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Os caminhos da saúde no combate à pandemia
Em meio à pandemia que já tem cerca de 8 milhões de casos confirmados e caminha
para ultrapassar a marca de 500 mil mortes no mundo todo, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a segunda edição da newsletter do Monitor de Evidências Covid19, do FGV EESP Clear, se volta para a área da saúde. Do nosso repositório elencamos
conteúdos sobre evidências do uso de tecnologia em situações sanitárias emergenciais, a
relevância estratégica da rede de atenção primária dos sistemas de saúde locais e regionais e o
caso da cidade brasileira de Niterói na resposta integrada ao novo coronavírus. Boa leitura!

:: Conheça nossas recomendações ::
Intervenções digitais de saúde — ferramentas usadas para
melhorar a eficiência e a qualidade dos cuidados de saúde
— são comprovadamente eficazes durante emergências de
saúde pública, inclusive durante a atual pandemia de covid19. Esse é o principal achado do relatório técnico Detecção,
prevenção, resposta e recuperação com tecnologia
digital: evidências da aplicação de intervenções digitais
em emergências atuais de saúde pública e
considerações para futuras, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Disponível em inglês e espanhol, o
material traz evidências sobre o uso de tecnologias na saúde
e lista aplicativos usados em vários países para combater o
novo coronavírus. Leia mais.

No Brasil, segundo fontes governamentais, 81% das pessoas acometidas pela covid-19
poderiam ser manejadas na rede de atenção primária à saúde, 14% vão precisar de internação
hospitalar e 5% demandarão leitos de UTI. Diante dessas evidências, as entidades que reúnem
secretários municipais e estaduais de Saúde (Conasems e Conass) produziram o Covid-19 Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na Rede de Atenção à Saúde, material
de apoio e orientação a gestores e profissionais de saúde para reforçar a "premência de um
sistema de saúde integrado". Leia mais.
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A Nota Técnica Nº 10 do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) vai além dos
dados e informações sobre casos confirmados e mortos e se volta aos riscos enfrentados pela
pessoal na linha de frente de postos de saúde e hospitais. O texto Vulnerabilidade e déficit de
profissionais de saúde no enfrentamento da covid-19 apresenta um dado alarmante: no
Brasil estima-se que cerca de 40% dos profissionais de saúde poderão se afastar devido à
covid-19. Mas o principal resultado do material é o levantamento de fatores de risco desse
grupo de trabalhadores — 66% dos profissionais com 60 anos ou mais e 37% dos menores de
60 anos apresentam algum fator de risco relacionado à doença. Leia mais.

O funcionamento articulado da atenção primária em saúde em Niterói, região metropolitana do
Rio de Janeiro, com programas de garantia de renda, proteção social e medidas de isolamento,
"possibilita resultados promissores e salvaguardas à atenção hospitalar e de emergência" da
cidade. Esse é um dos resultados do artigo A experiência de Niterói no enfrentamento da
COVID 19: notas preliminares sobre a articulação de políticas sociais e de saúde,
publicado na APS em Revista. Leia mais.
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Assine a newsletter do Monitor de Evidências Covid-19
O FGV EESP Clear tem um repositório inicial e em permanente construção de
publicações do mundo inteiro baseadas em evidências sobre os impactos da pandemia do
novo coronavírus em diversas áreas. Nesta newsletter semanal vamos selecionar e
compartilhar estudos e dados de qualidade sobre a atual crise sanitária, com foco em
monitoramento e avaliação de medidas governamentais de enfrentamento da covid-19.
Clique aqui para assinar.

O FGV EESP Clear é um dos seis centros regionais que compõem a Iniciativa Clear, uma ação global de várias entidades e países
que visa o aperfeiçoamento de políticas públicas e programas por meio do fortalecimento de capacidades e sistemas de
monitoramento e avaliação.
www.fgvclear.org © 2020 The Clear Initiative, todos os direitos reservados.
A newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 visa disseminar conhecimento. Opiniões contidas nos conteúdos divulgados são de
responsabilidade dos respectivos autores e autoras.

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
FGV EESP Clear · Rua Itapeva, 286 · 10º andar · São Paulo, SP 01307-002 · Brazil

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=713610

3/3

