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Quem somos
Somos cientistas políticos, sociólogos, médicos,
psicólogos e pessoas de outras áreas científicas,
alunos e professores, inteiramente preocupados com o
curso da crise provocada pela Covid-19 no mundo e no
Brasil

Dedicamos nossa experiência e energia ao
levantamento criterioso de dados disponíveis, à
sua análise para geração de reflexões críticas e
informação de qualidade e à criação de
indicadores, modelagens matemáticas e
estatísticas visando a melhoria de políticas
públicas que contribuam com para a qualidade
da vida e da saúde das pessoas e
comunidades.



Nossos
colaboradores
Os colaboradores da Rede têm perfis diversos
e representam diferentes campos do
conhecimento. 



A nossa missão
PRODUZIR

conhecimento científico multidisciplinar e
intersetorial de qualidade sobre a
pandemia da Covid-19;

DIVULGAR

informações baseadas em evidências acerca
da dinâmica e da resposta ã pandemia da
Covid-19;

PARTICIPAR

do debate e da formulação de políticas
públicas para o combate da pandemia;

SALVAR VIDAS

através da produção, compartilhamento e
implementação da ciência no combate à
pandemia.

+
+

+
+



Dimensões do nosso trabalho

Coleta de dados 
e pesquisa

Divulgação
científica

Interlocução com
a sociedade

Interlocução com
governos



NOSSO TRABALHO
AO LONGO DE 
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BOLETINS PUBLICADOS
Os boletins sintetizam em linguagem acessível
a comunicação das analises para a sociedade
civil e governantes, através de publicações na
imprensa e da disseminação no rádio, na TV,
youtube e outras plataformas
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BOLETINS EM INGLÊS

Entendemos que qualquer estratégia de combate à
pandemia, como evento global, requer a colaboração
internacional. Por este motivo,  os boletins da Rede
estão também disponíveis em inglês. A manutenção do
diálogo com a comunidade científica internacional foi
um dos focos da Rede em 2021.



a alocação dos recursos de Saúde em contexto pandêmico; 

a adoção de políticas de distanciamento social pelos governos
brasileiros;

a importância das elites políticas para a divulgação de
informações e promoção das medidas de combate à pandemia
através das redes sociais;

a vacinação e o Plano Nacional de Imunização para a Covid-19;

a importância das desigualdades socioeconômicas como
marcadores para a elaboração de políticas públicas capazes de
abranger dificuldades de grupos vulneráveis

a importância de medidas de combate à pandemia na volta às
aulas em contexto da pandemia Covid-19

Os boletins da Rede refletem a abordagem interdisciplinar e em
2021 incluíram diversos temas, tais como:
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PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Em 2021, pesquisadores ligados à Rede publicaram artigos
acadêmicos em periódicos científicos renomados
internacionalmente. A produção e divulgação de informação
científica de qualidade são partes fundamentais da missão da Rede,
como participante ativa do debate científico nacional e internacional. 



School Reopening and COVID-19 in Brazil -  The Lancet: Regional Health Americas

Should I Stay or Should I go? Embracing Causal Heterogeneity in the Study of
Pandemic Policy and Citizen Behavior -  Social Science Quaterly

Brazil needs a Coordinated and Cooperative Approach to Tackle COVID-19 -
Nature Medicine

Spatiotemporal Pattern of COVID-19 Spread in Brazil - Science

O Efeito da Rigidez das Políticas de Distanciamento Social na Mobilidade nos
Estados Brasileiros - Revista de Administração Pública

Uma avaliação dos programas de educação pública remota dos estados e
capitais brasileiros durante a pandemia do COVID-19 - Working Paper

De que maneira a Ideologia afeta a Disposição para  se Vacinar contra o SARS-
CoV-2? - Revista USP

Descoordenação e desigualdades federativas no brasil com a Covid-19: Análise
da situação fiscal dos estados em 2020 -  Cadernos Gestão Pública e Cidadania

Youth and the COVID-19 crisis: Lessons learned from a human rights-based
prevention programme for youths in São Paulo, Brazil - Global Public Health

https://www.revistas.usp.br/revusp/index
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EVENTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

O diálogo com a comunidade científica e com a sociedade é foco
da Rede para promover a divulgação e discussão de temas de
relevância em meio à pandemia da Covid-19. Pensando nisso, em
2021, realizamos 22 eventos de divulgação do nosso trabalho em
parceria com diferentes organizações e atores relevantes para o
debate. 



Como acreditamos que conhecimento se constrói
compartilhando com quem o valida na prática, 
 investimos energia na divulgação  de nossas principais
contribuições em formatos mais abrangentes, em
parceria estabelecida com diversos veículos de
comunicação.

58
INSERÇÕES NA MÍDIA



PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO

A partir de 2021 a Rede se uniu ao governo do
estado do Piauí,  pesquisadores da UFPI, da
USP e da Fiocruz para um projeto apoiado
pela Vital Strategies. Esta parceria objetiva o
desenvolvimento de um Dashboard,
considerando os 11 territórios de saúde, para
auxiliar os gestores e tomadores de decisão
no estado e, assim, melhorar o enfrentamento
à pandemia.



Agradecemos a sua colaboração!

Nosso Futuro

Em 2022 continuaremos buscando formas de produzir,
compartilhar e aplicar informação científica de qualidade
com transparência.

Acesse o site da Rede:
https://redepesquisasolidaria.org/



Instituições Parceiras


