatic 
stress disorder among adolescents in Brazil: a cross-sectional study. 
BMC Psychiatry, v. 21, p. 75, 2021.  

 Maia, A.B.P.; Assis, S.G.; Ribeiro, F.M.L.; Pinto, L.W. The marks of 
gunshot wounds to the face. Brazilian Journal of Othorhinolaryngology, 
878 (2021), 145-51.  

 Pires, T.; Rocha, N.; Assis, S.G.; Nobre, F. Structural validation of the 
“Teacher’s report form” attention problems scale in a Brazilian sample. 
Measurement Instruments for the Social Science 2021 3:5. 
https://doi.org/10.1186/s42409-021-00023-w. 

 VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. 
M.; ALMEIDA, L. P.; SILVA, J. F. Trabalhadores/as da saúde e a Covid-
19: condições de trabalho à deriva? REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE 
OCUPACIONAL, v. 46, p. 1-28, 2021. 

 BITENCOURT, S. M.; ANDRADE, C.B. Trabalhadoras da saúde face à 
pandemia: por uma análise sociológica do trabalho de cuidado. Ciência 
& Saúde Coletiva, v. 26, p. 1013-1022, 2021.  

 GUTIERREZ, DENISE MACHADO DURAN; SOUSA, GIRLIANI SILVA 
DE; FIGUEIREDO, ANA ELISA BASTOS; RIBEIRO, MARIA DE NAZARÉ 
DE SOUZA; DINIZ, CLEISIANE XAVIER; NOBRE, GUIOMAR ALEGRIA 

https://doi.org/10.1186/s13063-021-05082-2
http://lattes.cnpq.br/0444647752878343
https://doi.org/10.1186/s42409-021-00023-w
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SOUZA SILVA. Vivências subjetivas de familiares que cuidam de idosos 
dependentes. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, p. 47-56, 2021. 

 FIGUEIREDO, ANA ELISA BASTOS; CECCON, ROGER FLORES; 
FIGUEIREDO, JOSÉ HENRIQUE CUNHA. Doenças crônicas não 
transmissíveis e suas implicações na vida de idosos dependentes. 
Ciencia & Saude Coletiva, v. 26, p. 77-88, 2021. 

 NASCIMENTO, HELLEN GUEDES DO; FIGUEIREDO, ANA ELISA 
BASTOS. Estratégia de saúde da família e idoso com demência: o 
cuidado pelos profissionais de saúde. Ciencia & Saude Coletiva, v. 26, p. 
119-128, 2021. 

 SILVA, M. M.; RIBEIRO, F. M. L.; FROSSARD, V.; SOUZA, R. M.; 
SCHENKER., M.; MINAYO, M. C. S. 'No meio do fogo cruzado': reflexões 
sobre os impactos da violência armada na Atenção Primária em Saúde 
no município do Rio de Janeiro. Ciencia & Saude Coletiva, v. 29, p. 
0/29/2021-0, 2021. 

 

Artigos/materiais em elaboração 

 Serpeloni, F., Ribeiro, F., Noal., D; Melo, B; Fortes, J.; Pickler, B; Souza, 
M; Rabello; Assis, S.  Violência e COVID-19: o que os profissionais da 
saúde querem saber sobre o atendimento a casos violência durante a 
pandemia? Revista Saúde e Sociedade (em revisão). 

 Capítulo de livro no prelo (fase final de revisão na editora) - "Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial a Grupos Populacionais Vulneráveis por 
Processos de Exclusão Social na Pandemia de Covid-19".  Schmidt, B.; 
Noal, D.S.; Melo, B.D.; Freitas, C.M.; Ribeiro, F. M.L.; Passos, M. F. D; 

 Revisão do artigo “’Eles vão certeiros nos nossos filhos’: adoecimentos e 
resistências de mães de vítimas de ação policial no Rio de Janeiro” 
submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva;  

 Revisão de artigo “Tirando o jaleco”: notas etnográficas sobre as práticas 
obstétricas em um hospital de ensino” (Lizandra F. Chourabi, Fátima 
Cechetto, Kathie Njaine) submetido à Physis; 

 Submissão aos Cadernos de Ética em Pesquisa do artigo “Orientações 
sobre ética em pesquisa em ambientes virtuais”;  

 Submissão a Revista Ciência e Saúde Coletiva do artigo "COVID-19 e 
população privada de liberdade: desafios à atuação profissional" - 
Ribeiro, F.M.L; Sánchez, A; Garcia, A.; Figueira, A.F.; 

 Submissão a revista Texto & Contexto Enfermagem do artigo "Análise 
das notificações de violência contra gestantes no brasil no período de 
2011 até 2018";  

 Finalização do artigo “Abuso digital entre Namorados: Perspectivas e 
experiências de adolescentes de duas capitais brasileiras”, o qual será 
submetido à International Journal of Adolescence and Youth.  

 Escrita do artigo “Venezuelanos/as no Brasil, trabalho e violências: 
interfaces com a pandemia da Covid-19” no livro “Procesos Pos 
Transicionales, Movilidades y Violencias en América Latina y el Caribe; 

 Escrita de artigo sobre Violência Armada e saúde na América Latina;  

https://www.tandfonline.com/toc/rady20/current
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 Escrita de capítulo “A saúde de meninas em Conflito com a Lei no Rio de 
Janeiro/Brasil” em parceria com universidades de Portugal;  

 Escrita do artigo científico “Heroínas e heróis da pandemia? Violências 
(in) visíveis no trabalho de profissionais de saúde na pandemia da Covid-
19 - encaminhado para a revista Ricot (Portugal); 

 Revisão do artigo “A saúde por um fio? O trabalho escravo 
contemporâneo na indústria da moda e confecção”, a ser enviado para a 
RBSO;  

 Elaboração do artigo “How do epigenetic studies investigate protection 
factors? A systematic review”; 

 Elaboração de artigo “Discriminação digital contra adolescentes LGBTI+ 
em duas capitais brasileiras”; 

 Elaboração de artigo “Lgbtifobia virtual - notas sobre uma etnografia no 
facebook”; 

 Elaboração de artigo “Não vai ser mais a homofobia que vai te separar 
do amor de Deus (Diácono, ICMRJ) - Um estudo sobre igreja inclusiva e 
a LGBTIfobia”; 

 Elaboração de artigo de revisão da literatura sobre mulheres e meninas 
na COVID-19; 

 Escrita de capítulo de livro da Unicamp: “Saúde e violências no trabalho 
de higiene e limpeza hospitalar”; 

 Elaboração do capítulo de livro sobre idosos dependentes – “Experiência 
exitosa em um Centro de Saúde”;  

 Elaboração de sumário executivo da pesquisa Condições de Saúde dos 
Presos idosos. 

 Preparação de dois infográficos:  
a) Um sobre o Transtorno do Estresse Pós-traumático para ser disponibilizados para 

os profissionais da saúde, gestores e população em geral;  
b) b) Infográfico com os resultados preliminares do projeto NET com objetivo de 

informar os gestores de saúde; 

 Vídeo de 13 minutos em finalização sobre o projeto NET com o objetivo 
de sensibilizar os profissionais da saúde e gestores sobre os impactos da 
violência na saúde mental, estresse pós-traumático, e as intervenções 
baseadas em evidências adaptadas ao contexto brasileiro; 

 Elaboração de cartilhas e cards de divulgação dos resultados da 
pesquisa “Violência na comunicação digital: Análise dos discursos e 
práticas disseminados na internet sobre homofobia, autoperpetração de 
violências, cyber dating abuse e cyberbullying”; 

 Elaboração de projeto para o edital “Seleção de projetos para elaboração 
de obras técnicas para a série de publicações/cadernos alusivos aos 15 
anos da Política Nacional de Promoção da Saúde”, promovido pela 
OPAS;  

 Discussão da Cartilha da Fiocruz “Assédio Moral, assédio sexual e outras 
violências no trabalho” com a equipe da Cogepe/Fiocruz; 

 Participação nas reuniões para elaboração do Termo de Referência do 
número especial para a Revista Saúde em Debate sobre 
“Interdisciplinaridade na Saúde Coletiva”; 
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 Organização do número temático “Condição juvenil na América Latina: 
demandas e enfrentamentos às iniquidades em saúde”, da Revista 
Ciência & Saúde Coletiva; 

 

 Outras produções  

 Elaboração de pareceres para o CEP/ENSP; 

 Elaboração de Boletim informativo do CEP/ENSP;  

 Elaboração de pareceres para revistas científicas; 

 ASSIS, S. G.; SILVA, M. M.; RIBEIRO, FERNANDA MENDES LAGES. 
Relatório Executivo Programa Institucional de Articulação Intersetorial em 
Violência e Saúde ano 2020. 2021. (Resumo Executivo). 

 MINAYO, M. C. S.; SILVA, M. M.; RIBEIRO, F. M. L.; SOUZA, R. M.; 
SCHENKER., M.; FROSSARD, V. Violência e saúde na Estratégia de 
Saúde da Família de Manguinhos: uma investigação preliminar. 2021. 
(Portfólio Práticas Inspiradoras em Atenção Psicossocial). 

 Material didático: projeto Povos Indígenas da Amazônia contra a Covid-
19– Bem-viver: Saúde mental indígena. Fiocruz Amazônia - Nações 
Unidas pear a infância (UNICEF), Instituto Leônidas e Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazônia), Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (COIAB), Agência dos Estados Indígenas para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID). 27 de outubro de 2020 a 16 de 
março de 2021. 
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/bemviversaudein
digena. 

 

EVENTOS REALIZADOS 

 Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Fórum de 
doenças e agravos não transmissíveis – 2021.Tema: Desafios trazidos 
pela pandemia de Covid19 nas DANT. Título: “Vivências dos profissionais 
da saúde que atendem aos casos de violência no contexto da Covid-19. 
09/02/2021. 

 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO  

 Entrevista ao programa Globo Repórter sobre o tema da Resiliência;  

 Live em homenagem ao Dia da Mulher: “Mas é preciso ter força, é preciso 
ter raça. É preciso ter gana sempre. ” 2021; Tema: Trabalho, mulheres 
migrantes e refugiadas e violências. (Rede social). 
https://www.youtube.com/watch?v=ySutzutcGsY&t=3463s; 

 Reportagem do Divulga ENSP sobre o projeto NET. “Divulga ENSP 
auxilia pessoas com estresse pós-traumático” 24/03/21 
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50761; 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/bemviversaudeindigena
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/bemviversaudeindigena
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50761
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 Vídeo curto de divulgação para a população geral do projeto NET 
divulgado no Instagram da ENSP @ensp_fiocuz e no Instagram do 
projeto @psicotraumatologia produzido;  

 Organização e realização de live para divulgação do livro: "O tema da 
violência no ensino em saúde coletiva: articulações com pesquisa e 
extensão".  

 1º. Encontro Remoto do Curso de Especialização “Impactos da Violência 
na Saúde” – https://www.youtube.com/ENSPCDEAD. 

 RIBEIRO, F. M. L.; ANDRADE, C. B. Trabalho de cuidado, pandemia e 
violências. 2021. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

Pesquisas em andamento 

 As violências no contexto da Covid-19: desafios e vulnerabilidades 
globais;  

 Avaliação da Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências;  

 Trabalho, saúde e violência: trabalhadores/as saúde diante da Covid-19;  

 Conflitos Armados e Saúde - Investigando os Sentidos e os Impactos da 
Violência entre moradores e trabalhadores da saúde e da educação em 
Manguinhos/Rio de Janeiro/RJ– Estudo de Caso; 

 Modos de cuidar de crianças entre camadas populares em contextos de 
violência: o cotidiano das famílias e repercussões e subsídios para o 
atendimento em saúde; 

 A descriminalização do aborto em debate: um olhar sobre os argumentos 
apresentados em audiência pública do STF; 

 Estudo das Condições de Saúde e Qualidade de Vida dos Presos Idosos 
do Estado do Rio de janeiro; 

 Terapia de Exposição Narrativa para sobreviventes de violência – Projeto 
NET; 

 Memórias Traumáticas da Violência e Resiliência: aspectos epigenéticos; 

 Eficácia do tratamento do estresse pós-traumático com pessoas que 
passaram por violência nos serviços de saúde do município do Rio de 
Janeiro;  

 Comportamento suicida: uma abordagem longitudinal da infância a vida 
adulta: elaboração de questionário, seleção e treinamento de agentes 
comunitários; 

 Pesquisa social comparada de mensuração da reação populacional à 
pandemia de Covid-19 e às medidas governamentais de contenção e 
resposta à pandemia - Termômetro Social Covid-19 – Brasil; 

 Fortalecimento de redes de favelas para o enfrentamento as violências 
contra mulheres e meninas no contexto da Covid-19; 

https://www.youtube.com/ENSPCDEAD
http://lattes.cnpq.br/1268382430703805
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 Conhecimentos, atitudes, práticas e representações de médicos de 
família e comunidade sobre o aborto induzido; 

 Velhice, sexualidade e preconceito: uma análise sobre a atitude frente a 
relação amorosa na terceira idade; 

 Conflitos armados e saúde - investigando os sentidos e os impactos da 
violência entre moradores e trabalhadores da Saúde e da Educação em 
Manguinhos/Rio de Janeiro/RJ - estudo de caso. 

 

Atividades de Ensino 

 Coordenação adjunta do PPGSP; 

 Coordenação PIBIC ENSP;  

 Aulas avulsas: Participação no seminário "Tópicos em Saúde Coletiva" 
do programa de Pós-graduação em Saúde Pública da UFMG; 

 Aula sobre Vigilância de Violências e Acidentes – Escola de Saúde 
Pública – MG. 

 Participação no curso na graduação de Ciências Sociais do 
CPDOC/FGV, “Antropologia na cidade: a obra de Gilberto Velho”. 

 

Relatório de atividades do Jornalismo 

 

JANEIRO 2021 

Notícias: 

4/1/2021 

A POTÊNCIA DO “4 X 4” PARA O SUS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50639 

Artigo escrito pelo pesquisador da ENSP, Luiz Vianna, para o Observatório de Medicina. Uma 
audaciosa e muito poderosa proposta para o avanço do SUS foi discutida na primeira semana 
deste mês, no I Congresso Brasileiro de Políticas e Sistemas de Atenção às Urgências e Acesso 
Hospitalar – promovido pela Rede Brasileira de Cooperação em Emergência. A ideia central é 
o lançamento da Campanha “4 x 4” – Permanência de 4 horas nas Emergências e ampliação 
dos leitos hospitalares do SUS para 4/1000 habitantes. 

6/1/2021 

COMO INTERPRETAR OS BENEFÍCIOS DAS VACINAS CONTRA A COVID-
19? 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50665 

Por Paulo Paulo Nadanovsky, pesquisador do Departamento de Epidemiologia da ENSP. A 
principal mensagem do texto é de alívio e enorme satisfação pela disponibilidade de vacinas 
eficazes para acabar com essa pandemia em pouco tempo. O trabalho de muitos cientistas por 
vários anos desenvolvendo tecnologias para vacinas, o foco intensificado em 2020 para 
desenvolver vacinas específicas contra o SARS-CoV-2 e a sorte deste vírus ser “vacinável” (há 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50639
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50665
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vários vírus para os quais todos os esforços científicos não foram suficientes para criar uma 
vacina efetiva), geraram um resultado que devemos comemorar muito. 

7/1/2021 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MESTRADO E DOUTORADO NA ENSP - 
2021 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50630 

Estão abertas as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado dos programas de Pós-
graduação em Saúde Pública e Epidemiologia em Saúde Pública, da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz). O processo seletivo 2021 
seguirá até 22 de janeiro, e as inscrições devem ser feitas na Plataforma Sigass Fiocruz. Os 
editais também estão disponíveis no site de Ensino da ENSP. 

8/1/2021 

OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO: INSCRIÇÕES ENCERRAM 
NESTA SEXTA-FEIRA (5/3) 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50617 

As inscrições para o curso Oficinas Clínicas sobre o Cuidado: Narrando Casos e 
(Re)construindo Sentidos para o Trabalho em Saúde podem ser feitas até esta sexta-feira (5/3). 
A atividade, esse ano oferecida em modalidade remota, acontecerá entre 30/03 e 06/07 de 2021, 
sempre às terças-feiras, de 10h às 12h, e de 14h às 17h. Voltado a profissionais do SUS e de 
outros serviços públicos que exerçam funções de cuidado, o curso de qualificação profissional 
em nível de atualização tem como objetivo contribuir com a compreensão e (re)construção de 
sentidos acerca das questões ligadas à dimensão (inter) subjetiva do trabalho em saúde e da 
produção do cuidado. 

COVID-19: BRASIL ULTRAPASSA 200 MIL MORTES E PESQUISADORES 
ALERTAM PARA A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50675 

Se desde o início da pandemia os números de óbitos por Covid-19 no Brasil já eram 
preocupantes, nesta quinta-feira (7/01) ficou ainda mais visível a grande tragédia humanitária 
vivenciada pelo país. O dia registrou mais de 200 mil mortes pela doença em dez meses, uma 
média de 20 mil óbitos por mês. O Brasil é o segundo com maior número de mortes por Covid-
19. São aproximadamente 10 milhões de indivíduos diagnosticados com a doença, sendo que 
a maioria das mortes está entre os mais pobres, que possuem menor acesso à Saúde, 
Educação, Saneamento Básico e moradia adequada. 

QUESTIONÁRIO SOBRE A EXPOSIÇÃO DE TRABALHADORES AO SARS-
COV-2 RECEBE APOIO DE SINDICATOS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50672 

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustível da Bahia (Sinposba) é um dos 
sindicatos que está apoiando a “Rede de Informações e Comunicação Sobre a Exposição de 
Trabalhadores ao SARS-CoV-2 no Brasil”.  O sindicato disponibilizou em seu site e nas suas 
redes sociais as informações sobre a pesquisa, além de explicações sobre o projeto. Além do 
Sinposba, o programa de rádio “Minuto mais Saúde” da rádio web literária "Carrapato", que vai 
ao ar aos sábados. O programa, com abrangência nacional, falou sobre a pesquisa e contou 
com a participação de uma das coordenadoras do projeto, Liliane Teixeira. 

11/1/2021 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50630
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50617
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50675
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50672
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ENSP INICIA PESQUISA QUE BUSCA DETECÇÃO PRECOCE DE COVID-19 
EM COMUNIDADE NO RIO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50678 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) inicia nesta segunda-feira, 
dia 11 de janeiro, no território da Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira, no Jacarezinho, a 
pesquisa Vigilância ativa (VA) na pandemia de SARS-CoV2: papel do contato remoto (CR) na 
identificação precoce de casos e na prevenção e cuidados durante a crise (VigiAtiva Sars-Cov-
2). O objetivo é monitorar a saúde das pessoas no contexto da pandemia causada pelo novo 
coronavírus identificando os casos de forma precoce, principalmente em indivíduos que tenham 
algum risco de desenvolver doenças mais graves, como idosos e pessoas com hipertensão ou 
diabetes. 

FIOCRUZ SEGUE RECRUTANDO VOLUNTÁRIOS PARA TESTES COM BCG 
CONTRA A COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50674 

A Fiocruz, por intermédio da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), segue recebendo 
voluntários para os testes, no Rio de Janeiro, do estudo com a vacina BCG para avaliar o 
impacto da Covid-19 em trabalhadores de saúde. Intitulada Brace Trial Brasil (BTB), a pesquisa 
é coordenada pela pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo, e o 
recrutamento dos voluntários está sendo feito no Centro de Referência Professor Hélio Fraga 
(CRPHF), em Curicica, e no Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
(Cesteh), no campus Fiocruz Manguinhos. Os voluntários do BTB devem se inscrever pelo link: 
https://is.gd/BRACERJ. 

12/1/2021 

HÉLIO FRAGA IDENTIFICA CASO DE TUBERCULOSE CAUSADA PELA 
ESPÉCIE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS VAR. AFRICANUM 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50689 

Foi identificado, pela primeira vez no Brasil, um caso de tuberculose causada pela espécie 
Mycobacterium tuberculosis var. africanum. As micobactérias são bacilos que estruturalmente 
são retos ou levemente curvados. São exemplares desse grupo o complexo M. tuberculosis, M. 
leprae e outras espécies denominadas micobactérias não causadoras de tuberculose (MNT). 
No total existem mais de 170 espécies. A tuberculose é uma doença que, sem seres humanos, 
é causada por micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, que inclui M. 
tuberculosis var. tuberculosis e M. tuberculosis var. africanum. 

13/1/2021 

PESQUISADOR DA ENSP FALA SOBRE A EFICÁCIA E A SEGURANÇA DA 
CORONAVAC 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50680 

O pesquisador da ENSP, Eduardo Costa, concedeu entrevista ao Hora do Povo. O 
epidemiologista ressaltou que uma vacina inativada, com duas doses, obter entre 70 e 80% de 
eficácia, é um resultado muito bom. Segundo ele, aprimeira qualidade da CoronaVac é que ela 
é pouco reatogênica, ou seja, as reações adversas graves não existem e foram já testadas, não 
apenas por este estudo que aconteceu no Brasil, mas em mais de 50 mil pessoas na China. 

14/1/2021 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50678
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50674
https://is.gd/BRACERJ
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50689
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50680
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ESTUDO INÉDITO TRAÇARÁ O PERFIL DOS PROFISSIONAIS INVISÍVEIS 
NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50710 

No Brasil, mais de um 1,5 milhão de trabalhadores de nível técnico/auxiliar da Saúde enfrentam 
diariamente não só milhares de novos casos e centenas de óbitos relacionados à Covid-19 nos 
hospitais e unidades de saúde, mas também encaram um cotidiano anônimo e, por vezes, de 
“invisibilidade” diante da própria equipe, suas instituições e a sociedade em geral. Embora 
executem serviços de extrema importância, pouco se sabe qual é o perfil e a real situação de 
trabalhadores técnicos, auxiliares e de apoio das equipes de Saúde. Preocupada em responder 
a essa lacuna, a Fiocruz lançou, no dia 14 de janeiro, a pesquisa inédita “Os trabalhadores 
invisíveis da Saúde: condições de trabalho e saúde mental no contexto da Covid-19 no Brasil”. 
O questionário on-line está disponível no site da ENSP/Fiocruz ou pode ser acessado pelo link 
https://is.gd/PesquisaInvisiveis. 

15/1/2021 

ENSP E INI RECEBEM 10.500 MÁSCARAS N95 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50715 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e o Instituto Nacional de 
Infectologia (INI/Fiocruz) receberam a doação de 10.500 máscaras N95 da empresa de petróleo 
e gás Yinson Boronia Serviços de Operação. O modelo – o mais indicado para os profissionais 
que atuam na linha de frente contra a Covid-19 – será distribuído entre as unidades de 
assistência da ENSP - Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, Clínica da Família Victor 
Valla, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Centro de Referência Professor Hélio 
Fraga -, o Centro Hospitalar Covid-19 do INI e o Hospital do INI. 

18/1/2021 

'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' ABORDA OS DESAFIOS PARA A 
REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50708 

Na primeira edição do ano, o Cadernos de Saúde Pública aborda os desafios para a realização 
da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A ex-coordenadora  do Programa 
Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, assina o editorial da revista, 
e diz ser de extrema relevância a definição de uma estratégia de comunicação eficiente para 
esclarecer a população das prioridades na ordem de vacinação, e evitar a corrida aos postos de 
saúde. 

21/1/2021 

DESAFIOS DOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS PRODUTORES DE VACINAS 
NO BRASIL É TEMA DE ARTIGO CIENTÍFICO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50730 

A regulamentação para produtos biológicos vem evoluindo rapidamente, seja motivada por 
questões de qualidade com impacto na vida das pessoas, ou pelo advento de novas tecnologias, 
dizem pesquisadores da Fiocruz. “Fabricantes precisam criar estratégias para manter seus 
produtos e instalações adequadas e um sistema da qualidade atualizado e operante, e agências 
reguladoras têm o papel de garantir que os produtos em uso atendam aos critérios 
estabelecidos, sem comprometer o fornecimento de medicamentos para a população.” 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50710
https://is.gd/PesquisaInvisiveis
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50715
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50708
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50730
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QUESTIONÁRIO INÉDITO BUSCA APRIMORAR TRATAMENTO EM SAÚDE 
MENTAL 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50726 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e o Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz) estão conduzindo 
a pesquisa “O uso e experiências de vida com os antipsicóticos”. O objetivo é entender como 
funciona o uso dos medicamentos antipsicóticos, compreender os efeitos da sua retirada e 
melhorar a forma como os profissionais do serviço de saúde mental oferecem apoio ao paciente. 

22/1/2021 

REABERTURA DA UPA DE MANGUINHOS FOI TEMA DE REUNIÃO 
PÚBLICA NA CÂMARA DO RIO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50742 

A Câmara do Rio de Janeiro realizou, na terça-feira, 19 de janeiro, reunião pública pela 
reabertura da Unidade de Pronto Atendimento de Manguinhos (UPA - Manguinhos). Liderada 
pelo vereador Lindbergh Farias (PT), a reunião contou com diversos parlamentares, 
representantes das associações de moradores, da Fiocruz e do atual secretário de Saúde do 
município do Rio de Janeiro, Daniel Soranz. O principal objetivo da atividade foi traçar 
estratégias para a reabertura imediata da unidade. 

25/1/2021 

'VACINA É A ÚNICA SOLUÇÃO', DIZ MARGARETH DALCOLMO, UMA DAS 
VOZES MAIS ATUANTES NO COMBATE À COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50746 

A revista Radis de janeiro destaca a entrevista com a pesquisadora da ENSP/Fiocruz, Margareth 
Dalcolmo. Ela afirma que “teremos um ano de 2021 ainda muito difícil e, nos próximos dois anos, 
o mundo todo terá que guardar alguns cuidados coletivos de proteção”. Confira a matéria da 
repórter Ana Cláudia Peres e do subeditor Luiz Felipe Stevanim. Dalcolmo ainda não havia sido 
imunizada com a vacina AstraZeneca/Oxford quando foi entrevistada pela Radis, o que 
aconteceu em 23/1 durante cerimônia na Fiocruz para liberação de duas milhões de doses da 
vacina importada do Instituto Sérum, na Índia. 

26/1/2021 

PIC'S TEM BALANÇO DOS ÚLTIMOS ANOS DE ATUAÇÃO NA ENSP 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50740 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no SUS (PIC'S) têm estado a cada dia 
mais presentes na rotina dos trabalhadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(ENSP/Fiocruz). A Coordenação do grupo é formada por profissionais da Escola e seu principal 
objetivo é disseminar as práticas no âmbito institucional, motivando e dando acesso aos 
trabalhadores, alunos e colaboradores às práticas nos campos da pesquisa, 
capacitação/formação profissional e serviço. 

NEGACIONISMO DIFICULTA PERCEPÇÃO PÚBLICA DO RISCO DA 
PANDEMIA, DIZ ESTUDO SOBRE OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50739 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50726
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50742
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50746
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50740
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50739
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Para descrever como a pandemia da Covid-19 é percebida por Agentes Comunitários de Saúde 
(ACSs) que trabalham em comunidades carentes ou favelas no Brasil, pesquisadores do CEE-
Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Publica Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), da UFRJ e do 
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) realizaram estudo que revela os impactos de uma agenda 
negacionista na atuação desses profissionais. O estudo, publicado no periódico internacional 
Work, em 07/01/2021, indica que o negacionismo vem dificultando o consenso sobre a 
necessidade de distanciamento social, fechamento de negócios e outras medidas para enfrentar 
a pandemia da Covid-19. 

27/1/2021 

SÉRIE REÚNE ESPECIALISTAS PARA ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE A 
VACINA DE COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50765 

A equipe de Comunicação da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (CCI/ENSP) 
conversou com os pneumologistas Hermano Castro e Patrícia Canto a fim de esclarecer uma 
série de fake news que surgiram sobre a vacinação contra a Covid-19. Nos vídeos, os 
profissionais orientam a respeito da segurança e da importância desse processo de vacinação 
no Brasil e no mundo. Confira a Playlist no Canal da ENSP no Youtube. 

SEXTO INFORME DA REDE DE INFORMAÇÕES É DESTINADO AOS 
TRABALHADORES DE FRIGORÍFICOS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50755 

A Rede de Informações e Comunicação sobre a Exposição de Trabalhadores e Trabalhadoras 
ao SARS-CoV-2 acaba de lançar seu sexto informe destinado aos trabalhadores e 
empregadores da indústria de abate e processamento de carnes e derivados. O informe objetiva 
divulgar as orientações que foram elaboradas pela Administração de Segurança e Saúde 
Ocupacional (Osha) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Os trabalhadores 
e trabalhadoras de frigoríficos são considerados essenciais neste momento de pandemia e, 
desde o início, ficaram expostos à Covid-19 no Brasil, o que gerou ações do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) para preservá-los, já que aconteceram surtos em fábricas de abate. 

28/1/2021 

ARTIGO ANALISA MORTALIDADE HOSPITALAR POR COVID-19 NOS 
PRIMEIROS MESES DA PANDEMIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50759 

O artigo COVID-19 hospitalizations in Brazil’s Unified Health System (SUS), publicado pela Plos 
One, analisa 89.405 internações, das quais 24,4% resultaram em óbito. O objetivo do estudo foi 
identificar fatores associados à mortalidade hospitalar relacionada à COVID-19 no SUS, nos 
quatro primeiros meses da pandemia, em todo o país. O levantamento foi realizado por um 
grupo de pesquisadoras da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. 

29/1/2021 

CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA: PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2021 DA REVISTA 
ENFOCA IDOSOS DEPENDENTES DE CUIDADORES 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50756 

A novidade demográfica mais importante no mundo neste momento é o aumento expressivo da 
longevidade. Para debater o tema, a primeira edição da revista Ciência & Saúde Coletiva de 
2021 dedica-se a uma das categorias mais esquecidas de brasileiros: as pessoas idosas que 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50765
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50755
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50759
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perderam sua autonomia e precisam de cuidados de terceiros. Os artigos se debruçam sobre a 
díade idoso/cuidadora, porque mais de 90% dos que assistem aos que estão nessa etapa da 
vida, no Brasil e no mundo, são mulheres. 

FEVEREIRO 2021 

Notícias: 

1/2/2021 

ESTUDO IDENTIFICA RESISTÊNCIA A MEDICAMENTOS PARA 
TUBERCULOSE NOS POVOS INDÍGENAS GUARANI E KAIOWÁ 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50779 

O pesquisadores Paulo Basta e Reinaldo Santos, da Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fiocruz (ENSP), integram o grupo de autores do artigo “Identification of a predominant genotype 
of Mycobacterium tuberculosis in Brazilian indigenous population”, publicado na Scientific 
Reports, revista do grupo Nature. A publicação é resultado das pesquisas sobre tuberculose 
entre os povos indígenas Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul, desenvolvidas pelo grupo 
de pesquisa Epidemiologia e Controle da Tuberculose em Áreas Indígenas, e financiadas pelo 
programa de inovação científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

É FAKE NEWS!: CONHEÇA 5 NOTÍCIAS FALSAS SOBRE A COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50783 

Um estudo que analisou notícias falsas recebidas pelo aplicativo Eu Fiscalizo, conduzido no ano 
passado pelas pesquisadoras da ENSP Claudia Galhardi e Maria Cecília de Souza Minayo, já 
apontava um número significativo de fake news em tempos de pandemia. Com a chegada das 
vacinas contra a Covid-19, o app segue recebendo uma série de denúncias de informações não 
verídicas associadas à doença. Desenvolvido para que usuários notifiquem conteúdos 
impróprios em veículos de comunicação, mídias sociais e whatsapp, o Eu fiscalizo tem 
contribuído para que a sociedade tire suas dúvidas e obtenha esclarecimentos com a Fiocruz, 
de forma simples e rápida, a respeito de informações veiculadas sobre a Covid-19. 

2/2/2021 

'RADIS' RETRATA OS VOTOS DE DIVERSIDADE NA POLÍTICA 
BRASILEIRA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50792 

A última edição da revista Radis salienta que a votação expressiva de transexuais, mulheres 
negras, indígenas e quilombolas sugere um aumento da representatividade na vida política do 
país. A reportagem de Ana Cláudia Peres conta que serão 209 mulheres negras com assento 
nas câmaras municipais, e 80 quilombolas foram eleitos para cargos municipais em todo país. 
Leia a matéria completa! 

PESQUISADOR DA ENSP IMPLEMENTA PROGRAMA 
INOVADOR DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NO INTERIOR DE MG 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50796 

Pacto Pela Vida é o nome do novo programa instituído pela prefeitura de Lima Duarte, em Minas 
Gerais. Inovadora na prevenção e controle da pandemia de Covid-19, a iniciativa foi idealizada 
pelo pesquisador Luciano Toledo, em sua última atividade como servidor público da Escola 
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. O Pacto Pela Vida (PPV) é uma ação instituída pelo 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50779
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50792
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50796


 

    

 

 
 

30 

Decreto nº13/2021, que reunirá representantes do poder público, da sociedade civil e diferentes 
atores do município na implementação das ações de controle e prevenção do coronavírus. 

BOLETIM COVID-19 NAS FAVELAS PRODUZ VÍDEO COM PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50787 

A equipe responsável pelo Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas Favelas lançou um 
vídeo com os principais resultados da publicação. O objetivo do material é popularizar a ciência, 
ampliar a divulgação nas comunidades cariocas e explicar a relação entre os casos e mortes 
por covid-19 nos bairros do Rio de Janeiro. A iniciativa é dos pesquisadores Jussara Ângelo e 
André Perissé, da Ensp, e Bianca Leandro, da EPSJV, que integram a Sala de Situação Covid-
19 nas Favelas, vinculada ao Observatório Covid-19 da Fiocruz. 

4/2/2021 

EXCESSO DE MORTES POR COVID-19: ESTUDO DA ENSP ANALISA 
SUBNOTIFICAÇÃO E DESIGUALDADES REGIONAIS NO BRASIL 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50809 

Estimar o número de mortes e suas diferenças em cidades brasileiras gravemente afetadas pela 
epidemia de Covid-19, de acordo com o local de ocorrência do óbito, características 
demográficas e trajetória ao longo do tempo é o objetivo de um estudo com participação de 
pesquisadores da ENSP, considerado uma ferramenta importante para o processo de tomada 
de decisão na gestão de saúde pública. 

PESQUISADOR DA ENSP FALA SOBRE PANDEMIA, SOLIDARIEDADE E 
VACINAS NO BRASIL E NO MUNDO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50802 

O pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), Jorge 
Bermudez, fala sobre a necessidade de planejar ações nas cadeias de suprimento para 
assegurar o acesso da população aos insumos de saúde, além de abordar retomada da 
discussão que polariza saúde X comércio e a importância da soberania no fortalecimento de 
nosso complexo econômico e industrial da saúde. Confira o artigo na íntegra, no blog do CEE-
Fiocruz. 

5/2/2021 

MUDANÇA EM REPOSITÓRIO FACILITA CONSULTA DE TESES E 
DISSERTAÇÕES DA ENSP 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50808 

A comunidade da ENSP no Repositório Institucional da Fiocruz - o ARCA -  ganhou 
recentemente novas subcomunidades que separam por programas de pós-graduação as teses 
e dissertações. O usuário que acessar o Arca já consegue ver as novas subcomunidades, de 
cada um dos programas de pós-graduação da Escola: Programa de Pós-Graduação em 
Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS); Programa de Pós-Graduação em 
Epidemiologia em Saúde Pública (PPGEPI); Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e 
Meio Ambiente (PPGSPMA); Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPG-SP); 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Epidemiologia em Saúde Pública 
(PPGEPI) e Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Saúde Pública (PPGSP), 
além das subcomunidades Radis e Recursos Educacionais. 

AUTONOMIA DO MÉDICO DEVE RESPEITAR A CIÊNCIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50787
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50809
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50805 

Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, em 30/01/2021, seis pesquisadores destacam 
a obrigação dos médicos em observar as orientações da ciência, considerando inaceitável o 
estímulo por esses profissionais ao uso de drogas comprovadamente ineficazes. Eles se 
referem, em especial, ao tratamento precoce da Covid-19, e criticam artigo do presidente do 
Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Britto Ribeiro, em que este, entre outros equívocos 
apontados pelos pesquisadores, sustenta a autonomia dos médicos para fazer a prescrição. 
Leia o artigo a seguir e acesse os links referentes a alguns dos estudos que atestam a ineficácia 
do tratamento precoce. 

8/2/2021 

PROJETOS DA ENSP SÃO CONTEMPLADOS EM EDITAL INOVA SOBRE 
TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50816 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) teve 11 projetos 
contemplados no edital Inova Territórios Sustentáveis e Saudáveis no contexto da pandemia 
Covid-19, organizado pela Presidência da Fiocruz, por meio das Vices presidências de 
Produção e Inovação em Saúde (VPPIS), de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB) e de 
Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS). O objetivo da chamada foi apoiar 
estratégias territorializadas de convívio com a covid-19 que sejam estruturantes na superação 
das situações de vulnerabilidades socioambientais e possam ser referências para a aplicação 
em outros contextos pós-pandemia. 

10/2/2021 

APLICATIVO QUE NOTIFICA FAKE NEWS COMPLETA 1 ANO DE 
EXISTÊNCIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50837 

Desenvolvido para que usuários notifiquem conteúdos impróprios em veículos de comunicação, 
mídias sociais e whatsapp, o Eu fiscalizo comemora, nesta quarta-feira (10/02), seu primeiro 
aniversário. Ao longo de um ano de existência, o aplicativo recebeu uma série de denúncias de 
fake news relacionadas, principalmente, à Covid-19. Durante o período, já serviu como base 
para a produção de estudos e relatórios sobre notícias falsas associadas à doença, contribuindo 
para que a sociedade tire suas dúvidas e obtenha esclarecimentos junto à Fiocruz, de forma 
simples e rápida, a respeito de informações veiculadas sobre o tema. 

12/2/2021 

COVID-19: REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EM PACIENTES NO 
BRASIL 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50840 

Considerando que as informações de segurança dos fármacos para o tratamento da Covid-19 
são limitadas, um estudo com participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
teve como objetivo avaliar as reações adversas identificadas nos pacientes com Covid-19. O 
artigo foi publicado na revista Cadernos de Saúde Pública da ENSP. 

A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS E A COMUNICAÇÃO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50806 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50805
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50837
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50840
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50806


 

    

 

 
 

32 

“O novo normal!” Essa foi uma das frases mais usadas logo no início da pandemia da Covid-19, 
pois, junto dela, tivemos que adquirir novos hábitos. Ao andar na rua hoje, não vemos mais o 
sorriso de cada um, pois a máscara se tornou acessório obrigatório para evitar e controlar a 
transmissão do novo coronavírus. E muito foi falado sobre esse novo acessório: protege ou não? 
De pano ou cirúrgica? A máscara pode atrapalhar na comunicação. Diante de tais perguntas, a 
pesquisadora do Serviço de Audiologia do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e 
Ecologia Humana (Cesteh/ENSP/Fiocruz) Marcia Soalheiro elaborou um informativo a respeito 
da utilização de máscaras para a prevenção da doença. 

18/2/2021 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO INTERNACIONAL AVALIAÇÃO 
PARTICIPATIVA EM SAÚDE 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50870 

Com o objetivo de possibilitar maior aprofundamento teórico-metodológico em temas atuais do 
campo da avaliação em saúde numa perspectiva mundial e ampliar a internacionalização da 
formação no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública por meio de parceiros 
qualificados, a ENSP está com inscrições abertas para o curso Internacional Avaliação 
Participativa em Saúde - Abordagens e Perspectivas Teórico-Metodológicas e Práticas. As 
inscrições vão até 12 de março.  

 

 

ENSP LAMENTA FALECIMENTO DO PESQUISADOR SERGIO GOES 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50866 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) comunica, com profundo 
pesar, o falecimento do economista e sanitarista Sergio Goes de Paula. Ele faleceu na segunda-
feira (15/2), aos 74 anos, após uma longa luta contra um câncer. Com uma destacada trajetória 
na Fiocruz, Goes atuou na ENSP, na Presidência, na Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e 
no Fórum Itaboraí (Fiocruz Petrópolis). 

 

19/2/2021 

COVID-19 NAS FAVELAS: BAIXA TESTAGEM E AUSÊNCIA DE DADOS 
PREOCUPAM ESPECIALISTAS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50872 

O desequilíbrio no acesso aos testes de Covid-19 no município do Rio de Janeiro, a 
reorganização dos processos de trabalho nas unidades de saúde e as iniciativas para 
enfrentamento da pandemia nas favelas cariocas foram os temas que marcaram o lançamento 
do 3º Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas Favelas. Realizado no último dia 11/2, o evento 
on-line apresentou os dados de síndrome gripal (SG) no município e revelou que o mês de abril 
foi o pico da pandemia no primeiro semestre de 2020, com 111 mil casos notificados de SG e 
21.500 confirmações de Covid-19. A retomada do crescimento do vírus ocorreu em novembro, 
com 119 mil casos de síndrome gripal e 18.200 casos de Covid-19. Acesse a publicação no 
Observatório Covid-19 Fiocruz. 

OBSERVATÓRIO REGISTRA MORTES POR COVID-19 ENTRE 
QUILOMBOLAS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50870
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50866
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50872
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50861 

Até 16 de fevereiro, já são 205 óbitos, e os casos confirmados de contaminação se aproximam 
de 5 mil. Os dados sobre a contaminação de quilombolas pelo novo Coronavírus são levantados 
de maneira autônoma pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (Conaq) em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA). Desde 11 de 
abril quando foi registrado o primeiro óbito entre quilombolas, no período de 10 meses morreram 
em média de 19,5 por mês. A subnotificação dos casos ainda é uma realidade por parte das 
autoridades sanitárias. 

PESQUISA VAI AVALIAR CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE 
PÚBLICA COM ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50868 

Como os egressos e coordenadores pedagógicos enxergam os cursos de especialização em 
Saúde Pública com a abordagem da Educação Interprofissional? A indagação levou a vice-
direção da Escola de Governo em Saúde da ENSP a lançar a pesquisa A Educação 
Interprofissional: construindo evidências a partir da Nova Formação em Saúde Pública na Rede 
Brasileira de Escolas de Saúde Pública. Desenvolvida no âmbito do projeto A Nova Formação 
em Saúde Pública, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/ENSP), a investigação 
pretende avaliar os cursos de especialização em Saúde Pública das instituições integrantes da 
Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública. 

22/2/2021 

AGROTÓXICOS: OS VENENOS OCULTOS NA NOSSA MESA É O TEMA DO 
'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' DE FEVEREIRO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50862 

Desde 2008 o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, um importante problema 
de saúde pública no país. Refém de um sistema de produção agrária de alimentos totalmente 
dependente do uso desses produtos, estima-se que o brasileiro consome, em média, 7 kg de 
agrotóxicos por ano. A revista científica Cadernos de Saúde Pública atenta que à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária cabe o controle sanitário e a responsabilidade de fiscalizar e 
alertar sobre os riscos associados à aplicação desses produtos. 

ARTIGO ABORDA RELAÇÃO ENTRE AVANÇO TECNOLÓGICO E 
CUIDADO MÉDICO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50880 

Em artigo publicado no site do Observatório de Medicina/ENSP. o médico Luiz Vianna Sobrinho 
observa que “o avanço tecnológico e as múltiplas opções disponíveis para o cuidado moderno 
diminuíram o acordo universal sobre determinados valores e aumentaram as distâncias entre 
as múltiplas possibilidades que esse avanço nos trouxe”. No caso da Atenção Primária, 
exemplifica ele, a mudança de foco na assistência sanitária, com maior ênfase se direcionando 
do tratamento para a prevenção, e da abordagem hospitalar para dentro da comunidade. 

23/2/2021 

SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 2021: INSCRIÇÕES A PARTIR DE 8/3 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50891 

As inscrições para os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Pública e Meio Ambiente (PPGSPMA), da ENSP/Fiocruz, estarão disponíveis a partir do 
dia 8 de março de 2021. O processo seletivo ficará aberto até 24 de março, e o edital poderá 
ser acessado no site de Ensino da ENSP e na Plataforma Sigass Fiocruz, em 3/3. O início das 
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aulas está previsto para junho de 2021, na modalidade remota, enquanto vigorar a pandemia 
de Covid-19.   

24/2/2021 

ARTIGO ABORDA PATENTES E VACINAS DA COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50890 

O pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e membro 
do Painel de Alto Nível em Acesso a Medicamentos do Secretário-geral das Nações Unidas, 
Jorge Bermudez, e a médica e deputada federal, Jandira Feghali, assinam artigo sobre patentes 
e vacinas da covid-19. O artigo foi publicado originalmente no site 247, em 17 de fevereiro de 
2021. 

25/2/2021 

REDE DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO CONVOCA 
TRABALHADORES PARA RESPONDER QUESTIONÁRIO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50904 

Há 11 meses, o Brasil e o mundo vivem uma pandemia sem precedentes que mudou a rotina 
de vida de toda a população. Um novo normal começou a existir, novas regras, um novo estilo 
de vida e de trabalho. Sim, o trabalho sofreu um grande impacto com a existência do novo 
coronavírus! Muitas atividades foram, de fato, realocadas para home-office. Porém, diversos 
postos de trabalho não podem ser realizados neste formato, além de serem considerados 
essenciais para o enfrentamento da pandemia. Categorias como o setor frigorífico, petroleiro, 
dentre outros, são fundamentais para o funcionamento e manutenção da população em geral. 

26/2/2021 

ENSP PROMOVE NÚMERO TEMÁTICO SOBRE SAÚDE PÚBLICA, CIÊNCIA 
E SOCIEDADE 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50914 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), em parceria com o Centro Brasileiro 
de Estudos em Saúde (Cebes), convida a todos para participar do número temático da Revista 
Saúde em Debate. Os interessados em submeter trabalhos devem escrever para o e-mail 
revista@saudeemdebate.org.br, até 12 de março. A submissão de artigos vai até o dia 31 de 
maio. A publicação busca a ampliação da reflexão científica interdisciplinar em relação aos 
efeitos, em longo prazo, da pandemia da covid-19 sobre o campo da saúde pública. 

INSCRIÇÕES ABERTAS: CURSO INTERNACIONAL "A SAÚDE COLETIVA 
EM DIÁLOGO COM AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL" 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50907 

O curso está em sua 4a. edição e seu objetivo central é aprofundar, na perspectiva da Saúde 
Coletiva, as discussões em torno dos estudos pós-coloniais e da obra do sociólogo português 
Boaventura de Sousa Santos, sintetizada na proposição das Epistemologias do Sul. O formato 
de ensino será on-line, através da plataforma Zoom, no período de 5 a 16 de abril. Serão 10 
encontros virtuais de 3 horas (total 30 horas), nas manhãs de segunda à sexta-feira, de 9h:30 
às 12h:30, com exceção do dia 15/4 quando, excepcionalmente, as aulas ocorrerão de 13h:30 
às 16h:30, ministradas por professores da ENSP/Fiocruz e do Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra, os quais já desenvolvem trabalhos em parceria. 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50890
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50904
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50914
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PESQUISADORA DA ENSP AFIRMA QUE CONCENTRAÇÃO NA 
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS É CHAVE PARA ENTENDER O 
DESABASTECIMENTO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50897 

“Existe uma pressão pela inovação, que motiva essas empresas a buscarem um lucro garantido 
e rápido. Elas se concentram, então, em produzir coisas novas, com excelentes evidências, mas 
com um preço altíssimo” afirma a abrasquiana Claudia Osorio, Pesquisadora da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e integrante da comissão científica do 4º 
CBPPGS em matéria à BBC News Brasil. Atualmente, diversos medicamentos para tratamento 
de doenças como câncer, sífilis e até covid-19 estão em falta no mercado. 

Eventos: 

11/2/2021 

BOLETIM SOBRE COVID-19 NAS FAVELAS: LANÇAMENTO ACONTECE 
NESTA QUINTA-FEIRA (11/2) 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50845 

A Fiocruz lançará nesta quinta-feira (11/2) o 3º Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas 
Favelas. Nesta edição, a publicação, que é uma iniciativa da Sala de Situação Covid-19 nas 
Favelas, apresentará a distribuição e a incidência da Síndrome Gripal (SG) nas favelas cariocas. 
O evento de lançamento reunirá os pesquisadores Andre Périssé (Ensp) e Bianca Leandro 
(EPSJV), autores do boletim, a assistente social Luanda Café, da Clínica da Família do Caju, e 
o pesquisador da Ensp e coordenador técnico do Dicionário de Favelas, Marcelo Fornazin. A 
transmissão está marcada para as 18h, no Canal da VídeoSaúde Distribuidora Fiocruz. 

25/2/2021 

WEBINAR DISCUTE SEGURANÇA E EFICÁCIAS DE VACINAS CONTRA A 
COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50896 

O Centro Colaborador para Qualidade e Segurança do Paciente – Proqualis realiza no dia 26 
de fevereiro, o "Webinar Proqualis Fevereiro 2021: Segurança e Eficácia de Vacinas contra 
Covid-19". O evento on-line contará com a presença dos pesquisadores Paulo Nadanovsky 
(ENSP); Patricia Mouta (Biomanguinhos), ambos da Fiocruz, e Alexander Roberto Precioso, do 
Instituto Butantan. A moderação é de Luiz Antonio Camacho, da ENSP. 

MARÇO  

Notícias: 

1/3/2021 

ESTUDO AVALIA QUALIDADE DAS MÁSCARAS COMERCIALIZADAS NO 
BRASIL 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50921 

Uma das alternativas para minimizar a taxa de transmissão direta do novo coronavírus é o uso 
das máscaras faciais. Atualmente, há no mercado uma diversidade de máscaras, tanto na 
composição têxtil, quanto na presença ou não do elemento prata (Ag), sob a forma de íon ou 
nanopartículas de prata (AgNP), que possui atividade biocida. Um artigo com participação da 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50897
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50845
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50896
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ENSP avaliou a presença da Ag total e de AgNP em máscaras produzidas para proteger a 
população da Covid-19 que estão sendo comercializadas no Brasil durante a pandemia. 

LÍDERES SINDICAIS REFORÇAM IMPORTÂNCIA DA PESQUISA SOBRE 
TRABALHADORES INVISÍVEIS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50911 

Em evento on-line realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência 
dos Estados de Goiás e Tocantins (Sintfesp – GO/TO), na quarta-feira (24/2), a pesquisadora 
Maria Helena Machado, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), 
apresentou o estudo inédito sobre “Os trabalhadores invisíveis da Saúde: condições de trabalho 
e saúde mental no contexto da Covid-19 no Brasil”. Além de destacar a essencialidade para o 
sistema de saúde desse contingente de 1.5 milhão de trabalhadores, a palestrante lamentou as 
mais de 1500 mortes de profissionais de saúde durante toda pandemia de Covid-19. 

2/3/2021 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA: ENSP PUBLICA 
ÚLTIMA EDIÇÃO DE 2020 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50923 

Diante do cenário de trabalho imposto pela pandemia do coronavírus, a Escola Nacional de 
Saúde Publica Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), produziu ao longo de 2020 o Relatório de 
Atividades durante a pandemia. Os Relatórios apresentam as atividades desenvolvidas pelos 
departamentos e centros, consolidando a produção da Escola 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). A quarta e última edição do 
documento em 2020 reúne o compilados das atividades dos meses de outubro, novembro e 
dezembro. O Relatório de Atividades integra as ações institucionais da Escola no enfrentamento 
da pandemia. 

NOVO BOLETIM DIGITAL TRAZ PRINCIPAIS NOVIDADES SOBRE ÉTICA 
EM PESQUISA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50931 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/ENSP) acaba de lançar seu novo boletim digital, o CEP 
Informa. Com edição trimestral, o informativo foi criado para ajudar na disseminação dos 
princípios que regem a ética em pesquisa, além de propiciar uma relação harmoniosa entre os 
atores envolvidos e divulgar a produção do comitê. 

3/3/2021 

DIA MUNDIAL DA AUDIÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50905 

O Serviço de Audiologia do Cesteh/ENSP/Fiocruz/MS participa de datas, eventos 
comemorativos e adere às propostas da OMS que, há vários anos, orienta e auxilia os Estados-
membros no desenvolvimento de programas e ações para a promoção dos cuidados auditivos 
em nível global. 

A CONTRIBUIÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA DISSEMINAÇÃO DO 
NOVO CORONAVÍRUS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50934 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50911
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50923
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50931
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O projeto de vigilância do novo coronavírus em esgotos de Niterói, na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, teve resultados publicados no periódico ‘Water Research’, uma prestigiada 
revista científica internacional. Os achados destacam o uso da metodologia como um sistema 
de alerta precoce para o surgimento de novos casos de Covid-19, permitindo ações de saúde 
pública e medidas de prevenção mais rápidas. A publicação contempla o período de abril a 
agosto de 2020, quando foram coletadas 223 amostras. Atualmente, o projeto soma mais de 
400 coletas. A iniciativa é da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a prefeitura de 
Niterói e a concessionária Águas de Niterói. 

4/3/2021 

PROJETO CRIA ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA OS TRABALHADORES 
DA SAÚDE NA PANDEMIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50944 

Respiro é um projeto de apoio e investigação para os trabalhadores da saúde que atuam na 
pandemia, e que faz parte do Programa Inova Fiocruz - Geração de Conhecimento Covid-19. 
Coordenado pelas pesquisadoras Monica Vieira, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio (EPSJV), e Eliane Vianna, do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria 
(CSGSF/ENSP), a iniciativa conta com mais de 20 pesquisadores vinculados à Fiocruz que se 
afetaram pela intensificação do sofrimento do trabalho em saúde e do cuidado no decorrer da 
pandemia. O estudo ainda possui parceiros externos para investigar as repercussões da Covid-
19 em Portugal e Canadá. 

5/3/2021 

COVID-19: CD DA ENSP DIVULGA CARTA REFORÇANDO ORIENTAÇÕES 
DA FIOCRUZ E CONASS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50955 

O Conselho Deliberativo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fioruz) 
divulgou uma carta em reforço ao boletim extraordinário da Fiocruz, publicado no dia 
02/03/2021, em que se solidariza com o manifesto do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e todas as instituições que têm se posicionado em favor da proteção à vida 
para conter o avanço da Covid-19 em todo o país. 

8/3/2021 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: UMA HOMENAGEM DA ENSP 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50962 

A Escola Nacional de Saúde Publica Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) homenageia todas as 
mulheres que lutam pelo o que acreditam, cuja força faz o mundo girar! Neste 8 de março, a 
Escola preparou um vídeo para celebrar a data, destacando o papel e a determinação das 
mulheres na ciência e na sociedade.  

DESEMPREGO E SOBRECARGA RECAEM MAIS SOBRE MULHERES NA 
PANDEMIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50956 

Estudos e pesquisas têm mostrado que a pandemia impactou profundamente a vida e o trabalho 
das mulheres. Elas apresentam as maiores taxas de desemprego e um acúmulo de funções, 
tanto entre as que têm remuneração, como aquelas que não tem trabalho remunerado, mas que 
também acumulam mais carga de trabalho doméstico e cuidados com outras pessoas, como 
filhos e parentes. Ao longo de 2020, no Brasil a taxa de desemprego feminina e a parcela de 
mulheres fora da força de trabalho aumentou. Os dados da Pnad-Contínua, do IBGE, mostraram 
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que, no terceiro trimestre de 2020, o Brasil registrou 8,5 milhões de mulheres a menos na força 
de trabalho, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A taxa de participação das 
mulheres na força de trabalho ficou em 45%, 14% menos do que em 2019.  

9/3/2021 

ABERTO, ATÉ 30/4, EDITAL DO PROGRAMA EDUCACIONAL VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE NAS FRONTEIRAS COM CURSOS DA ENSP 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50964 

O cenário da pandemia da Covid-19 atual e a recente experiência do Brasil com a epidemia de 
zika colocou em evidência a necessidade de tomadas de ação coordenadas, rápidas e 
articuladas pelas autoridades sanitárias. Para fortalecer a atuação de gestores e de profissionais 
de saúde brasileiros e estrangeiros que atuam nas fronteiras do Brasil com outros países da 
América do Sul, a Fiocruz lançou a primeira seleção pública do Programa Educacional Vigilância 
em Saúde nas Fronteiras (VigiFronteiras Brasil), do qual fazem parte três dos programas de 
pós-graduação da ENSP: Epidemiologia em Saúde Pública, Saúde Pública e Meio Ambiente e 
Saúde Pública; além da pós-graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na 
Amazônia, da Fiocruz Amazônia). 

10/3/2021 

ARTIGO CRITICA A INCLUSÃO DO ‘KIT-COVID’ NO PROGRAMA 
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50957 

O Ministério da Saúde estuda incluir no programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) o "kit 
Covid" (cloroquina e seu derivado, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a nitazoxanida, o 
remdesivir e a azitromicina). Um artigo com participação da pesquisadora Claudia Garcia Serpa 
Osorio-de-Castro, do Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica-
NAF/ENSP, abordou a exposição da população brasileira a riscos inadmissíveis, potencialmente 
relacionados ao uso não racional destes medicamentos. 

11/3/2021 

OBSERVATÓRIO DESASTRES DA MINERAÇÃO VAI REUNIR PESQUISAS 
E AÇÕES EM SAÚDE 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50981 

Um encontro virtual (4/3) marcou o lançamento do Observatório Desastres da Mineração – 
Redução de Riscos e Direitos Humanos, iniciativa que pretende reunir e acompanhar os projetos 
de pesquisa, extensão e demais intervenções desenvolvidas, no âmbito da saúde, em áreas 
atingidas ou sob risco iminente de rompimentos de barragem em território brasileiro. O 
observatório também vai fornecer análises integradas e propostas para políticas públicas e 
ações para a redução de risco de desastres e estratégias de gestão relacionadas, tendo como 
princípio e base a garantia dos direitos humanos. Inicialmente, o observatório vai destinar 
esforços adicionais às bacias do Rio Doce e do Paraopeba, por concentrarem os maiores 
desastres da atualidade. 

15/3/2021 

PESQUISA REÚNE DIFERENTES ATORES PARA APRIMORAR 
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MG 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50993 
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Os municípios de Montes Claros e Uberlândia, no estado de Minas Gerais, concentrarão a nova 
fase da pesquisa “Avaliação da Implantação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) na 
Atenção Primária à Saúde (APS) em municípios de grande porte populacional de Minas Gerais”. 
A proposta atual será desenvolvida por meio de uma metodologia participativa com diferentes 
atores locais envolvidos com a VAN. O trabalho, conduzido pela Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) desde 2016, é coordenado pelas pesquisadoras Marly 
Marques da Cruz e Santuzza Arreguy Silva Vitorino, do Laboratório de Avaliação de Situações 
Endêmicas Regionais (Laser/ENSP). 

'CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA' DE MARÇO ANALISA ESTRATÉGIAS 
DE PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50992 

A revista Cadernos de Saúde Pública de março analisa as estratégias de produção e aquisição 
de produtos farmacêuticos em contexto de dependência externa. A pesquisadora da ENSP 
Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro é uma das autoras do editorial que relata: O setor 
farmoquímico, entre outros, sofreu um processo acelerado de desindustrialização. Nos últimos 
40 anos, a produção de insumos farmacêuticos ativos (IFA) caiu de 55% para 5%. As 
pesquisadoras Gabriela Costa Chaves e Elaine Lazzaroni Moraes também são autoras do 
editorial da publicação. Confira! 

TRÊS ANOS SEM MARIELLE: ENSP MANISFESTA PESAR 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50998 

 No domingo, 14 de março, completou três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. 
Ela foi executada com seu motorista Anderson Pedro Gomes, nesta mesma data, em 2018. 
Durante esse tempo o crime está sendo investigado, mas para a pergunta principal ainda não 
há resposta: Quem mandou matar Marielle? A Escola continua cobrando do poder público a 
punição dos assassinos e segue firme na luta pelos direitos humanos, contra o genocídio de 
pobres e negros e contra o racismo. 

17/3/2021 

CUIDADOS PALIATIVOS SÃO TEMA DE LIVRO DE PESQUISADORES DA 
ENSP 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51026 

Cuidado com a vida até a morte. É assim que se resume o conceito abordado no livro “Cuidados 
paliativos: uma questão de direitos humanos, saúde e cidadania. Organizado pelos 
pesquisadores da ENSP Ernani Costa Mendes e Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, o livro é 
uma parceria resultante da tese de doutorado defendida pelo autor Ernani Costa Mendes. A 
publicação traz um panorama geral sobre cuidados paliativos como direitos humanos e seus 
marcos jurídicos, éticos, políticos, organizacionais e práticos. 

18/3/2021 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DA UFRR PUBLICA 
EDITAL DE SELEÇÃO COM 40 VAGAS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50999 

O curso de pós-graduação lato sensu especialização em Saúde Pública da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR) inicia, nesta quinta-feira (18/03), as inscrições no processo seletivo 
para o preenchimento de 40 vagas. As inscrições devem ser feitas no Sistema Integrado de 
Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFRR) e ocorrerão até o dia 26 de março. 

19/3/2021 
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PANDEMIA EXPÕE EXCESSO DE TRABALHO, SOFRIMENTO E FALTA DE 
RECONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, REVELA ESTUDO 
DA FIOCRUZ 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51044 

Há mais de um ano atuando na linha de frente contra a Covid-19, os profissionais da área da 
Saúde estão esgotados! E essa exaustão advém não só da proximidade com o elevado número 
de casos e mortes de pacientes, colegas de profissão e familiares, como também das alterações 
significativas que a pandemia vem provocando em seu bem-estar pessoal e vida profissional. 
De acordo com os resultados da pesquisa Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde 
no Contexto da Covid-19, realizada pela Fiocruz em todo o território nacional, a pandemia 
alterou de modo significativo a vida de 95% desses trabalhadores. Os dados revelam, ainda, 
que quase 50% admitiram excesso de trabalho ao longo desta crise mundial de saúde, com 
jornadas para além das 40 horas semanais, e um elevado percentual (45%) deles necessita de 
mais de um emprego para sobreviver. 

22/3/2021 

PESQUISADORES DA ENSP REFLETEM SOBRE O DIA MUNDIAL DA 
ÁGUA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51042 

No Dia Mundial da Água, 22 de março, a ENSP convidou alguns de seus pesquisadores para 
falar a respeito do recurso que, ao mesmo tempo, é a solução e o problema do planeta. Temas 
como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 6 da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, saneamento básico, Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, Fórum Mundial da 
Água e linhas de pesquisa do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental foram 
propostos para reflexão. Confira! 

23/3/2021 

CEENSP DISCUTE DILEMAS ÉTICOS E SANITÁRIOS EM ENSAIOS 
CLÍNICOS DE VACINAS CONTRA A COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51050 

Os dilemas éticos e sanitários que envolvem os ensaios clínicos com vacinas contra a Covid-19 
pautaram o último Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Ceensp), realizado no dia 
18 de março. 

24/3/2021 

ESTUDOS INDICAM OS RISCOS COMUNS DA TUBERCULOSE E DA 
COVID-19 QUE FAVORECEM A PIORA DA COINFECÇÃO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51069 

Dia 24 de março é o Dia Mundial da Tuberculose. Oposto de celebração, é fácil e triste a 
conspícua lembrança dessa doença endêmica, urbana, tão prevalente ainda entre nós, sendo o 
Brasil um dos países de maior carga entre os 22 listados pela Organização Mundial da Saúde, 
com 73 mil casos novos e 4.500 mortes a cada ano. Com o espaço midiático quase totalmente 
ocupado pela pandemia, e por que não dizer, o imaginário de tantos, observamos manifestações 
e reflexões extraordinárias geradas por esse fenômeno que modificou indelevelmente as nossas 
vidas e desafia a ciência. 

26/3/2021 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51044
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51042
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51050
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51069
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FIOCRUZ SEGUE RECRUTANDO VOLUNTÁRIOS PARA TESTES COM BCG 
CONTRA A COVID-19 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50674 

A Fiocruz, por intermédio da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), segue recebendo 
voluntários para os testes, no Rio de Janeiro, do estudo com a vacina BCG para avaliar o 
impacto da Covid-19 em trabalhadores de saúde. Intitulada Brace Trial Brasil (BTB), a pesquisa 
é coordenada pela pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo, e o 
recrutamento dos voluntários está sendo feito no Centro de Referência Professor Hélio Fraga 
(CRPHF), em Curicica, e no Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
(Cesteh), no campus Fiocruz Manguinhos. Os voluntários do BTB devem se inscrever pelo link: 
https://is.gd/BRACERJ. 

29/3/2021 

ABRASCO 2021: POLÍTICA, GESTÃO E REDES DE ATENÇÃO 
NO BRASIL SÃO TEMA DE DEBATE 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51107 

Política, Gestão e Redes de Atenção no Brasil foi o tema da mesa redonda que aconteceu na 
noite do dia 23 de março, como parte do 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e 
Gestão da Saúde – 2021, promovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). 
Coordenadora da mesa, a professora da Unifesp, Rosemarie Andreazza , destacou que falar de 
política é falar de ciência e de democracia. “Pensar nas nossas Redes de Atenção no Brasil tem 
a ver com a produção do cuidado e da vida”, disse. 

30/3/2021 

PESQUISADORES APRESENTAM CENÁRIO INTERNACIONAL 
DA PANDEMIA 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51112 

A pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da ENSP, 
Adelyne Mendes Pereira, participou da mesa redonda “Cenário internacional e resposta dos 
países no enfrentamento da pandemia de Covid-19”, realizada durante o 4º Congresso Brasileiro 
de Política, Planejamento e Gestão da Saúde, promovido pela Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), entre 23 e 26 de março. A mesa foi coordenada pela também pesquisadora 
da ENSP, Tatiana Wargas, que atualmente desenvolve suas atividades na Vice-Presidência de 
Educação, Informação e Comunicação (VPEIC/Fiocruz). Além da pesquisadora do Daps/ENSP, 
Adelyne Mendes Pereira, a mesa contou também com as participações de Luiz Augusto Galvão, 
da Georgetown University; Osvaldo Artaza, da Facultad de Salud y Ciencias Sociales, 
Universidad De Las Américas (Chile); e Monique Esperidião, do Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA). 

 

31/3/2021 

4° PPGS 2021 DA ABRASCO DEBATE CRISE INSTITUCIONAL E 
JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FEDERATIVAS 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51099 

Falar sobre o atual momento que estamos vivendo – uma crise sanitária devido à pandemia da 
Covid-19 – não seria possível sem entender a estruturação do governo e o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Com essa intenção, o 4° Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50674
https://is.gd/BRACERJ
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51107
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51112
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51099
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da Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) propôs esse debate em seu 
segundo dia de atividades com a mesa-redonda “Crise institucional e judicialização das relações 
federativas no Brasil: impasses e perspectivas”. 

Eventos: 

16/3/2021 

CEENSP: DILEMAS ÉTICOS E SANITÁRIOS EM ENSAIOS CLÍNICOS COM 
VACINAS CONTRA A COVID-19 SERÃO TEMA DO ENCONTRO 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50995 

O Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Ceensp) está de volta. O tema do próximo 
encontro será Ensaios clínicos com vacinas contra a Covid-19: dilemas éticos e sanitários. O 
evento on-line será transmitido no Youtube, na próxima quinta-feira (18/03), às 14h. 

 

 

A PRODUÇÃO DA ENSP NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL ARCA 

O repositório da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), unidade da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi inaugurado em 2011 com a publicação on-line da 
produção científica da Escola. Hoje esse repositório colabora com o Repositório Institucional da 
Fiocruz - o Arca - reconhecido como principal instrumento para a realização do acesso aberto 
na Fundação, na sua Política de Acesso Aberto ao Conhecimento publicada em 2014.  

Todo documento depositado no Arca deve ser produzido por profissionais vinculados à 
Fundação. O repositório está organizado em comunidades que correspondem às unidades da 
Fiocruz, onde pode-se reunir seus documentos em diferentes coleções e subcomunidades. 
Esses ambientes são atualizados diariamente por profissionais de informação (Bibliotecários, 
Tecnologistas de Informática, etc.) responsáveis pela verificação, normalização e publicação 
dos documentos arquivados em suas respectivas coleções e subcomunidades.  

A ENSP é a segunda comunidade em número de publicações no repositório Arca, com mais de 
5.600 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 - 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. São mais de 1.150 publicações divididas por suas diversas comunidades, sendo a 
ENSP responsável por 380 documentos até o momento. Essa produção é atualizada 
diariamente e está diversificada em artigos (de periódicos e jornais), relatórios, manuais e 
procedimentos técnicos, etc. A seguir apresenta-se lista dessa produção na Escola, com títulos 
e seus links, publicados no Arca no período de 1o de janeiro a 31 de março de 2021: 

 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50995
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1. ARTIGOS 

Amazônia sem respirar: falta de oxigênio causa mortes e revela colapso em Manaus 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46768 
 
Análise das internações por doenças respiratórias em Tangará da Serra - Amazônia Brasileira 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44820 
 
Artigo aborda patentes e vacinas da covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46805 
 
Atenção primária à saúde em tempos de COVID-19: o que fazer? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42962 
 
Autonomia do médico deve respeitar a ciência 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46809 
 
O Brasil não consegue respirar (Editorial) 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46770 
 
O Brasil precisa do SUS: uma campanha pela vida 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46769 
 
Can Climate and Environmental Factors Putatively Increase SARS-Cov2 Transmission Risks? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46124 
 
Challenges of ongoing Covid and Ebola epidemics amidst violence and other epidemics in DR 
Congo 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46045 
 
Como interpretar os benefícios das vacinas contra a Covid-19? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46811 
 
Comunicação breve: busca ativa ou testagem em massa? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45928 
 
Comunicação da sociedade civil contra a infodemia 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46771 
 
Community health workers’ attitudes, practices and perceptions towards the COVID-19 pandemic 
in brazilian low-income communities 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46048 
 
A contribuição da vigilância ambiental na disseminação do novo coronavírus 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46803 
 
COVID-19, as fake news e o sono da razão comunicativa gerando monstros: a narrativa dos 
riscos e os riscos das narrativas 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45195 
 
COVID-19: a meta-analysis of diagnostic test accuracy of commercial assays registered in Brazil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40983 
 
COVID-19: an overview of worldwide recommendations for management of patients with liver 
diseases or liver transplantation 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40983
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41262 
 
 
COVID-19 e ambiente alimentar digital no Brasil: reflexões sobre a influência da pandemia no 
uso de aplicativos de delivery de comida 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45308 
 
Covid-19 e a produção da ignorância 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46772 
 
COVID-19 e (in)segurança alimentar e nutricional: ações do Governo Federal brasileiro na 
pandemia frente aos desmontes orçamentários e institucionais 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45230 
 
The COVID‐ 19 epidemic through a gen-der lens: what if a gender approach had been applied to 
inform public health mea-sures to fight the COVID‐ 19 pandemic? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45068 
 
Covid-19: os desafios do acesso a tecnologias no mundo globalizado 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46801 
 
COVID-19 nas prisões: um desafio impossível para a saúde pública? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41204 
 
Covid-19: reações adversas a medicamentos em pacientes no Brasil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46806 
 
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/45166 
 
Direct from the COVID-19 crisis: research and innovation sparks in Brazil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46703 
 
Estudo avalia qualidade das máscaras comercializadas no Brasil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46804 
 
Excesso de mortes durante a pandemia de COVID-19: subnotificação e desigualdades regionais 
no Brasil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46704 
 
Explosão da mortalidade no epicentro amazônico da epidemia de COVID-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42331 
 
A face da iniquidade na imunização contra a Covid-19 na América Latina 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46810 
 
Guerra por vacinas: pandemia de covid escancara contradições da saúde global, com países 
ricos vacinando e países pobres em espera 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46773 
 
A influência da resposta dos EUA à COVID-19 no contexto da Saúde Global 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46745 
 
O “kit-covid” e o Programa Farmácia Popular do Brasil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46744 
 
Lembranças do mês de março (Editorial) 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46777 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46810
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Micro-histórias na pandemia de covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46778 
 
Morbidade e mortalidade por COVID-19 em 2020: o caso da cidade do Rio de Janeiro 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45777 
 
Multilateralismo em movimento, face à pandemia de Covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45668 
 
Nações Unidas, Biden, pandemia e ambiente: tudo junto e misturado! por Santiago Alcazar 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46807 
 
Não há como enfrentar a desinformação sem considerar as desigualdades sociais, afirma 
pesquisador 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46802 
 
Negacionismo, desdém e mortes: notas sobre a atuação criminosa do governo federal brasileiro 
no enfrentamento da Covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45775 
 
A pandemia da COVID-19 no Brasil: a série de projeções do Institute for Health Metrics and 
Evaluation e a evolução observada, maio a agosto de 2020 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46748 
 
Pesquisador alerta para riscos da utilização de medicamentos ineficazes contra a covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46800 
 
A qualidade nos serviços de emergência de hospitais públicos e algumas considerações sobre a 
conjuntura recente no município do Rio de Janeiro 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44998 
 
Salvar vidas urgentemente 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46779 
 
Tecnologia a serviço da saúde: adotada em caráter emergencial na pandemia, entenda o que é 
telemedicina, se ela veio para ficar e como pode ajudar a ampliar o acesso à saúde 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46780 
 
Trabalhadoras da saúde face à pandemia: por uma análise sociológica do trabalho de cuidado 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46746 
 
Vacina é a única solução: Margareth Dalcolmo fala sobre o papel da ciência, critica movimentos 
antivacina e considera injustifável a falta de imunizante para todo o país 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46782 
 
Vacina, sim! (Editorial) 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46781 
 
Vacinômetro: o que já sabemos sobre vacinas contra a covid-19 no mundo 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46783 
 
Wastewater-based epidemiology as a useful tool to track SARS-CoV-2 and support public health 
policies at municipal level in Brazil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46099 
 
Wastewater-based epidemiology (WBE) and viral detection in polluted surface water: a valuable 
tool for COVID-19 surveillance - a brief review 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45717 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46099
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2. LIVROS 

Vacinas e vacinação no Brasil: horizontes para os próximos 20 anos 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45003 

 

 

3. MANUAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Como estimular a pessoa idosa a continuar fisicamente ativa durante a pandemia de Covid-19? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46013 
 
Como lidar com a solidão e o luto durante a pandemia de Covid-19? 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46014 
 
Direitos das pessoas cuidadoras de idosos na pandemia de Covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46017 
 
Emissão de comunicação de acidente de trabalho (CAT) para trabalhadores que contraíram o 
novo coronavírus (COVID-19) em decorrências de suas atividades laboratoriais: diante da 
pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43175 
 
Organização emergencial da rede de atenção à saúde no estado do Rio de Janeiro para 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19): nota técnica conjunta de 
pesquisadores da UFRJ, UERJ e Fiocruz 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40790 
 
Nota Técnica em resposta à intimação 2636/2020: manifestação ao Supremo Tribunal Federal 
do Grupo de Consultores do GT de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
e Fundação Oswaldo Cruz referente a medida cautelar na arguição de descumprimento de 
preceito fundamental 709 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42967 
 
Nota Técnica. Adaptação da capacidade hospitalar em resposta à pandemia por COVID-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41146 
 
Nota Técnica. Considerações sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19 no Brasil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42557 
 
Nota Técnica. Covid-19 e vulnerabilidades: considerações sobre proteção social nas favelas 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41456 
 
Nota Técnica. Estratégias de enfrentamento da pandemia pela Covid-19 no contexto 
internacional: reflexões para a ação 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42558 
 
Nota Técnica. Limites e possibilidades dos municípios brasileiros para  o enfrentamento dos 
casos graves de COVID19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40749 
 
Nota Técnica. Orientações sobre o uso da Cloroquina para tratamento de pacientes infectados 
com SARS-CoV-2 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41625 
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Nota Técnica. SRAG como alerta para epidemias de doenças respiratórias virais 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42227 
 
Nota Técnica 01 de 29 de setembro de 2020. Reflexões e propostas sobre o momento atual 
vivenciado no curso da epidemia do COVID-19 no Estado do Amazonas 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43754 
 
Nota Técnica 02 de 20 de abril de 2020. 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 
 
Nota Técnica 03 de 20 de abril de 2020. Disponibilidade de recursos e razão de dependência 
SUS e saúde suplementar 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42250 
 
Nota Técnica nº 2. Reflexões sobre o comportamento da epidemia da COVID-19 segundo as 
regiões de saúde do Estado do Amazonas 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44060 
 
Nota Técnica nº 3. Reflexões sobre o comportamento da epidemia da COVID-19 segundo as 
regiões de saúde do Estado do Amazonas 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44621 
 
Nota Técnica nº 4. Reflexões sobre o comportamento da epidemia da COVID-19 segundo as 
regiões de saúde do Estado do Amazonas 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45840 
 
Recomendações para a organização da Atenção Primária à Saúde no SUS no enfrentamento da 
Covid-19 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41404 
 
 
 

4. PREPRINTS 

Community health workers’ attitudes, practices and perceptions towards the COVID-19 pandemic 
in brazilian low-income communities 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46429 
 
 

5. RELATÓRIOS 

Consolidação das atividades que ocorreram durante o período de pandemia: ENSP 
outubro/novembro/dezembro 2020 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46033 
 
Relatório Executivo: como se governam as redes de atenção à saúde? Condicionantes e desafios 
da governança regional do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Rio de Janeiro, Brasil 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46118 
 
 

6. REVISTAS/BOLETINS 

Rede de informações e comunicação sobre a exposição ao SARS-CoV-2 em trabalhadores no 
Brasil: informe 6 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45755  
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