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PARCEIROS:

>> OPORTUNIDADES
>> V Fórum Distrital de Imunização e II de 
Doenças Imunopreveníveis, 9 e 10/12. 
>> XV Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) 
2020. Submissão até 10/12.
>> Edição especial da revista Saúde em Debate, 
sobre ‘RETRATOS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
BRASILEIRA’., 1/3/20.

2019 está sendo marcado pelo avanço de 
corporações médicas se posicionando contra o 
livre arbítrio das mulheres grávidas, instruindo 
profissionais a não aceitarem planos de parto 
(resolução nº 293/2019, Cremerj); a não acom-
panharem partos em cenários não hospitalares 
(resolução nº 193/2019, Cremesc); e a não aceita-
rem recusa terapêutica de pacientes gestantes 
(resolução nº 2232/2019, CFM). Concomitante-
mente, projetos de lei estão surgindo por todo 
o país para permitir que mulheres grávidas 
demandem cesáreas, sem indicação médica, no 
SUS, a partir de 39 semanas de gestação. 

Diante desse cenário, a Rede de Humaniza-

ção do Parto e do Nascimento (ReHuNa), com 
o apoio do ECoS e da Rádio Web Saúde, se po-
siciona como força ativista que faz parte de 
sua essência e estará nos 16 dias de ativismo 
nas mídias sociais pelo fim da violência contra 
a mulher, questionando o papel da cesárea e a 
presença da violência na atenção obstétrica em 
nossa sociedade e contrapondo a essa tendên-
cia com reflexões do porquê a humanização na 
atenção a partos e nascimentos é a melhor for-
ma para solucionar o cenário atual da atenção 
perinatal. Faça parte da nossa ação: #Estáem-
suasmãos.

#ESTÁEMSUASMÃOS

     
 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

DO OBSAM

Entre os dias 9 e 10 de dezembro, a 
Faculdade de Ciências da Saúde da UnB (FS/ 
UnB) sediará o 2º Seminário Internacional do 
Observatório de Políticas de Atenção à Saú-
de Mental no Distrito Federal do Núcleo de 
Estudos em Saúde Pública (Obsam - Nesp/ 
Ceam/ UnB). O tema do evento é: “O prota-
gonismo dos profissionais e usuários da Rede 
de Atenção Psicossocial”. A programação da 
atividade contará ainda com o 2º Encontro 
de Partilha de Experiências Exitosas de Aten-
ção em Saúde Mental na RAPS-DF. Os inte-
ressados devem se inscrever POR MEIO DES-
TE LINK e contribuir com a discussão. O prazo 
para submissão de trabalhos termina hoje, 5. 

      
PESQUISA PRÁTICAS DE ENFERMAGEM

A pesquisa nacional “Práticas de Enfermagem no 
contexto da Atenção Primária à Saúde” foi lançada recen-
temente no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfer-
magem (CBCENF) para subsidiar gestores na elaboração e 
implementação de políticas públicas. A pesquisa consiste em 
questionários online e entrevistas com enfermeiros(as) de 
todo o país. Se você é enfermeiro(a) da APS e/ou Estratégia 
Saúde da Família (ESF) está convidado(a) a participar, respon-
dendo ao questionário DISPONÍVEL AQUI.

“Comunicação promotora de saúde: estra-
tégias de enfrentamento de epidemias de 
ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais em popula-
ção jovem”, esta é nova pesquisa aprovada 
pelo ECoS junto ao CNPq mediante Chamada 
CNPq/MS-DIAHV Nº 24/2019. O objetivo des-
te edital é apoiar projetos de pesquisa que 
resultem em informações estratégicas volta-
das à prevenção e ao cuidado de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, do HIV/aids e 
das hepatites virais, para subsidiar a formu-

lação de políticas públicas de saúde no SUS. 
A equipe, composta por pesquisadores 

do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Uruguai 
realizará a primeira reunião de trabalho no 
próximo dia 11/12. O encontro tem o objetivo 
de planejar a pesquisa – que terá represen-
tantes das cinco regiões brasileiras, além de 
dar as boas-vindas e apresentar a equipe de 
pesquisa; dialogar sobre a versão final do 
projeto submetido e aprovado pelo CNPq e 
compreender as expectativas do grupo.

APROVA PESQUISA SOBRE 
COMUNICAÇÃO PROMOTORA DE SAÚDE

http://ecos.unb.br/contato/
https://www.instagram.com/ecos.fs/
https://www.youtube.com/user/radiowebunb
https://www.facebook.com/ecosunb/
https://forms.gle/tddL6cPB6qvy1Gdc8
https://forms.gle/tddL6cPB6qvy1Gdc8
https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/11/Propuesta_Circular-5-ALAIC2020_NuevoPlazoAEPc.pdf
https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/11/Propuesta_Circular-5-ALAIC2020_NuevoPlazoAEPc.pdf
https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/11/Propuesta_Circular-5-ALAIC2020_NuevoPlazoAEPc.pdf
http://revista.saudeemdebate.org.br/sed/announcement/view/14
http://ecos.unb.br/portfolio-item/2o-semina-internacio-obsam/
http://ecos.unb.br/portfolio-item/2o-semina-internacio-obsam/
http://ecos.unb.br/praticas-enfer-aps/

