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RÁDIO WEB SAÚDE NOS TERREIROS
Com a atenção voltada às populações de terreiros e o objetivo de promover a visibilidade desse grupo, a equipe
da Rádio Web Saúde registra visitas
e entrevistas realizadas no âmbito do
projeto “OMI AYÉ: Vozes e saberes das
comunidades tradicionais de terreiros”.
Trata-se de uma pesquisa com comunidades de religião de matriz africana na
Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal (Ride-DF). Coordenada pela professora Sílvia Badim, a parceria pretende fazer o registro audiovisual
das visitas e entrevistas realizadas no
âmbito do trabalho. Até o momento,
cinco encontros já foram registrados,
bem como diversas reuniões para alinhamento metodológico e aproximação
ao tema e às referências do projeto.

LANÇAMENTO DE PESQUISA

TRABALHOS NO COMSAÚDE

PESQUISA NO MÉXICO

Entre 11 a 14 deste mês, pesquisadoras do ECoS
estarão no Congresso Brasileiro dos Conselhos de
Enfermagem (CBCENF). Na ocasião, será lançada
a pesquisa nacional “Práticas de Enfermagem no
contexto da Atenção Primária”, cujo objetivo é
compreender essas práticas contextualizando cenários de atuação e perfis dos enfermeiros e enfermeiras do Brasil. Ainda no Congresso, a equipe
estará no estande do Conselho Federal de Enfermagem e dará início à aplicação de questionários
online. Os resultados da investigação contribuirão
para produzir conhecimento científico, regular a
profissão da Enfermagem e subsidiar gestores na
elaboração e implementação de políticas públicas.

A comunicação cinetífica estará em alta na sexta
edição do Encontro Internacional de Comunicação em Saúde. De acordo com a Comissão Organizadora do evento, no total, foram submetidos
45 trabalhos para o evento que ocorrerá entre os
dias 18 e 20 deste mês na UnB. A programação
do VI ComSaúde inclui oficinas, sessões dialogadas e mostras cinematográficas, estas, contarão
até com pipoca e os ingressos estão limitados
à capacidade do auditório. Para participar, basta
procurar “Comunicação em Saúde” após clicar
NESTE LINK e se inscrever.

A equipe do projeto que compara práticas de
promoção da saúde nas Equipes da Estratégia
Saúde da Família no Brasil e seus similares em outros países está no México. Fátima Sousa, Valéria
Mendonça, Remédios Mendes, Elizabeth Alves
e Natália Fernandes vão passar uma semana no
país para realizar a pesquisa de campo. A agenda
da visita prevê a realização de entrevistas com
gestores e professores do país. Nos últimos dois
dias, a equipe se reuniu com Asa Ebba Christina
Laurell, subsecretária de Integração e Desenvolvimento do Setor Saúde e com a professora da Universidade Nacional Autónoma do México (Unam),
Carolina Tetelboin.
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PARCEIROS:

>> OPORTUNIDADES
>> X Mostra de Estágios da FS. Submissões até 11/11.
>> Projeto de Extensão da Rádio Web Saúde e as
populações de terreiros. Inscrições até 15/11.
>> Inclusão e transformação social: Edital LGBT+
Orgulho do Itaú Unibanco e Mais Diversidade.
Inscrições até 22/11.
>> Edição especial da revista Saúde em Debate, sobre
Retratos da reforma psiquiátrica brasileira. Submissões
até 1º de dezembro.

