
Chamada à ação: apoio a 
respostas por meio de evidências 
a emergências globais de saúde

NECESSIDADE DE MUDANÇA
É necessário tomar medidas 
urgentes para garantir que a 
comunidade que trabalha com 
evidências científicas esteja 
adequadamente preparada 
para responder a futuras 
emergências globais de saúde. 

Algumas mudanças 
poderiam ser implementadas 
rapidamente e poderiam ajudar 
a enfrentar a pandemia em 
curso. Outras terão de ser feitas 
por um período mais longo e 
também serão utilizadas em 
"tempos de paz".

O PROBLEMA da COVID-19 criou um foco sem precedentes nas evidências 
em saúde, especialmente de pessoas que trabalham em governos, 
empresas e organizações não-governamentais e membros do público. 

Por meio da Cochrane Convenes, uma série de mesas-redondas envolvendo 
formuladores de políticas de saúde, pesquisadores, financiadores, 
jornalistas, comunicadores científicos e representantes dos consumidores 
de todo o mundo, ficou claro que:

→ a resposta à pandemia da COVID-19 tem sido desigual - tanto em termos 
de foco da evidência, quem a tem produzido, como quem ela alcança

→ nossos métodos, ferramentas e processos foram levados ao limite ao 
tentar responder às perguntas com a velocidade exigida

→ diante de uma infodemia, temos lutado para comunicar as incertezas 
científicas e ganhar confiança nas evidências disponíveis.

CHAMADA À AÇÃO 

A Cochrane, juntamente com seus parceiros, tem o 
objetivo de liderar:

→ a construção de um “case” de apoio para assegurar o 
financiamento de unidades de síntese de evidências 
em países de baixa e média renda para ajudar a 
corrigir a desigualdade global

→ o fortalecimento de ferramentas, métodos, processos 
e relacionamentos para assegurar uma resposta 
rápida e relevante das evidências em nível nacional e 
global para a próxima emergência global de saúde.

→ investimento na comunicação científica:

• desenvolvimento da capacidade da comunidade 
Cochrane de comunicar a incerteza (através de 
webinars, campanhas de mídia social, guias de 
como fazer)

• aperfeiçoamento da comunicação científica e 
mais pró-atividade na comunicação 

Pedimos a nossos parceiros que priorizem o seguinte.

FINANCIADORES

→ Identificar, priorizar e financiar as necessidades de 
pesquisa nacionais e internacionais e abordar as 
iniqüidades 

→ Geração de fundos de evidências, comunicação, redes 
e infra-estrutura em países de baixa e média renda

   POLÍTICOS

→ Exigir evidência e como (e qual) evidência é utilizada 
na tomada de decisão

→ Responsabilizar aqueles que deliberadamente criam e 
compartilham informações erradas/desinformações

COMUNIDADE CIENTÍFICA

→ Apoiar a transparência das pesquisas e o 
compartilhamento de dados

→ Ficar atento e levantar suspeitas sobre estudos 
fraudulentos 

→ Melhorar a comunicação sobre a incerteza e a 
natureza evolutiva das evidências

→ Aprender sobre o que funciona na comunicação 
da incerteza, gerando confiança nas evidências e 
combatendo o erro/desinformação
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Pedimos que se junte a 
nós e ajude a construir um 

sistema de provas no qual todos 
possamos confiar, que atenda a 
todos os usuários de evidências 

onde quer que estejam no mundo 
e que esteja mais bem preparado 

para a próxima emergência 
global de saúde.


