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10 ANOS DO AGIR NA
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Valéria Mendonça, coordenadora do Laboratório ECos, compartilha sua memória dos últimos 10 anos: Desde sua criação e
reconhecimento pela UnB, o ECoS sempre contou com o apoio do Departamento de Saúde Coletiva (DSC) e da Unidade de
Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (UTICS/NESP/UnB).
Criado com o objetivo de estreitar a participação dos estudantes do DSC/FS, de graduação e pós graduação, nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão com os(as) pesquisadores(as) e bolsistas vinculados(as) aos seus parceiros, o ECoS sempre
se destacou como um espaço de inquietação e produção do conhecimento mediado por tecnologias inclusivas de educação,
informação e comunicação.
A logo original do Laboratório foi criada por Rafael Valentim, webdesigner, que nos conta sobre como foi tal processo
criativo: “A logo do Ecos foi criada com a intenção de representar o envolvimento da comunidade nos processos de
comunicação em saúde. Embora cada um de nós desempenhe um papel diferente nesse processo, sabemos que no final das
contas todos nós somos iguais. Além disso, a disposição das figuras representa a passagem da informação através dos ecos
que emitimos uns aos outros sobre cuidados da saúde em nossa convivência natural.”
Já a edição especial da logo referente à comemoração dos 10 anos do Laboratório foi uma adaptação do webdesigner
Guilherme César.
Valéria continua: Mas caminhar institucionalmente não nos bastou. Nos associamos à Fundação Oswaldo Cruz Brasília, à
Diretoria de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Divisa),
ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e ao Ministério da Saúde, em projetos e iniciativas estratégicas dirigidas à comunidade científica, à sociedade e aos
profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde.
Nossos passos foram ainda mais longe e em 2014, firmamos a primeira cooperação internacional junto ao Centre de
Recherche sur la Communication et la Santé (ComSanté), da Université du Quebéc àu Montreal (UQÀM), em 2015, a
cooperação técnica com a UNESCO – Representação Brasil, e em 2018, com a IBM Brasil. As conexões não param por aí, e
mais uma parceria se estabelece em 2019, com a Faculty of Dentistry da McGill University, também no Canadá.
A multilinguagem sempre foi o grande desafio do ECoS e sua equipe, a fim de permitir o mais alto índice de acessibilidade
aos projetos e seus desafios teóricos, práticos e metodológicos. Fruto disso são os estágios pós doutorais concluídos, os
doutorados, mestrados acadêmicos e profissionais, trabalhos de conclusão de curso e as tradicionais orientações em projetos
de iniciação científica e extensão.
Sim, somos feitos por pessoas, sempre em primeiro lugar. Também produzimos ciência, mas sem esquecer do
diálogo necessário com os indivíduos, famílias e comunidades que integram o Sistema Único de Saúde no Brasil.
Seguimos agindo rumo ao fortalecimento desta rede local, regional, nacional e internacional, com afeto e respeito às
diferenças que nos unem. Obrigada!
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Brasil - João Pessoa, 26 a 30 de
setembro de 2019.
Inscrições até 09 de setembro.
Leia mais.

15 a 17 de agosto de 2019.
Inscrições até 01 de agosto.
Leia mais.
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3ª edição do Guia de Vigilância em
Saúde pela Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde.
Leia mais.
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