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Parcerias e engajamento dos profissionais
de saúde foram cruciais para o sucesso
do HubCovid no combate à pandemia
O Instituto de Pesquisa e Apoio ao
Desenvolvimento Social (IPADS) é
uma organização sem fins lucrativos,
que atua na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento social
e com a melhoria da qualidade de
vida da população, apoiando a formulação, implantação e avaliação
de políticas, programas e projetos.
Nosso trabalho é caracterizado
pela interdisciplinaridade, principalmente pela atuação conjunta dos
associados. Sempre buscamos uma
abordagem integral das necessidades do cidadão.
Nesse contexto, o ano de 2020 apresentou um desafio singular na saúde
pública com a pandemia mundial da
Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em
11 de março. E mais uma vez destacamos as importantes parcerias com
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O HUBCOVID ABRAÇOU
O DESAFIO DE ACOMPANHAR AS PESQUISAS
CIENTÍFICAS SOBRE A
SARS-COV-2 PARA
CONSTRUIR CONTEÚDOS
REFERENCIADOS EM
LINGUAGEM SIMPLES
E ACESSÍVEL A TODAS
AS PESSOAS. PARA ISSO,
ESTRUTURAMOS
AS AÇÕES EM TRÊS EIXOS:
COMUNICAÇÃO,
FORMAÇÃO E APOIO
À GESTÃO
o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS)

e a Fundação Johnson & Johnson
para desenvolvermos o Projeto HubCovid, plataforma de apoio à gestão no enfrentamento da Covid-19.
Em parceria com o CONASEMS e
a Fundação Johnson & Johnson,
criamos o Projeto HubCovid –
Plataforma de Apoio e Enfrentamento da Covid-19.
Representantes das organizações
parceiras formaram o Comitê Gestor do projeto cujo foco foi combater a desinformação, representada
principalmente pelas fake news que
com muita rapidez tomaram as redes sociais, prejudicando de modo
importante o combate à pandemia.
O HubCovid abraçou o desafio de
acompanhar as pesquisas científicas
sobre a SARS-CoV-2 para construir
conteúdos referenciados em linguagem simples e acessível a todas as

pessoas. Para isso, estruturamos as
ações em três eixos: Comunicação,
Formação e Apoio à Gestão.
Por meio do eixo Comunicação,
divulgamos conteúdos de qualidade,
com a chancela científica e curadoria cuidadosa. As informações foram
selecionadas e elaboradas de acordo com seu público-alvo, nos formatos de artigos, publicações, notícias,
vídeos, posts, entre outros.
Foram elaborados 10 cursos de capacitação como destaque do eixo
Formação. Direcionados ao profissional de saúde, os cursos aconteceram no formato de videoaulas e
com avaliações de aprendizagem.
Os participantes tiveram certificado
ao final da participação.
No Apoio à Gestão, trabalhamos
com o objetivo de proporcionar
suporte, fortalecendo a gestão
municipal no combate à pandemia
da Covid-19. Organizamos os gestores em três grupos representativos
de regiões do país – Norte e CentroOeste, Nordeste, Sul e sudeste – para disseminar informação

científica atualizada, por meio de
encontros quinzenais remotos síncronos, respeitando cada realidade
territorial. Para isso, cada grupo
regional foi coordenado por uma
apoiadora com know-how na área

COM A PARCERIA
DOS INTEGRANTES
DO COMITÊ GESTOR E,
PRINCIPALMENTE,
COM O ENGAJAMENTO
DOS ACS E ACE,
O HUBCOVID CUMPRIU
SEU OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA FORMAR
UMA REDE FORTE
E CAPACITADA NO
COMBATE À PANDEMIA
NO BRASIL. MAIS DE 45 MIL
PROFISSIONAIS DE SAÚDE,

de saúde coletiva e epidemiologia e
conhecimento da região.
O HubCovid cumpriu seu objetivo de contribuir para formar uma
rede forte e capacitada no combate à pandemia no Brasil. Mais de
45 mil profissionais de saúde, distribuídos em 5.570 municípios, foram
beneficiados por ações, como cursos
de capacitação, jornada científica,
informações no site e redes sociais
exclusivas, lives, encontros com gestores e muito mais!
Juntos construímos um SUS mais forte.

Orlando Mário Soeiro
Presidente
Thiago Lavras Trapé
Coordenador Projeto HubCovid
Camila Nascimento Benvenuto
Diretora Executiva Projeto HubCovid

DISTRIBUÍDOS EM
5.570 MUNICÍPIOS,
FORAM BENEFICIADOS
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Johnson & Johnson: compromisso
com a saúde e com os profissionais
da linha de frente
Na Johnson & Johnson, acreditamos
que uma boa saúde é a base de vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso futuro. É, por isso,
que há mais de um século, buscamos
manter as pessoas bem em todas as
idades e em todas as fases da vida.
Todos os dias, nossos mais de
130 mil funcionários em todo o mundo estão misturando coração, ciência e criatividade para mudar profundamente a trajetória da saúde da
humanidade.
Como uma das maiores e mais
amplas empresas de saúde do
mundo, estamos comprometidos
em usar nosso alcance e tamanho
para o bem. Nós nos esforçamos
para melhorar o acesso e a acessibilidade à saúde, criar comunidades mais saudáveis e colocar mente,
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O CENTRO PARA
INOVAÇÃO DOS
TRABALHADORES
DA SAÚDE DA JOHNSON
& JOHNSON FOI CRIADO
PARA CATALISAR ESFORÇOS
A FIM DE RESPONDER
À CRISE DE RECURSOS
HUMANOS NA SAÚDE
GLOBAL E CONSTRUIR
UMA FORÇA DE
TRABALHO PRÓSPERA
E MAIS RESILIENTE
corpo e meio ambiente saudáveis ao
alcance de todos, em todos os lugares.
A área de Impacto na Comunidade
Global da J&J impulsiona progra-

mas e ações para doações comunitárias, para impacto social e outras
iniciativas filantrópicas em todo
o mundo, com financiamento da
Fundação Johnson & Johnson e das
companhias que compõem a família
de negócios da Johnson & Johnson.
O Centro para Inovação dos
Trabalhadores da Saúde da Johnson
& Johnson (Center for Health Worker
Innovation) foi criado para catalisar
esforços a fim de responder à crise
de recursos humanos na saúde global e construir uma força de trabalho
próspera e mais resiliente.
Esse Centro tem a missão de concretizar nosso compromisso de apoiar
milhares profissionais da enfermagem, obstetrícia e agentes de saúde
comunitários, impactando a saúde
de 100 milhões de pessoas até 2030.

A Covid-19 revelou que o acesso aos
cuidados de saúde primários é um
pilar fundamental para o bem-estar
de todos e também para a estabilidade e crescimento da sociedade e
da economia no mundo todo.
No espírito de colaboração e guiados pelo nosso credo e compromisso
social com as comunidades e profissionais da saúde, orientamos os nossos esforços, entre outras ações em
resposta à pandemia, para a criação
da plataforma de apoio no enfrentamento da Covid-19, buscando facilitar e promover maior acesso a informações embasadas e necessárias
aos diferentes atores e provedores de
serviços de saúde, sejam eles gestores, pesquisadores e clínicos, além
da população brasileira.
Fruto da aliança e colaboração entre o Instituto de Pesquisa e Apoio ao
Desenvolvimento Social (IPADS) e o
Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (CONASEMS),
contando com o apoio do Conselho
Nacional de Agentes Comunitários
de Saúde (CONACS), criamos a
plataforma HubCovid, que reuniu

e compartilhou conhecimento, integrando ações de formação, gestão e
comunicação com foco na vigilância
em saúde e nas equipes de atenção
primária.
Mais de 36 mil profissionais de saúde foram diretamente impactados
e milhares de visualizações e compartilhamentos foram reportados ao
longo do período por meio de webinars, posts e vídeos disseminados
nas redes sociais.

A COVID-19 REVELOU
QUE O ACESSO AOS

Essa iniciativa é uma resposta no
combate à pandemia que se estabeleceu no Brasil e, sobretudo, está
alinhada as nossas prioridades de
investimento nos profissionais de linha de frente da saúde, para que
possam seguir provendo os cuidados
essenciais e de qualidade, acessíveis
a todos e em qualquer lugar, fortalecendo, assim, o sistema de saúde
como um todo.

Regiane Soccol
Senior Manager Global Community
Impact Strategy Latam

CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS É UM PILAR
FUNDAMENTAL PARA
O BEM-ESTAR DE TODOS
E TAMBÉM PARA
A ESTABILIDADE
E CRESCIMENTO
DA SOCIEDADE E
DA ECONOMIA
NO MUNDO TODO
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Iniciativa, que nasceu durante a pandemia
da Covid-19, contribuiu para fortalecer
o SUS no âmbito municipal
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) busca estratégias no intuito
de promover o fortalecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS) no
âmbito municipal. Nesse contexto,
o projeto HubCovid é um importante exemplo. A iniciativa, que
nasceu em plena pandemia da
Covid-19, constituiu em uma parceria com Instituto de Pesquisa e Apoio
ao Desenvolvimento Social (IPADS) e
a Fundação Johnson & Johnson.
O HubCovid conseguiu levar aos municípios brasileiros iniciativas e instrumentos muito importantes para o enfrentamento da pandemia. O projeto
foi alicerçado em três eixos: Comunicação, Formação e Apoio à Gestão.
Destaca-se no eixo Comunicação a
importância de um instrumento tão
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O HUBCOVID
CONSEGUIU LEVAR
AOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS INICIATIVAS
E INSTRUMENTOS MUITO
IMPORTANTES PARA
O ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA
efetivo, porém, negligenciado no período pandêmico, momento que vivenciamos uma infodemia de grande
impacto na adesão da população às
medidas preventivas da doença.
Quanto ao eixo Formação, houve
a elaboração e oferta de 10 cursos EAD, que nasceram com base
na escuta das necessidades dos

municípios; e, por último, o eixo
Apoio à Gestão, com a proposta de
auxiliar os gestores municipais na tomada de decisão, a partir de conteúdos baseados em evidências.
Agradecemos a produtiva parceria
e esperamos continuar juntos, em
futuras ações, visando o aprimoramento do SUS.

Wilames Freire Bezerra
Presidente
Alessandro Aldrin P. Chagas
Kandice de Melo Falcão
Mariana de Queiroz Pedroza
Rosângela Treichel
Talita Melo de Carvalho
Assessoria técnica

foto: Raquel Portugal - FioCruz Imagens
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Por que construímos
o Projeto HubCovid?
O ano de 2020 ficará marcado na
história por um dos maiores desafios
da saúde pública global. Em 11 de
março daquele ano, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou
como pandemia a Covid-19, doença provocada pelo SARS-CoV-2,
que rapidamente se espalhou pelo
planeta.
O sistema de saúde sofreu intensa
pressão. Era preciso estar alinhado
às descobertas sobre o novo coronavírus, vencer desafios diários e lidar com a necessidade constante de
instrumentalizar, acolher e informar
profissionais de saúde de diferentes
áreas sobre o tema que transformou
o panorama mundial da saúde.
Nesse cenário, em 2021, foi criado
o Projeto HubCovid – Plataforma

de Apoio ao Enfrentamento da Covid-19, com objetivo de combater a
desinformação que, em parte acontecia porque o tema era novo, mas,
principalmente, pela onda de fake
news, que passou a circular nas redes sociais durante a pandemia.
Para cumprir seu objetivo, o Projeto
HubCovid contou com estrutura para
acompanhar os estudos científicos
sobre a SARS-CoV-2. Essas informações, construídas com base em
evidências de pesquisa, passaram
a ser divulgadas em linguagem
clara e objetiva para que todos
pudessem entender. Dessa forma,
o HubCovid contribuiu para fazer
a ponte entre a ciência e o público
em geral, em prol da conscientização, um dos aspectos essenciais no
combate à pandemia.

imagem: montagem com de foto Raquel Portugal - FioCruz Imagens (testagem),
arquivos freepik, peças de comunicação HubCovid e reprodução de veículos
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Atuação em três eixos: Comunicação,
Formação e Apoio à Gestão
foto: freepik

Resultado da parceria entre o
Instituto de Pesquisas e Apoio
ao Desenvolvimento Social
(IPADS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (CONASEMS) e a
Fundação Johnson & Johnson,
o HubCovid contou com o Comitê Gestor formado por representantes dessas instituições.
Além disso, a curadoria de
especialistas garantiu a produção e disseminação de conhecimento referenciado sobre o
SARS-CoV-2. Foi assim que o
projeto ofereceu suporte para
cerca de mais de 45 mil profissionais de saúde, formando uma rede capacitada no
combate à pandemia em todo
Brasil.

Estrutura das ações
As ações do HubCovid foram
estruturadas em três eixos:
Comunicação, Formação e
Apoio à Gestão. Todos com
foco na vigilância em saúde e
nas equipes de atenção básica. As iniciativas aconteceram
em sintonia com outras estratégias já desenvolvidas pelo
CONASEMS, contribuindo na
formação dos profissionais de
saúde e potencialização das
ações de cuidado.

mais de
45.000

profissionais de saúde
receberam suporte
do projeto
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foto: freepik

EIXO 1

COMUNICAÇÃO
Como um projeto para fazer frente à onda de fake news, fornecendo conteúdos de qualidade
e referenciados cientificamente, a Comunicação no Projeto HubCovid teve importância bastante estratégica.
Os conteúdos, selecionados e elaborados de acordo com seu público-alvo, foram divulgados por meio
artigos, publicações, notícias, videos, posts etc. Além disso, um dos desafios foi acompanhar a evolução
do conhecimento sobre a Covid-19 e manter os conteúdos sempre atualizados.

Site www.hubcovid.org.br
Plataforma com informações qualificadas e validadas pela equipe de curadores do projeto.
Entre os conteúdos do site estão artigos científicos comentados, cursos, materiais de apoio, etc.

Redes Sociais
Disseminação de informações com base em evidências científicas, posts e vídeos informativos
para profissionais de saúde. Conteúdo produzido por uma curadoria científica.

Boletim semanal
Divulgação para jornalistas das principais notícias relacionadas à pandemia da Covid-19.

Vídeos para população em geral
Foram produzidos 25 vídeos informativos sobre diferentes temas relacionados
à pandemia do novo coronavírus.
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foto: freepik

EIXO 2

CURSOS DE CAPACITAÇÃO
Foram realizados 10 cursos para capacitação do profissional de saúde no formato de videoaulas e com
avaliações de aprendizagem. Ao final de cada curso, o aluno pode gerar um certificado para comprovar
sua participação. Os temas foram:
•

Importância do ACS E ACE no território

•

Imunização para ACS e ACE

•

Orientações sobre a Covid-19

•

Comunicação em saúde

•

Pós-Covid: desafios do cuidado

•

Integração da atenção básica e vigilância em saúde

•

Fibrose pulmonar pós-Covid

•

Vigilância laboratorial de vírus respiratórios com ênfase em SARS-CoV-2

•

Saúde mental para trabalhadores da saúde no contexto da Covid-19

•

Saúde mental no contexto da Covid-19

Jornada Científica
De 30 de novembro a 3 de dezembro de 2021, o evento on-line teve o propósito de avaliar a comunicação
realizada, elencar os principais achados científicos e refletir sobre os aprendizados da pandemia e formas
de se organizar para a retomada dos serviços de saúde.

Outras ações de difusão
No canal do CONASEMS, no YouTube, foram realizadas seis lives.
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foto: Raquel Portugal - FioCruz Imagens

EIXO 3 		

APOIO À GESTÃO
Ações com foco em fortalecer e apoiar os gestores no combate à pandemia da Covid-19. Para disseminar
informação científica atualizada foram formados três grupos regionais, compostos por 26 Estados, considerando as especificidades dos respectivos territórios. Cada grupo regional foi coordenado por uma apoiadora
com conhecimento da atuação local: Norte e Centro-Oeste; Nordeste; e Sul e Sudeste.
De junho a novembro de 2021, foram 15 encontros virtuais quinzenais de profissionais de saúde – Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) – com representantes do Conselhos
dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e especialistas convidados de diversos estados do país.
Os temas foram definidos com base na aplicação de em um inquérito, que permitiu analisar os temas de
maior interesse por estado e região do país. Além disso, foram trazidas quatro experiências de sucesso
de diferentes municípios sobre os processos de organização e de integração da Atenção Básica com a
Vigilância em Saúde no contexto da pandemia da Covid-19. Temas dos encontros realizados:
•

Vacinação, testes, rastreamento dos casos de Covid-19

•

Capilarização do Guia Orientador do Combate à Covid-19

•

Uso do Excel para monitoramento Covid-19

•

Saúde mental dos trabalhadores da saúde na pandemia

•

Conexões e conectividade no enfrentamento da pandemia

•

Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde

•

Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde no enfrentamento
da pandemia da Covid-19

•

Atributos da Atenção Básica e a importância do trabalho em rede

•

Aspectos técnicos das síndromes pós-Covid

•

Ações e serviços de saúde necessários para o cuidado das síndromes pós-Covid

•

Microgestão do cuidado em saúde
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Linha do Tempo
Em 2020, o mundo entrou em alerta.
Uma doença, que teve início em 2019
na cidade de Wuhan, província de
Hubei, na China, espalha-se rapidamente por todo o planeta.

HubCovid: um projeto do IPADS,
em parceria com o CONASEMS e a
Fundação Johnson & Johnson para
gestores e profissionais de saúde que
atuaram na pandemia. O objetivo

foi disseminar conhecimento científico, combatendo a desinformação e
as fake news, para gestores e profissionais da saúde que atuam na
pandemia.

8/dez

Covid no Brasil e no Mundo

O Reino Unido é o primeiro no
mundo a iniciar uma campanha
de vacinação em massa contra
Covid-19, com o imunizante
Pfizer, aprovado em caráter
emergencial.

HubCovid
2/abr

O Brasil recomenda
o uso de máscaras.

26/fev

2020
DEZ

2019
30/dez

O escritório da
OMS na China
recebe o primeiro
relato oficial
do que viria a
ser a Covid-19.
Eram casos de
uma pneumonia
de origem
desconhecida

Confirmado o
primeiro caso no
Brasil: um homem
de 61 anos, em
São Paulo, que
havia viajado para
a Itália.

JAN

FEV

19/mai

30/abr

O Brasil tem mais casos de
Covid-19 do que a China e a
maior taxa de contágio
do mundo (Imperial
College of London)

MAR

ABR

Julho

A Covid-19
se torna a maior
causa de mortes
no Brasil.

MAI

JUN

O mundo acompanha
estudos clínicos de
avaliação, eficácia e
segurança das vacinas
em desenvolvimento

JUL

AGO

14/dez

O Reino Unido identifica
uma nova variante do
coronavírus, potencialmente
mais transmissível. Também
neste mês, outra variante é
identificada na África do Sul.

SET

OUT

NOV

10/jan

Acontece a primeira
morte provocada pela
nova doença, ainda sob
investigação, na China.
21/jan

Registrado nos EUA a
primeira infecção pelo vírus
misterioso. Três dias depois,
os primeiros casos são
confirmados na França.

10/jun
11/mar

A OMS declara a pandemia
da Covid-19. Um dia depois,
o Brasil registra seu primeiro
óbito.

Com 1.274 mortes, o
Brasil lidera a média
mundial diária de
óbitos por Covid-19.

22/março

O Estado de São Paulo
decreta a quarentena.
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fotos: freepik e material de comunicação HubCovid

DEZ

Nasce o Projeto HubCovid
no Brasil para combater
as fake news e apoiar a qualificação
dos trabalhadores de saúde

JAN

FEV

HubCovid segue com
produção de vídeos,
posts informativos
e boletins semanais
com as principais
noticias sobre a
pandemia.

Abril

29/abr

O Brasil começa o ano com colapso na
saúde, em Manaus (falta oxigênio nos
hospitais, cemitérios sem vagas, toque de
recolher e nova variante do vírus). Neste
mês, têm inicio a vacinação no país, que
segue em passos lentos, enquanto novas
variantes são detectadas em diversos
estados. O HubCovid inicia suas ações com
a live Variantes emergentes do coronavírus
e suas implicações.

Brasil atinge 400 mil
mortes por Covid-19,
com 3.001 novos
óbitos registrados
neste dia, segundo o
Ministério da Saúde

ABR

MAR

HubCovid lança
cursos formativos
para ACS e ACE
e realiza a live
Comunicação e
Processo de Trabalho
nas Ações de
Imunização.

Junho

Lançamento do site
do Projeto HubCovid.

Jan

2021

Agosto

MAI

Confirmado o
primeiro caso da
variante Delta no
Brasil.

JUL

Cresce a discussão sobre a obrigatoriedade vacinal e
passaporte sanitário.
HubCovid lança vídeo explicativo
sobre esses temas.

O Brasil vive grande
preocupação com a
chegada da variante
delta.

26/jun

JUN

Outubro

Novembro

Nova variante é identificada na África do Sul
Plantão HubCovid - O que esperar da nova
variante da África do Sul?
Projeto lança vídeo explicativo sobre síndrome
pós-Covid .

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
Dezembro

3/mar

Brasil volta a bater
recorde de mortes.
Março

O Projeto HubCovid
lança redes sociais, com
posts semanais e vídeos
informativos. Realiza a
live Um ano de Pandemia:
desafios e aprendizados.

Maio

Projeto HubCovid dá inicio
aos encontros formativos
com representantes do
COSEMS de todo Brasil.
Realiza a live: Papel do ACS
e ACE no enfrentamento da
Covid-19.
3/mai

Morte de idosos com 80
anos ou mais cai pela
metade no Brasil após início
da vacinação.

31/jul

Brasil registra queda de
40% das mortes por
Covid-19 com avanço
vacinal.
Julho

Projeto realiza Encontro
Tira Dúvidas sobre
Covid–19 e divulga
Informativo sobre
Variantes e como podem
afetar a pandemia.

Setembro

Questões relacionadas
à saúde mental
dos profissionais de
saúde, que seguem
combatendo o vírus,
entram em discussão.
HubCovid promove
a live Saúde mental
para além do
Setembro Amarelo e
a Jornada acadêmica:
entendendo a variante
Delta.

A pandemia continua
e crescem as preocupações
sobre novas variantes e
sequelas do pós-Covid

Realização Jornada
Científica, com participação
de importantes especialistas.
Lançamento de cursos
para profissionais
de saúde.
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O HubCovid na voz dos participantes
Inovação e impacto
O Projeto HubCovid impactou indiretamente 5.570 municípios brasileiros. Para isso, foi essencial a
participação de representantes dos
26 Conselhos dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) nos encontros quinzenais realizados com
os Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) para discutir questões sobre o
enfrentamento da pandemia.

“Quero aqui registrar a importância dos
cursos que estão sendo realizados em todo
Brasil dos quais eu também estou participando,
como Agente Comunitária de Saúde, e o
quanto esses cursos têm aberto a nossa mente,
trazido um aprendizado diferenciado para
o meu trabalho no dia a dia, na minha rotina
de visita casa a casa. Às famílias que por mim
são assistidas, eu quero dizer que esse curso
realmente tem feito uma diferença fenomenal
no meu trabalho de Agente Comunitária de
Saúde.”
ILDA ANGÉLICA
Agente Comunitária de Saúde e
presidente do CONACS
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“O CONASEMS já implementa parcerias há bastante tempo.
Não é a primeira que fazemos com Johnsons & Johnsons, mas,
esta, pelo momento de saúde do país, foi ainda mais importante.
Trabalhamos nos três eixos: Formação, Comunicação e Apoio
à Gestão. Em Formação fizemos vários cursos. O eixo
Comunicação é primordial à saúde e nós nunca tivemos
uma comunicação muito eficiente e, nesse momento de
pandemia, precisamos muito evoluir. O eixo de Apoio à Gestão
também é primordial porque nos ajuda, nesse momento
pandêmico, a apoiar a gestão lá na ponta e as áreas técnicas
que estão no operacional. Em nome do CONASEMS,
eu quero agradecer e dizer que novas parcerias virão, porque
essa foi muito importante. Além disso, muito nos entusiasmou
em relação ao projeto a perspectiva científica, em que tudo
que foi publicado no site e nas redes sociais teve apoio
de cientistas.”
ALESSANDRO CHAGAS
Assessor técnico CONASEMS
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“Participei do grupo de discussão nas Regiões

“Considero que o pro-

Sul e Sudeste. A organização proposta pelo

jeto HubCovid foi um

Projeto HubCovid no seu Eixo de Apoio à

espaço de escuta e diá-

Gestão foi uma importante e oportuna

logo sobre o momento

experiência de apoio aos representantes

atual de pandemia com

dos COSEMS. O grupo debateu temas

ênfase nas dificulda-

pertinentes de acordo com a realidade vivencia-

des encontradas pelos

da no processo da pandemia em cada Estado.

municípios e COSEMS

Nesse momento tivemos a possibilidade de

no enfrentamento da

trocar experiências e realizar uma construção

Covid-19. Observei no

coletiva de temáticas a serem trazidas para

meu território de atu-

o debate ampliado, considerando sempre

ação um aumento no

a demanda do território. Outra possibilidade

poder argumentativo

interessante que este eixo do Projeto HubCovid

e articulador sobre o

trouxe foi a socialização de experiências

recebimento dos resulta-

exitosas municipais.”

dos dos testes Covid.”

EDIANE MANCE
Assessora Técnica do COSEMS/PR

CAMILA BREDERODE
SIHLER
COSEMS/PE
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“Embora não tenha conseguido
participar de todas as reuniões
previstas, foi muito proveitoso
compartilhar com profissionais de
outros COSEMS nossas experiências
de apoio à gestão municipal, assim
como das reuniões com especialistas
convidados a partir de temas definidos em nossas reuniões. O conhecimento acumulado nas discussões
do projeto tem auxiliado nas discussões bipartite sobre vigilância em
saúde na pandemia, em conjunto
com os outros assessores técnicos
do COSEMS/SP.”
LIDIA TOBIAS SILVEIRA
COSEMS/SP

“Os eventos proporcionados pelo
projeto foram muito positivos, oferecendo uma efetiva integração entre
os representantes dos COSEMS dos
estados da Região Sudeste/Sul.
Proporcionaram constantes trocas de
experiências e novos conhecimentos
sobre a pandemia pela qual atravessamos. Constantes atualizações de
conceitos e metodologias de trabalho
junto aos apoiadores regionais de
meu território. As principais mudanças
significativas foram as atualizações de
protocolos e procedimentos junto aos
técnicos da Atenção Básica e da
Vigilância das SMS.”
MANOEL ROBERTO
DA CRUZ SANTOS
COSEMS/RJ
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O Projeto HubCovid em números
Participantes
De fevereiro e dezembro de 2021,
o Projeto HubCovid atendeu
diretamente mais de 45 mil
profissionais de saúde.

46.286

total de profissionais
de saúde atendidos

41.127

participantes de lives
no canal da
CONASEMS

5.200
alunos nos
10 cursos
formativos

3,5 milhões
de visualizações ao site,
redes sociais e mídias
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40

profissionais de saúde
nos encontros
quinzenais dos COSEMS

4 milhões
de beneficiados
indiredos

Distribuição geográfica
LEGENDA
UF

RR 10

#

Estado Número de
Participantes

AP 6

CE 228
AM 13

RN 83

MA 26

PA 43

PB 87
PI 15

PE 84
AL

TO 11

RO 26

8

961

cidades atendidas,
considerando
beneficiários diretos

SE 45
AC 43

RS 59

MT 48
DF 5
GO 46
MG 1503

ES 98

MS 14
SP 165
RJ 165

O Projeto HubCovid teve
abrangência nacional e
a participação dos
representantes do COSEMs
como multiplicadores
das informações
nos municípios foi
fundamental para o
sucesso da iniciativa

PR 190

SC 37

RS 49

Amostra analisada: 3.070 participantes
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Profissionais alcançados
foto:depositphotos

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate a Endemias (ACE) foram os principais
beneficiários no Eixo 2 - Formação. Somados os cursos e
outras ações de formação, o total acançado pode chegar
a 19.472 ACS e 1.478 ACE.

foto:depositphotos

Com base na demanda apresentada, aliada à parceria
estabelecida com a Confederação Nacional dos Agentes
de Saúde (CONACS), o Projeto HubCovid desenvolveu
quatro cursos adicionais específicos para este grupo.
O Projeto HubCovid também contemplou profissionais de
enfermagem, médicos e de outras áreas da saúde.
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Profissionais por Área
foto: Raquel Portugal - FioCruz Imagens

41.174

Profissionais de Saúde
(89% do total)

5.112

Outros Profissionais
Ilustração: freepik
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Os eixos Comunicação,
Formação e Apoio à Gestão
Eixo 1 | Comunicação

3.583.516

total de acessos / visualizações
REDES SOCIAIS + SITE

redes sociais

3.285.516

298.000
acessos ao site

visualizações (cotas únicas)

Imagens: peças de comunicação HubCovid
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Eixo 1 | Comunicação
10/01/2022 16:49

(20+) Projeto Hub | Facebook

https://www.facebook.com/hubcovid

1/4

Página do Projeto no Facebook

3.082
seguidores
no Instagram

Imagens: peças de comunicação HubCovid
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Eixo 2 | Formação
LIVES

BENEFICIÁRIOS DIRETOS

46.246

total de participantes
das ações formativas

5.119

participantes dos cursos
da página HubCovid.

[LIVE] - Lançamento do Projeto HubCovid

41.127

correspondem
à audiência das lives
no canal CONASEMS

Hubcovid - Live “Comunicação e Processo de
Trabalho nas Ações de Imunização”

CURSOS
Curso de formação de Agentes comunitários
de saúde e agentes de controle de endemias
para enfrentamento da COVID-19 no Brasil

Imagens: peças de comunicação HubCovid
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Eixo 3 | Apoio à Gestão

TOTAL DE GESTORES
BENEFICIADOS

987
dos quais

26

são gestores estaduais
beneficiados diretamente

https://meet.google.com/syy-prkz-auu

Integração da Atenção Básica com
a Vigilância em Saúde no contexto da Covid-19.

DR. ANDRÉ RIBAS
Médico epidemiologista curador cientíﬁco projeto HubCovid
CARLOS ALBERTO MOUTINHO SALDANHA DE VASCONCELLOS
Médico e Subsecretário de Saúde de Volta Redonda/RJ
SIRLEI APARECIDA GRANADO
Enfermeira do município de Mauá da Serra/PR

https://meet.google.com/kqb-mcyn-hcm

https://conasems-br.zoom.us/j/81200902179

Imagens: freepik e peças de comunicação HubCovid
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Perfil do público participante das ações
Com base nos dados da plataforma
de cursos (3.070 respostas válidas) e
das inscrições da Jornada HubCovid
(241 respostas válidas), foi possível
determinar o perfil do público atendido em cada uma das ações.
Os ACS e ACE foram o público majoritário, totalizando 89% dos inscritos. A maioria dos participantes
foi de mulheres (77%), com Ensino
Médio completo (71%) e idade entre
30 e 49 anos (64%). A expressiva
presença dos ACS e ACE pode explicar o maior número de visualizações nos vídeos no YouTube sobre a
temática, conforme apresentado no
tópico anterior.

PERFIL DO PARTICIPANTE

3.070

Amostra de 60% do total
de participantes inscritos

22%
homens

77%
mulheres

64%

Idade entre 30 e 49 anos

71%

Escolaridade
Ensino Médio

89%

Profissional da
área de saúde
PRINCIPAIS
ÁREAS DE ATUAÇÕES

71%

Agente Comunitário
de Saúde (ACS)

ALCANCE DA AÇÃO

888

municípios
em todos os estados
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18%

Agente de Combate
a Endemias (ACE)

O projeto na avaliação dos agentes
Foi muito bom. Bastante conhecimento e profissionais super qualificados. Vai me ajudar muito no meu
trabalho diário. Vou poder orientar melhor os pacientes do posto.
ROSA DOS SANTOS COSTA
Agente Comunitária de Saúde - Belford Roxo / RJ

Foi muito bom, pois com o curso tive a oportunidade
de aprender novos conteúdos que me ajudaram na
atuação diária.
ELIANE DALZOTTO MALANCZEN

DE MANEIRA GERAL,
COMO VOCÊ AVALIA OS
CURSOS DISPONÍVEIS
NO SITE?

4,7

Avaliação Média

Agente Comunitária de Saúde - São Roque do Ivaí / PR

Cursos fáceis de entender, didática simples e conteúdos bem elaborados.
GISELY CRISTINA MADEIRA
Agente Comunitária de Saúde - Itabira / MG
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HubCovid na mídia
Entre março de 2021 e janeiro de 2022 foram veiculadas 55 matérias na imprensa com a participação do
HubCovid.Dentre os principais veículos, destaque para Folha de S.Paulo, Estado de Minas, BBC Brasil, UOL, Veja Saúde,
Viva Saúde e emissoras de TV como Record, Globo, RedeTV, TV Cultura, incluindo sucursais regionais. Houve conteúdo
relevante sobre o HubCovid na imprensa em quase todos os meses (a exceção foi o mês de dezembro).Trazemos os principais resultados qualitativos.

Reportagem publicada na edição impressa (junho2021)
e no portal da VEJA
SAÚDE traz a participação do doutor
André Bueno.

55

Conteúdo de mitos e
verdades sobre Covid-19
repercutiu em reportagem
da editoria de saúde,
Viva Bem, do portal UOL,
maior portal de jornalismo
do Brasil.

REPORTAGENS
VEICULADAS

40
on-line

4

Reportagens da edição
impressa da Folha e da
Folha.com. Cadernos
Cotidiano e Saúde.
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impresso
imagens: montagem arquivos freepik e
reprodução de publicações de veículos

Participação do doutor André Giglio Bueno em
reportagem do Balanço Geral, da afiliada em Santos da
Record TV. Abordagem geral sobre a Covid-19,
com esclarecimento de dúvidas da população.

Reportagem do portal
da BBC Brasil aborda estudos
que indicam que as taxas
de hospitalização e morte
por Covid-19 aumentaram
em indivíduos com menos
de 60 anos e sem doenças
prévias.

Conteúdo de mitos e verdades
sobre Covid-19 (todos os
19 que enviamos) repercutiu
em reportagem da editoria
de saúde do jornal Estado
de Minas. Maior jornal
de Minas, com mais de 30 mil
exemplares diário

9
TV

1

podcast

1
live

Participação do doutor André Ribas Freitas,
em entrevista que aborda a adesão
à vacina contra Covid-19 e a relação
da vacina com imunidade de rebanho
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^ĂƷĚĞŝŐŝƚĂůEĞǁƐ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
5HSRUWDJHP EDVHDGDHPSUHVVUHOHDVHGH
ODQoDPHQWRGRSURMHWR+XE&RYLGTXHWURX[H
LQIRUPDo}HVVREUHRFRQFHLWRREMHWLYRVGR
SURMHWRLQFOXLQGRRDQ~QFLRGD/LYHHDVSDV
GDGLUHWRUDH[HFXWLYD&DPLOD%HQYHQXWR

26D~GH'LJLWDO1HZVpXPSRUWDOTXHWUD]
QRWtFLDVSHVTXLVDVDUWLJRVDQiOLVHVHRSLQLmR
YROWDGRVSDUDXPS~EOLFRTXDOLILFDGRIRUPDGR
SRUH[HFXWLYRVGHGLUHomRHJHUrQFLDGRV
GLYHUVRVVHWRUHVGDVHPSUHVDVHLQVWLWXLo}HV
S~EOLFDVTXHWrPSRGHUGHGHFLVmRHDTXLVLomR
GHSURGXWRVHVHUYLoRVGHWHFQRORJLD

DĞĚŝĐŝŶĂ^ͬ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ

7H[WR FRPDtQWHJUDGRSUH
ODQoDPHQWRGRSURMHWR+XE&R
LQIRUPDo}HVVREUHRFRQFHLWR
SURMHWRLQFOXLQGRRDQ~QFLR
GDGLUHWRUDH[HFXWLYD&DPL
DOpPGDFLWDomRGRVQRPHVTX
D/LYHGHQWUHHOHVRFXUDGRU

$ 0HGLFLQD6$ pDPDLVLPSR
QHJyFLRVJHVWmRHOLGHUDQ
PpGLFRKRVSLWDODUQR%UDVLO&
HGLWRULDODSUHVHQWDRVPD
Reportagem do Medscape Brasil, que compara a
LPSRUWDQWHVDYDQoRVHP,QRYD
primeira e segunda onda da Covid-19, conta com
H%RDV3UiWLFDVHP6

participação do doutor André Ribas
Reportagem baseada em press release
de lançamento do projeto HubCovid, que
trouxe informações sobre o conceito, objetivos
do projeto, incluindo o anúncio da Live e aspas
da diretora executiva, Camila Benvenuto.

Texto com a íntegra do press release de
lançamento do projeto HubCovid, que trouxe
informações sobre o conceito, objetivos
do projeto, incluindo o anúncio da Live e aspas
da diretora executiva, Camila Benvenuto, além
da citação dos nomes que compuseram a Live,
dentre eles o curador André Ribas.

Imagens: montagem com reprodução de publicações de veículos
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Reportagem do portal
da IstoÉ Dinheiro alertou
para o anunciado lote vencido de vacina (baseado em
matéria publicada na Folha),
WŽƌƚĂůĚĂ/ƐƚŽŝŶŚĞŝƌŽ
com especialistas comentanϬϮͬϬϳͬϮϬϮϭ
WŽƌƚĂůĚĂ/ƐƚŽŝŶŚĞŝƌŽ
do o tema. O doutor André
ϬϮͬϬϳͬϮϬϮϭ
ZĞƉŽƌƚĂŐĞŵĚŽƉŽƌƚĂůĚĂ/ƐƚŽŝŶŚĞŝƌŽĂůĞƌƚŽƵƉĂƌĂŽĂŶƵŶĐŝĂĚŽůŽƚĞ
Bueno, competentemente,
ǀĞŶĐŝĚŽĚĞǀĂĐŝŶĂ;ďĂƐĞĂĚŽĞŵŵĂƚĠƌŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂŶĂ&ŽůŚĂͿ͕ĐŽŵ
levantou a necessidade
de se
ZĞƉŽƌƚĂŐĞŵĚŽƉŽƌƚĂůĚĂ/ƐƚŽŝŶŚĞŝƌŽĂůĞƌƚŽƵƉĂƌĂŽĂŶƵŶĐŝĂĚŽůŽƚĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽŽƚĞŵĂ͘KĚŽƵƚŽƌŶĚƌĠƵĞŶŽ͕
confirmar de fato que
os lotes
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ůĞǀĂŶƚŽƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĐŽŶĨŝƌŵĂƌĚĞĨĂƚŽƋƵĞŽƐ
ǀĞŶĐŝĚŽĚĞǀĂĐŝŶĂ;ďĂƐĞĂĚŽĞŵŵĂƚĠƌŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂŶĂ&ŽůŚĂͿ͕ĐŽŵ
ůŽƚĞƐĞƌĂŵƌĞĂůŵĞŶƚĞǀĞŶĐŝĚŽƐ;ĞŵŽƐƚƌŽƵͲƐĞĚĞƉŽŝƐƋƵĞĨŽŝĞƌƌŽĚĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽŽƚĞŵĂ͘KĚŽƵƚŽƌŶĚƌĠƵĞŶŽ͕
eram realmente vencidos
(e
ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ŶĆŽĚĞůŽƚĞƐǀĞŶĐŝĚŽƐͿ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ůĞǀĂŶƚŽƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĐŽŶĨŝƌŵĂƌĚĞĨĂƚŽƋƵĞŽƐ
mostrou-se depoisůŽƚĞƐĞƌĂŵƌĞĂůŵĞŶƚĞǀĞŶĐŝĚŽƐ;ĞŵŽƐƚƌŽƵͲƐĞĚĞƉŽŝƐƋƵĞĨŽŝĞƌƌŽĚĞ
que foi
erro de cadastramento
das
ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ŶĆŽĚĞůŽƚĞƐǀĞŶĐŝĚŽƐͿ
informações, não de lotes
vencidos)

Matéria do Portal
Hospitais Brasil
também repercutiu
a Live do HubCovid
sobre saúde mental.
Publicada desde
2003, é um revista
de referência no
segmento hospitalar.

WŽƌƚĂů,ŽƐƉŝƚĂŝƐƌĂƐŝů– ϮϳĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ

DĂƚĠƌŝĂ ĚŽ WŽƌƚĂů,ŽƐƉŝƚĂŝƐƌĂƐŝůƚĂŵďĠŵƌĞƉĞƌĐƵƚŝ
ƐŽďƌĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͘WƵďůŝĐĂĚĂĚĞƐĚĞϮϬϬϯ͕ĠƵŵƌĞ
ƐĞŐŵĞŶƚŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘

RESULTADO QUALITATIVO

RESULTADO QUALITATIVO

3RUWDO/DE1HWZRUN  GHVHWHPEURGH

1RWtFLDSXEOLFDGDQR/DE1HWZRUN DERUGDD
UHDOL]DomRGHMRUQDGDDFDGrPLFDGR+XE&RYLGQD
3XF&DPSLQDVSDUDDERUGDUDYDULDQWH'HOWD

2 /DE1HWZRUN WHPRREMHWLYRGHVHUXPDDPSOD
HGLQkPLFDUHGHGHLQIRUPDo}HVFRQHFWDQGR
QRWtFLDjWHFQRORJLDHDJLOLGDGHFRPWHPDV
YROWDGRVSULQFLSDOPHQWHSDUDRVODERUDWyULRVGH
PHGLFLQDGLDJQyVWLFD

Reportagem
do portal GQ,
do grupo Globo,
dá dicas de como
usar corretamente
as máscaras na
pandemia e quais
são os modelos
mais indicados.
Conta com a parti3RUWDO/DE1HWZRUN  GHVHWHPEURGH
Notícia
cipação do doutor
1RWtFLDSXEOLFDGDQR/DE1HWZRUN DERUGDD
publicada
André Bueno.
UHDOL]DomRGHMRUQDGDDFDGrPLFDGR+XE&RYLGQD
no LabNetwork
3XF&DPSLQDVSDUDDERUGDUDYDULDQWH'HOWD
aborda a
realização
2 /DE1HWZRUN WHPRREMHWLYRGHVHUXPDDPSOD
de jornada
HGLQkPLFDUHGHGHLQIRUPDo}HVFRQHFWDQGR
acadêmica
do
QRWtFLDjWHFQRORJLDHDJLOLGDGHFRPWHPDV
HubCovid
na
YROWDGRVSULQFLSDOPHQWHSDUDRVODERUDWyULRVGH
PUC Campinas,
PHGLFLQDGLDJQyVWLFD
para abordar a
variante Delta.

ZĞƉŽƌƚĂŐĞŵ ĚŽƉŽ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƐŵ
ŵĂŝƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͘Ž
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ds^ĞƌƌĂŽƵƌĂĚĂ– ^d;'KͿ– ϮϱͬϬϰͬϮϬϮϭ

&RQWH~GR GH PLWRV H YHUGDGHV VREUH &RYLG IRL

RESULTADO QUALITATIVO

Reportagem do Portal Hospitais Brasil sobre a
Jornada Científica do HubCovid, realizada entre
30 de novembro e 3 de dezembro.

GH UHSRUWDJHP
Conteúdo
de mitos GH WHOHMRUQDO GD 79 6HUUD 'R
DILOLDGD GR 6%7 HP *RLiV 3DUWLFLSDomR GR FXUDG
e verdades
sobre
+XE&RYLG $QGUp *LJOLR %XHQR
Covid-19 foi tema
de reportagem
de telejornal da
TV Serra
Dourada,
+RXYH
RXWUD UHSRUWDJHP QD PHVPD HPLVVRUD H[LE
3RUWDO+RVSLWDLV%UDVLO– GHQRYHPEURGH
afiliada
YLYRdo
QRSBT
GLDem
 WDPEpP FRP SDUWLFLSDomR GR
5HSRUWDJHP GR3RUWDO+RVSLWDLV%UDVLOVREUHD
Goiás.
Participação
do R GHVHQYROYLPHQWR GD QRYD
*LJOLR
%XHQR VREUH
-RUQDGD&LHQWtILFDGR+XE&RYLGUHDOL]DGDHQWUH
curador
do HubCovid,
GR ,QVWLWXWR
%XWDQWDQ 1mR GLVSRPRV DWp R PRPHQ
GHQRYHPEURHGHGH]HPEUR André
GiglioRXBueno
DUTXLYR
OLQN

sdsͲ ϭϴ'K^dKϮϬϮϭ

Em entrevista para
a VTV, o médico
ŵĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƉĂƌĂĂsds͕ŽŵĠĚŝĐŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝƐƚĂ
epidemiologista
ŶĚƌĠZŝďĂƐ&ƌĞŝƚĂƐĂďŽƌĚŽƵŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐƌŝƐĐŽƐĚĂ
André Ribas
Freitas
abordouǀĂƌŝĂŶƚĞĞůƚĂĚŽ^ĂƌƐŽsͲϮ
os potenciais
riscos da variante
Delta do SARS-CoV-2
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RESULTADO QUALITATIVO

O médico infectologista
André Giglio Bueno foi um dos
convidados do episódio 17 do
SENSU TALKS, live mensal que
é produzida
pela agência
de
6(1687$/.6–
GHRXWXEURGH
comunicação SENSU Consultoria
2PpGLFRLQIHFWRORJLVWD$QGUp*LJOLR%XHQRIRL
de Comunicação,
de saúde,
ciência
e educação. O tema foi o
XPGRVFRQYLGDGRVGRHSLVyGLR
GR6(168
papel da mídia em contribuir com
7$/.6OLYHPHQVDOTXHpSURGX]LGDSHODDJrQFLD
a maior adesão às campanhas de
GHFRPXQLFDomR6(168&RQVXOWRULDGH
vacinação.

&RPXQLFDomRGHVD~GHFLrQFLDHHGXFDomR2
WHPDIRLRSDSHOGDPtGLDHPFRQWULEXLUFRPD
PDLRUDGHVmRjVFDPSDQKDVGHYDFLQDomR
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5HGH791HZV

3DUWLFLSDomRG
%XHQRHPUHS
5HGH79VREUH
,QIOXHQ]DH&R

ds^ĂŶƚĂĞĐşůŝĂͲ ϭϴ'K^dKϮϬϮϭ

KŵĠĚŝĐŽŝŶĨĞĐƚŽůŽŐŝƐƚĂŶĚƌĠƵĞŶŽĐŽŶĐĞĚĞƵ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƉĂƌĂĂds^ĂŶƚĂĞĐşůŝĂ͕ĚĞ^ĂŶƚŽƐ͕ƐŽďƌĞŽ
ĂŶƷŶĐŝŽĚŽ'ŽǀĞƌŶŽĚĞ^WĚĞƌĞĚƵǌŝƌŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĂ
ǀĂĐŝŶĂĚĂWĨŝǌĞƌĐŽŶƚƌĂŽǀŝĚͲϭϵĚĞƚƌġƐŵĞƐĞƐƉĂƌĂ
ϮϭĚŝĂƐ͘

O médico infectologista
André Bueno concedeu
entrevista para a TV
Santa Cecília, de Santos,
sobre o anúncio do Governo de SP de reduzir
o intervalo da vacina da
Pfizer contra Covid 19 de
três meses
para 21 dias.
RESULTADO
QUALITATIVO

O podcast Saúde
Coletiva contou com
participação do médico
infectologista André
Giglio Bueno em episódio que falou sobre os
cuidados necessários
para uma retomada à
rotina após a vacina
contra a Covid 19.
WK^d^jK>d/s
Ͳ ϭϴ'K^dKϮϬϮϭ
KƉŽĚĐĂƐƚ^ĂƷĚĞŽůĞƚŝǀĂĐŽŶƚŽƵĐŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽŵĠĚŝĐŽŝŶĨĞĐƚŽůŽŐŝƐƚĂŶĚƌĠ'ŝŐůŝŽƵĞŶŽĞŵĞƉŝƐſĚŝŽƋƵĞĨĂůŽƵ
ƐŽďƌĞŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƵŵĂƌĞƚŽŵĂĚĂăƌŽƚŝŶĂĂƉſƐĂǀĂĐŝŶĂĐŽŶƚƌĂĂŽǀŝĚͲϭϵ͘

$5HGH79pIR
SUySULDVTXHF
ORFDOL]DGDVQD
-DQHLUR 5- %
)RUWDOH]D &(
HPWRGDVDVUH
TXLQWDPDLRUH

A RedeTV! é formada
pelas cinco emissoras
próprias que compunham
a extinta TV Manchete,
localizadas nas cidades
de São Paulo (SP),
Rio de Janeiro (RJ),
Belo Horizonte (MG),
Recife (PE) e Fortaleza
(CE), e uma rede de
afiliadas presente em
todas as regiões do país.
É considerada a quinta
maior emissora de TV
aberta do país.
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Apêndices
A. Eixo 3 | Dificuldades para o enfrentamento da Covid-19:
detalhamento dos resultados do inquérito
O inquérito
Para o eixo 3 do Projeto HubCovid – Apoio à Gestão foi realizado um inquérito entre 21 de junho e 02 de julho de 2021.
A pesquisa possibilitou, entre outros aspectos, priorizar os temas de interesse comuns às diferentes regiões de saúde, assim
como a verificação de fragilidades regionais específicas que nortearam o processo de apoio a gestão.
O formulário para aplicação do inquérito foi uma construção coletiva entre a equipe da avaliação do projeto, apoiadores
do projeto e representantes regionais dos COSEMS. A pesquisa alcançou 22 respostas válidas. Ficaram ausentes apenas
quatro estados: Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Sul.
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