
ecos.unb.br

Para entrar ou sair da lista de e-mails 
do boletim ECoS, clique aqui.

Boletim semanal, Edição n° 94, 30 de outubro de 2019.

COORDENAÇÃO: Valéria Mendonça   EDIÇÃO: Carolina Magalhães  JORNALISTA RESPONSÁVEL: Ádria Albarado (DRT 439/RR)

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Faculdade de Ciências da Saúde/UnB

PRÁTICAS DE ENFERMAGEM

PARCEIROS:

>> Colóquio KÀWÉ 2019.  Inscrições até 30/10. 

>> Vestibular Indígena UnB/ Funai 2020. Inscrições 
até 11/11. 

>> OPORTUNIDADES

PESQUISA EM PORTUGAL

Entre os dias 12 a 19 de outubro, as pesquisadoras Fáti-
ma Sousa, Valéria Mendonça, Elizabeth Alves e Natália 
Fernandes estiveram em Portugal. A viagem faz parte 
do campo da pesquisa “Da política institucional aos pro-
cessos do cuidar: estudos comparados sobre as práticas 
de promoção da saúde nas Equipes da Estratégia Saúde 
da Família no Brasil e seus similares no Canadá, México 
e Portugal”. 
A equipe conheceu a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e do Vale do Tejo, onde entrevistou o profes-
sor Luís Pisco. Na Universidade Nova de Lisboa, esteve 
na Escola Pública de Saúde e no Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical. As pesquisadoras também conheceram 
uma Unidade de Saúde da Família em Cascais, com estru-
tura semelhante a das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
do Brasil. 
Por meio de conversa com o médico de família André Bis-
caia, foi possível compreender a situação atual do sistema 
e da Atenção Básica de Saúde de Portugal. A oportunida-
de do campo ocasionou ainda, a participação no Seminá-
rio SNS [Serviço Nacional de Saúde]: o futuro começa hoje. 
Todas as visitas e entrevistas contribuíram de forma rele-
vante com o projeto, sendo oportunas para a construção 
de soluções aos desafios dos serviços de saúde.  

UnBTV LANÇA SÉRIE “FLORESTA DE 
GENTE”

Para além de árvores gigantes, animais, bio-
diversidade e um clima quente e úmido, a Ama-
zônia é uma floresta de gente, que sobrevive 
dela e, por isso, luta para que permaneça de 
pé. É com essa mensagem que a UnBTV lança 
a série Floresta de Gente. O produto audiovisual 
nasceu de uma viagem feita por estudantes e 
professores da UnB em dezembro de 2018 por 
três estados da Amazônia Legal brasileira: Mato 
Grosso, Rondônia e Acre. Assista a série.

INSCREVA-SE NO VI COMSAÚDE

A sexta edição do Encontro Internacional 
de Comunicação em Saúde (VI ComSaúde) vai 
trazer mostras cinematográficas, oficina de 
métodos de pesquisa para Internet, sessões 
dialogadas e apresentações de trabalhos. Para 
participar, os interessados devem acessar o 
Sistema de Extensão da UnB. Há um passo a 
passo no site ecos.unb.br para ajudar quem 
encontrar dificuldades. 

Na última semana ocorreu a III Oficina de Convergências Metodológicas 
do Projeto “Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária 
à Saúde”, na Faculdade de Ciências da Saúde da UnB. Além de 
pesquisadores e bolsistas do Ecos/UnB, a atividade reuniu docentes e 
enfermeiros 25 dos 27 estados brasileiros, bem como de representantes 
dos Conselhos Federal de Enfermagem (Cofen), Nacional de Secretários 

de Saúde (Conass) e de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Na 
ocasião, foram apresentados instrumentos de coleta de dados quanti 
e qualitativos da pesquisa, houve a pactuação da agenda de trabalho 
– prevista para durar cerca de 18 meses -, além de outras discussões 
referentes ao andamento da pesquisa multicêntrica.  
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