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AGENDA 



PESQUISA CONTINUIDADE DA 

ASSISTÊNCIA ÀS DCNT 

 As DCNT representam as principais causas de morte e de 
invalidez em todo o mundo; 

 

 Acrescido a esse cenário, desponta em 2020 a pandemia pelo 
novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2), causador da doença 
COVID-19. 

 



PESQUISA CONTINUIDADE DA 

ASSISTÊNCIA ÀS DCNT 



OBJETIVO DA PESQUISA  

 Avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 sobre os serviços 

de atenção às DCNT do Estado de São Paulo, segundo as 

Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS). 



MÉTODOS 

 Todos os municípios do Estado de São Paulo foram convidados 
a participar; 
 

 
 Formulário foi enviado pelo FormSUS (versão 3.0) para o 

respectivo gestor de cada um dos municípios do Estado de São 
Paulo; 
 

 
 Período de coleta foi de novembro de 2020 a janeiro de 2021. 

 



RESULTADOS PELIMINARES 



Definição de um conjunto de serviços de saúde para DCNT para serem 
mantidos durante a pandemia de  

COVID-19, segundo RRAS. Estado de São Paulo, 2020-2021. 



Funcionamento dos serviços de internação entre os municípios, segundo 
RRAS. Estado de São Paulo, 2020-2021. 



Manutenção do diagnóstico e do tratamento das DCNT (por ex. 
hipertensão, diabetes, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

doença arterial coronariana), segundo RRAS. Estado de São Paulo, 2020-
2021. 

1.0 



RESULTADOS PELIMINARES 



Interrupção da assistência às DCNT devido à suspensão dos serviços de 
ambulatórios de especialidades, segundo RRAS. Estado de São Paulo, 

2020-2021. 



Interrupção da assistência às DCNT devido à diminuição do volume 
ambulatorial por causa de pacientes ausentes/faltosos, segundo RRAS. 

Estado de São Paulo, 2020-2021. 



Interrupção da assistência às DCNT devido à diminuição do volume de 
internação por causa de cancelamento do atendimento eletivo, segundo 

RRAS. Estado de São Paulo, 2020-2021. 



RESULTADOS PELIMINARES 



Implantação de telemedicina para substituir consultas presenciais como 
abordagem para superar a interrupção da assistência às DCNT, segundo 

RRAS. Estado de São Paulo, 2020-2021. 



Implantação de redirecionamento dos pacientes para unidade de 
referência como abordagem para superar a interrupção da assistência 

às DCNT, segundo RRAS. Estado de São Paulo, 2020-2021. 



Elaboração de Painel para dados e 

indicadores da  DVDCNT 
https://painel.seade.gov.br/  

https://painel.seade.gov.br/
https://painel.seade.gov.br/


Proposta de 

elaboração de 

Painel para 

dados e 

indicadores da  

DVDCNT 
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Obrigada! 

E-mail: lsduarte@saude.sp.gov.br  


