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Portal COVID-19 Evidence
https://covid19-evidence.paho.org/

A plataforma reúne informações técnicas da OPAS,
OMS, Estados Membros, literatura científica, protocolos
clínicos e de pesquisa, medidas de controle, dados
epidemiológicos entre outras fontes, para auxiliar
autoridades, gestores, pesquisadores e profissionais
que atuam no enfrentamento a pandemia de COVID-19.

https://covid19evidence.paho.org/
O Portal COVID-19 Evidence é uma plataforma Web, que

organiza e disponibiliza conteúdos classificados em três
categorias principais: Salvar vidas, Proteger os profissionais
de saúde e Diminuir a propagação da COVID-19.

Outros filtros também estão disponíveis, como:
subcategoria, tipo de estudo, autor e idioma (inglês,
espanhol, português e francês).

Diferencial pensado para o
Portal COVID-19 Evidence
Cabe ressaltar, que mesmo já existindo
plataformas e bases de dados voltadas a
disseminação de literatura sobre COVID-19, o
Portal
Evidence
da
OPAS,
incorporou
documentos, recomendações e políticas dos
países, com o propósito de identificar estudos
chave em meio a infodemia vivida com a
pandemia.

Pesquisa e Interoperabilidade
• Interface de pesquisa
simplificada e avançada com
uso de filtros e formas de
organização e recuperação dos
registros por: relevância, data
de publicação ou título;
• Fácil recuperação via principais
navegadores (browsers) da
Internet.

• Interoperável com outras
bases de dados.
Exemplo: Vitrine do
Conhecimento COVID-19 da
Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS).

https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronaviru

COVID-19 Evidence: Métricas

Fonte: Google Analytics, 14 de outubro de 2021

• Mais de 2,200 registros coletados entre literatura
científica, técnica e recomendações dos Estados
Membros (Região das Américas), OPAS, OMS,
evidências e artigos científicos.
• Acumula mais de 548,909 visitas e mais de 1 milhão de
páginas acessadas, desde sua criação em março de
2020.

Segunda Fase para o
Portal COVID-19 Evidence
Analisando as situações epidêmicas vividas em um passado
recente, como as epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika;
os profissionais de emergência e gestão do conhecimento
da OPAS identificaram que muito do conteúdo gerado pela
Organização no auge dessas arboviroses, sendo, incontáveis
materiais (guias, notas técnicas, orientações de boas
práticas etc.), páginas web e bases de dados, foram
deixados disperso em lugares obsoletos, por vários motivos,
dificultando sua recuperação e preservação.

Ações Futuras
Diante desse cenário, está sendo pensada uma
segunda fase para o projeto Portal Covid-19 Evidence,
fazendo com que o Portal se transforme em um
Repositório de Emergências e Desastres em Saúde
Pública, que reúna e preserve em um único lugar, além
da literatura produzida pela OPAS, informações
científicas respaldadas e confiáveis, precisas e
oportunas através da interoperabilidade com outras
bases de dados institucionais, que concentre os
resultados de ações e pesquisas desenvolvidas e
implementadas
durantes
episódios
epidêmicos
anteriores como a epidemia de dengue, que ocorreu no
Estado do Rio de Janeiro/Brasil em 2008. (OPAS)

Proposta de trabalho: etapas da
Portal Covid-19 transformação
Evidence
Repositório de
Emergências e Desastres em Saúde Pública,
Américas
• Levantamento de plataformas da Organização
utilizadas para fins de emergência e desastres
em saúde pública (linha de base);
• Identificação de conteúdos, informações
científicas que foram desenvolvidos sobre e
para as emergências e desastres em saúde
pública;
• Sistematização/organização
visando
a
preservação das informações científicas de
forma eficiente, sustentável e interoperável;
• Otimização dos recursos tecnológicos da
Organização que possibilite gerir a informação
técnica e científica produzida de forma mais
eficaz.

Conclusão
A Pandemia da COVID-19 evidenciou o valor e a
importância da ciência como instrumento para
atravessar
esta
situação.
Nesse
sentido,
a
implementação do Portal Covid-19 Evidence, foi uma
iniciativa emergencial para a disseminação, preservação
e fortalecimento do que a ciência tem desenvolvido
(pesquisadores, centros de pesquisa, universidades,
instituições governamentais dos países da Região das
Américas, OMS e a OPAS) e que se tornará patrimônio
científico, técnico e cultural da saúde pública para as
gerações futuras, corroborando com a premissa da
promoção do acesso equitativo ao conhecimento
científico produzido em prol da saúde e vida de todos.
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