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Internet

Ponto de encontro
Portal da ENSP oferece uma série de serviços de consulta e interação para 

profissionais da área e pessoas interessadas em temas ligados à saúde pública

Mantida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) é destinada à 

formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Atua na produção científica e tecnológica e na prestação 

de serviços de referência no campo da saúde pública e mantém 

cooperações técnicas tanto no Brasil quanto no exterior.

No seu portal institucional (www.ensp.fiocruz.br), além de 

acesso a alguns cursos e informações sobre as capacitações ofe-

recidas, a ENSP disponibiliza uma séries de recursos gratuita-

mente para o uso cotidiano do profissional da área de saúde e que 

permitem compartilhar experiências, conhecimentos e expandir 

as redes de contatos.

É possível acessar os vários serviços interativos do portal, 

como visitar blogs de profissionais de saúde, conhecer 

experiências na área de saúde pública, formar rede de contatos, 

participar de comunidades virtuais, fazer comentários sobre as 

notícias enviadas, acessar e incluir documentos, imagens, áudios 

e vídeos numa biblioteca multimídia. Para usar todos os recursos 

é necessário estar conectado ao sistema.

Para tanto, basta se cadastrar como novo usuário na área “Meu 

Portal,” situada no canto esquerdo da página inicial. É necessário 

preencher um formulário com nome, email, dados de formação 

e de atuação profissional. Após o preenchimento, o internauta 

recebe um link para confirmação de cadastro no endereço forne-

cido de correio eletrônico.

Após se conectar ao sistema (login), fornecendo o endereço de 

email cadastrado e a senha, é exibida uma página com seu perfil 

e as informações que poderão ser vistas por todos que também 

tiverem cadastro no portal. Neste espaço também se podem 

atualizar informações, buscar amigos para formar a própria 

rede de contatos, criar álbuns de fotografias e compartilhar 

documentos de interesse para a área de saúde pública.
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Navegação
No meu à direita há três áreas para navegação pessoal, em 

“Serviços e Sistemas” e para contato com a ENSP. Além de 

“Perfil”, “Busca de amigos” e postagem de documentos, a pri-

meira destas três áreas (”Pessoal”) fornece atalhos para a pá-

gina “Recados”, destinada ao envio direto de mensagens para 

os amigos da rede construída pelo usuário, e “Compromissos”, 

com uma agenda exclusiva administrada pelo próprio usuário.

Na seção “Serviços e Sistemas” estão os principais recursos 

de interação:

Palavras no Caminho: tem o objetivo de tornar o ambiente de 

trabalho na Escola mais agradável. O usuário pode enviar poe-

mas, em arquivos de texto (.doc) ou via formulário de contato, 

que serão fixados nas paredes da ENSP. Toda segunda-feira os 

textos são trocados. Como não há uma comissão julgadora de 

produções novas e originais, as paredes recebem apenas textos 

de autores consagrados.

Enviar Notícia: também via formulário de contato, o usuário 

pode postar notícias pertinentes para a área de saúde pública. 

Além de digitar ou copiar o texto no formulário, é possível 

compartilhar arquivos de até 2 Mb.

Biblioteca Multimídia: criada para reunir os diversos 

conteúdos produzidos ou que circulam na ENSP, é um espaço 

para compartilhar animações, áudios, gráficos, imagens, links, 

mapas, artigos de periódicos, sugestões de leitura e aulas, desde 

que disponibilizados também para consulta pública. Nesta 

biblioteca são armazenadas ainda as apresentações dos eventos 

promovidos pela ENSP. 

Comunidades Virtuais: permite encontrar usuários do sistema 

da ENSP interessados em temas específicos.

O site também dá acesso direto a outros serviços de informação 

da ENSP, com destaque para os links da escola nas redes sociais 

(Facebook, Twitter, Orkut e Youtube), a transmissão ao vivo 

de eventos, o blog Saúde em Pauta e a rede social própria, ENSP 

Interativa.
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