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ECOS COMEMORA DEZ ANOS COM EVENTO INTERNACIONAL
					
Emoção e aprendizado marcaram a sexta edição
do Encontro Internacional de Comunicação realizado na
Faculdade de Saúde da UnB entre os dias 18 e 20 de novembro. A abertura do evento contou com a presença de
bolsistas, pesquisadores e estagiários atuais e veteranos
do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação
em Saúde (LabECoS).
As homenagens às pessoas que fazem parte dos dez
anos do agir na comunicação e saúde emocionaram os
presentes, em especial a coordenadora do Laboratório,
que foi surpreendida pelos seus atuais pupilos com um
lindo jogral de agradecimento por sua perseverança e
resiliência ao longo desses desses anos.
O VI ComSaúde também foi palco da 1ª Oficina Nacional da Rede Cosems e Conasems de Comunicadores;
da mostra de cinematográfica o “SUS que não se vê na
mídia”; das apresentações de 31 trabalhos nas modalidades pôster e comunicação oral; sessões dialogadas com
pesquisadores locais, nacionais e internacionais, dentre
outras atividades.
Desse modo, gostaríamos de agradecer imensamente
a todas e todos que contribuíram para nosso encontro.
Buscamos o fortalecimento do SUS e consideramos que
esse objetivo perpassa pela comunicação em saúde,
pelas discussões e pesquisas que permeiam a temática, inclusive com a necessidade de um política para a
área. Nosso agradecimento especial aos professores e
especialistas participantes, às Comissões Organizadora e
Científica, aos moderadores, às equipes de apoio, bem
como à Rádio Web Saúde, estagiários e Pibicanas do
ECoS, além de todos que prestigiaram e apresentaram
pesquisas e experiências no nosso evento. Que tenhamos muitos e muitos anos de agir na comunicação em
saúde!

ECOS NO SIMBRAVISA E NO CONGREPICS
E mais uma vez os “ECoSlindes” marcaram presença em eventos científicos. Entre os dias 14 e 17
deste mês, Pedro Falcão, extensionista do Projeto
Arbocontrol, apresentou o trabalho “Saberes brasileiros e as práticas integrativas e complementares
nas comunidades de três municípios do Nordeste
no combate e recuperação das arboviroses”, no II
Congresso Nacional de Práticas Integrativas em
Saúde (Congrepics), realizado em Lagarto, Sergipe.
Entre os dias 23 e 27, também de novembro, foi a
vez da extensionista Carolina Magalhães compartilhar o relato de experiência “Rádio Web Saúde e
a Vigilância Sanitária”, no 8º Simpósio Brasileiro de
Vigilância Sanitária (Simbravisa), realizado em Belo
Horizonte, Minas Gerais.			
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PARCEIROS:

>> OPORTUNIDADES
>> 2º Seminário Internacional do Obsam e 2º Encontro de
Partilha de experiências exitosas de atenção em Saúde
Mental na RAPS-DF, 9 e 10/12.
>> 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças - Expoepi,
de 4 a 6/10.
>> Edição especial da revista Saúde em Debate, sobre
‘RETRATOS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA’.
Submissão de artigos até 01/12.
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