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ECOS GANHA NOVOS INTEGRANTES

A equipe do Laboratório ECoS está com integrantes novos. Nove es-
tudantes de graduação, sendo cinco da Saúde Coletiva (Juliana Moreno; 
Letícia Mendes; Marcos Belfort; Bernardo de Souza; e Suane Nascimento); 
três de Fonoaudiologia (Andreza Morais; Vitória Silva; eNataly Araújo) e 
um do Jornalismo (Caio Cruz), foram selecionados para atuar como esta-

giários voluntários nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do La-
boratório. Conforme a coordenação do ECoS, a vinculação ao Laboratório é 
uma oportunidade de aprendizado e  iniciação científica em um ambiente 
que busca a tradução da ciência solidária e da pedagogia do afeto.

CONVITE PARA VIDEOCONFERÊNCIA: 
Planejamento de Comunicação para Transmissão Sustentada do 
Coronavírus e Colapso do Sistema de Saúde

A partir da necessidade de discussão 
articulada entre as assessorias de Comunicação 
ligadas à saúde nos estados, o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), em parceria 
com o Laboratório de Educação, Informação e 
Comunicação em Saúde (ECoS/UnB), realizará 
uma videoconferência para promover a 
escuta das principais demandas e dificuldades 
comunicacionais frente à anormalidade deste 
momento da pandemia. A atividade ocorrerá 
na próxima terça-feira, 21, das 17h às 18h30. 
Interessados(as) em participar devem enviar 
email para boletim@ecos.unb.br até o dia 20.

Com isso, a partir da troca de experiências e 
solidariedade entre os entes, serão levantadas 
ações válidas para todo o território nacional 
como informações, dados e ações que serão sis-
tematizados com o apoio do Laboratório, que 
fará a relatoria e a organização do conteúdo 
da reunião. A intenção é produzir um Plano de 
Comunicação Integrado que contribua com a 
gestão nos momentos mais críticos a partir da 
provocação: “Como e o que comunicar quando a 
capacidade do sistema estiver perto de ser es-
gotada/se de fato acontecer?” O Ecos disponibi-
lizará a plataforma virtual para a realização do 

encontro e a professora Valéria Mendonça, co-
ordenadora do Laboratório, será a moderadora.

ARBOVIROSES: CHAMADA DE ARTIGOS 
A revista Tempus – Actas de Saúde Coletiva está com edital 

aberto para trabalhos com temática relacionada às arboviro-
ses dengue, Zika e chikungunya. São bem-vindas submissões 
em diversas áreas de conhecimento, como ciências sociais em 
saúde; epidemiologia; entomologia; políticas, planejamento e 
gestão; educação, informação e comunicação em saúde; ges-
tão da informação e afins. Os detalhes e as normas estão na 
página da Revista. Acesse AQUI.

SANITARISTA 
CONTEMPORÂNEO

No barco que rema contra o coronavírus, 
faltam profissionais essenciais: os novos 
sanitaristas. Acesse aqui o texto escrito 
pela professora Fátima Sousa.

 TEXTO COMPLETO AQUI.

http://tempusactas.unb.br/index.php/tempus.
http://www.fatimasousa.com/index.php/fique-sabendo/eventos/162-sanitarista-contemporaneo-profissional-necessario-ao-fortalecimento-do-sus


ecos.unb.br

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

whatsapp para: (61) 98309-9428.
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SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19
Após a divulgação da pandemia por Covid-19, 

circulou nas mídias sociais uma imagem onde 
uma pessoa em situação de rua pergunta a al-
guém que lhe oferece uma refeição: “Você sabe 
por quê estão todos com máscara?”. A imagem 
rodou o país e sensibilizou muitas pessoas, pois 
enquanto muitos estão em isolamento social e 
conseguem manter hábitos mínimos de higiene 
necessários para prevenir a infecção, pessoas 
em situação de rua sequer estão informadas 
sobre o que ocorre no mundo. 

Nesse contexto, a solidariedade é mais que 
uma ação de quem é solidário, trata-se de uma 
questão de humanidade. Com este sentimento 
e a compreensão de que enfrentar uma pan-
demia na ausência de direitos básicos como 
moradia, alimentação, saúde e acesso à infor-

mação, é um desafio ainda maior, Kleidson Be-
serra passou o último mês levando informação, 
alimentos e cuidados às pessoas. Viu falta, mas 
também excesso de humanidade em diversas 
situações e conseguiu abrigar e alimentar mais 
de 300 pessoas em situação de rua durante o 
período de distanciamento social. 

A ação é uma iniciativa do Instituto Ipês, no 
qual Kleidson é voluntário. De acordo com ele, 
cerca de 500 pessoas estão atuando no acolhi-
mento e cuidado de pessoas em situação de 
rua frente ao Covid-19. Eles orientam sobre os 
riscos do Covid-19 e a importância do uso de 
luvas, álcool em gel e máscaras, além de distri-
buir estes itens. Kleidson conta que até agora 
nenhum caso foi confirmado entre as pessoas 
em situação de rua ou na equipe de voluntários, 

mas foram encontrados casos de tuberculose e 
pneumonia. Confira a notícia completa no site 
do ECoS.
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Kleidson durante ação de solidariedade. Foto: arquivo 
pessoal.

PANDEMIAS

Hoje me peguei em alguns devaneios sobre e sobre o existir 
em tempos de pandemia. Palavra que derivou do grego 
“pandemias” e com tamanha globalização, ultrapassou os limites 
da individualidade humana, como sua própria definição propõe: 
Pan, todos. Demos, povo. 

Portanto, que todo povo seja capaz de entender o 
distanciamento social é apenas um mero de distanciamento de 
corpos, pois corações unidos andarão sempre juntos.

Que todo povo aprenda a importância da ciência, mas que antes 
entenda o significado de humanidade, almejando a medicina 
da alma.

Que todo povo desperte a consciência de uma saúde pública 
como passo primordial à promoção da saúde individual.

Que todo povo ressignifique e tenha mais sensibilidade e 
atenção à presença, ao abraço, ao sorriso e o carinho.

Que todo povo seja capaz de encontrar dentro de si ferramentas 
esquecidas, enferrujadas prontas para serem lustradas com 
afinco, e assim, renovarem vidas.

Que todo povo entenda que o cuidar rompe as barreiras do 
narcisismo, atropelando as vaidades do próprio ego.

E apesar de serem momentos efêmeros, que esse instante 
histórico e único nos atravesse, nos molde e nos guie como nos 
ensinou Paulo Freire.

Wigor Alves

CORONAVÍRUS, DELIVERY E 
SAÚDE DO TRABALHADOR

DIREITOS DE TRABALHADORAS 
DOMÉSTICAS

Com as medidas para prevenção ao Covid-19 
e a orientação de isolamento social, a demanda 
por serviços de entregas tem aumentado. Des-
se modo, motoristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres cadastrados em plataformas digitais 
de transporte de mercadorias e de passageiros 
estão sujeitos à exposição e vulneráveis à con-
taminação pelo coronavírus. 

Em consideração à relevância social destes 
trabalhadores e à necessidade de garantir seus 
direitos, torna-se fundamental adotar medidas 
de proteção e redução dos riscos decorrentes 
dessa exposição. Os Laboratórios de Saúde do 
Trabalhador e Saúde Indígena e de Antropologia 
da Saúde e da Doença da Faculdade de Saúde 
da UnB coordenam duas iniciativas que visam 
este fim. 

A primeira delas é uma pesquisa aprovada 
na chamada de Propostas e Ações de Pesqui-
sa, Inovações e Extensão para Combate à Co-
vid-19, intitulada “Saúde dos trabalhadores de 
delivery no contexto da pandemia do Corona-
vírus: revisão de escopo”. Além disso, também 
existe um grupo de pesquisa e extensão ligado 
à disciplina Saúde do Trabalhador e Ambiente, 
Saúde e Trabalho, com 12 estudantes que estão 
realizando ações de prevenção ao Covid-19 com 
trabalhadores delivery.

A ação conta com a atuação das professo-
ras Graça Hoefel, Ximena Bermudez, Denise 
Severo, Jacinta Senna, Regina Futino e Janaina 
Sallas. Em parceria com o ECoS, os estudantes 
de Saúde Coletiva Bernardo de Souza e Rafaela 
de Souza organizaram uma live sobre o tema. 
Saiba quais as recomendações e orientações no 
nosso site.

A pandemia do coronavírus tem deixado 
muitas dúvidas quanto aos direitos e deveres 
dos cidadãos. As orientações variam quanto a 
quem tem direito ao distanciamento social e 
como ele será vivenciado. Devido ao trabalho 
que desempenham e a uma falsa sensação de 
‘estar em um ambiente livre da infecção’, as 
trabalhadoras domésticas precisam ter seus di-
reitos esclarecidos para proteção de sua saúde. 
Desde 2015 elas têm os direitos estabelecidos 
pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 
Além desses direitos, a Lei 13.979/2020 e a Nor-
ma Técnica 04/2020 estabelecem outras garan-
tias e recomendações. Acesse o site do ECoS e 
descubra quais são essas garantias.

É importante que a trabalhadora esteja aten-
ta aos seus direitos e seja respeitada. Caso o 
empregador viole algum de seus direitos, ela 
pode e deve denunciar por meio do site do Mi-
nistério Público, no site da Federação Nacional 
das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad)  ou 
ainda pelo Aplicativo Laudelina. No aplicativo, 
as trabalhadoras podem acessar orientações 
sobre proteção ou cálculo de remuneração e 
horas extras.
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