
Como o sistema público de saúde, os hospitais e seu
pessoal estão lidando com a pandemia do COVID-19?

Pesquisa internacional para compartilhar lições aprendidas entre Canadá,
China, Brasil, França, Japão e Mali.

Além da pesquisa biomédica essencial, é imperativo que a pandemia do COVID-19 seja estudada em termos de
seu impacto sobre a saúde pública, sistemas de cuidado de saúde e profissionais.

A pandemia da COVID-19 está impactando os sistemas públicos de cuidado de saúde.

Por que este estudo?

Há uma necessidade urgente de entender como as
instituições de saúde pública, hospitais e seus
funcionários têm lidado com a crise atual. Este é o
cerne do estudo da resiliência do sistema de saúde
pública.

Esta noção refere-se à sua capacidade de
adaptação e transformação para manter o acesso
a cuidados de qualidade para todos no contexto de
uma crise como esta.

De fato, muito do esforço global atual visa reduzir a carga de COVID-19
sobre os sistemas de saúde, e pessoal de saúde, que têm sido postos à
prova desde o início da pandemia. A experiência da China tem mostrado
que cerca de 14% dos casos do COVID-19 requerem internação e cerca de
5% requerem cuidados intensivos e ventilação mecânica. Milhares de
profissionais de saúde já foram afetados pela COVID-19.

No entanto, muito pouca pesquisa tem sido realizada ao redor do
mundo para entender seu impacto sobre a saúde pública, os sistemas
de cuidado de saúde e seus profissionais.

O objetivo científico é entender e comparar a
resiliência dos hospitais e seu pessoal em relação às
instituições de saúde pública no Canadá, China,
Brasil, França, Japão e Mali diante da pandemia do
COVID-19.

Este estudo tem como objetivo extrair lições baseadas
em rigorosas pesquisas interdisciplinares e na
utilização de suas descobertas por profissionais e
tomadores de decisão.

Qual o objetivo científico?
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O objetivo operacional é desenvolver uma estratégia eficaz de transferência de conhecimento para compartilhar
lições aprendidas entre os países. Estas lições vão focar em instituições de saúde pública e seu pessoal,
compreendendo com seis países diferentes lidam e adaptam-se à pandemia, a fim de garantir acesso de todos a
cuidados de qualidade.

Para que impacto operacional?4
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Esta estratégia baseada em evidências e na expertise dos participantes, permitirá o compartilhamento de lições
no nível operacional. Workshops em cada país e um workshop internacional, no final do verão ou outono de 2021,
reunirão pesquisadores, formuladores de políticas, gestores, profissionais e organizações da sociedade civil para
produzir coletivamente recomendações operacionais.

A abordagem metodológica desta pesquisa é uma abordagem de múltiplos estudos de caso. Escolhemos os
contextos dos seis países porque eles representam diferentes continentes e estágios da luta contra a pandemia, a
fim de extrair lições sólidas dessas comparações internacionais.

Além das instituições de saúde pública, nossos estudos serão conduzidos em seis grandes hospitais :

Com que abordagem científica?5

Após uma abordagem exploratória inicial que proporcionará uma visão global da situação em cada hospital, análises
mais profundas sobre determinados temas em particular (por exemplo, medicamentos, organização dos cuidados,
diretrizes, proteção do pessoal etc.) serão realizadas em uma perspectiva comparativa.

Nossa pesquisa será baseada em dados qualitativos de sessões de observação de situações, entrevistas com
profissionais e análise de documentos. As análises epidemiológicas apoiarão as pesquisas qualitativas.

Hospital Universitário
Oswaldo Cruz (Recife, Brasil)

Hospital Bichat-Claude
Bernard (Paris, France)

Hospital do Mali
(Bamako, Mali)

Hospital da Universidade
de Zhejiang (China)

A equipe de pesquisa é composta por especialistas internacionais e nacionais em resposta a epidemias, análise
de sistemas de saúde pública e transferência de conhecimento.

É uma equipe multidisciplinar composta por especialistas em epidemiologia, medicina, saúde pública, ciências
sociais e geografia. Estes pesquisadores são provenientes das seguintes instituições

Com quais equipes de pesquisa?6

Hospital Central do Centro
Nacional de Saúde e Medicina

Global (Tokyo, Japan)

Centro Hospitalar Universitário de
Ste-Justine (Montreal, Canadá)

Hospital Cité-de-la-Santé
(Laval, Canada)


