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Pandemia e o papel do Núcleo da Saúde da 

Em março de 2020, o mundo foi surpreendido pelo COVID
se transformou em pandemia, impactando sobre
 
O Núcleo da Saúde da CICS Canoas, que está em atividade há 4 anos e atualmente conta com 16 
empresas nucleadas da área da saúde, acompanhou de perto todo o desenrolar da pandemia e 
das teses que se formavam na co
decisiva nesse momento tão relevante. 
 
Diante de um cenário de incertezas, polarização de opiniões, 
saúde e crise econômica, o Núcleo da Saúde atuou junto aos 
discussões e contribuindo com o planejamento de estratégias
objetivo de promover um ambiente para a retomada das atividades comerciais
necessária para a sociedade, empresário
 
Outro importante foco de atuação do Núcleo na pandemia vem sendo o fomento de captação de 
doadores de sangue, insumo fundamental para cirurgias emergenciais, transfusões, tratamento de 
câncer entre outras doenças graves, cujo estoque foi
sanitário, falta de estrutura do banco de sangue
Prefeitura e ao banco de sangue 
comunidade divulgando campanhas de 
 
É evidente que a comunidade sofreu
pessoais. Mas ao mesmo tempo, é necessário aproveitar este cenário para crescermos como 
sociedade e indivíduos. Não há garantias de que deixamos para trá
importante é estarmos melhor preparados, tanto a comunidade como 
de saúde. Se estamos vivendo um momento de transformações, a inovação e o uso de tecnologia 
nos setores público e privado da saúde são o ca
 
A pandemia expôs muitos medos, o que se refletiu em várias esferas da sociedade, e mesmo 
diante de tal cenário a lição que fica de tudo isso é
solidariedade são fundamentais para ultra
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e o papel do Núcleo da Saúde da CICS Canoas

o mundo foi surpreendido pelo COVID-19, vírus que se espalhou pelo planeta e 
impactando sobre maneira toda a sociedade. 

O Núcleo da Saúde da CICS Canoas, que está em atividade há 4 anos e atualmente conta com 16 
área da saúde, acompanhou de perto todo o desenrolar da pandemia e 

das teses que se formavam na comunidade científica e na sociedade, e pôde contribuir de forma 
decisiva nesse momento tão relevante.  

Diante de um cenário de incertezas, polarização de opiniões, lockdown, crise na estrutura da 
saúde e crise econômica, o Núcleo da Saúde atuou junto aos órgãos públicos, participando das 
discussões e contribuindo com o planejamento de estratégias e protocolos sanitários, com o 
objetivo de promover um ambiente para a retomada das atividades comerciais

empresários e consumidores. 

Outro importante foco de atuação do Núcleo na pandemia vem sendo o fomento de captação de 
doadores de sangue, insumo fundamental para cirurgias emergenciais, transfusões, tratamento de 
câncer entre outras doenças graves, cujo estoque foi fortemente impactado pelo contexto 

de estrutura do banco de sangue e desinformação da sociedade. Atuamos junto 
ao banco de sangue conseguindo a ampliação dos horários de coleta
divulgando campanhas de doação.  

É evidente que a comunidade sofreu, e continua sofrendo, com as perdas humanas, econômicas e 
pessoais. Mas ao mesmo tempo, é necessário aproveitar este cenário para crescermos como 
sociedade e indivíduos. Não há garantias de que deixamos para trás esta pandemia. O mais 
importante é estarmos melhor preparados, tanto a comunidade como os órgãos públicos e a rede 

Se estamos vivendo um momento de transformações, a inovação e o uso de tecnologia 
nos setores público e privado da saúde são o caminho para um futuro melhor.

A pandemia expôs muitos medos, o que se refletiu em várias esferas da sociedade, e mesmo 
diante de tal cenário a lição que fica de tudo isso é que o respeito às diferenças, a união e a 

são fundamentais para ultrapassar momentos difíceis. Juntos somos mais fortes!
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O Núcleo da Saúde da CICS Canoas, que está em atividade há 4 anos e atualmente conta com 16 
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Outro importante foco de atuação do Núcleo na pandemia vem sendo o fomento de captação de 
doadores de sangue, insumo fundamental para cirurgias emergenciais, transfusões, tratamento de 

fortemente impactado pelo contexto 
e desinformação da sociedade. Atuamos junto à 

conseguindo a ampliação dos horários de coleta, e junto à 

com as perdas humanas, econômicas e 
pessoais. Mas ao mesmo tempo, é necessário aproveitar este cenário para crescermos como 

s esta pandemia. O mais 
órgãos públicos e a rede 

Se estamos vivendo um momento de transformações, a inovação e o uso de tecnologia 
minho para um futuro melhor. 

A pandemia expôs muitos medos, o que se refletiu em várias esferas da sociedade, e mesmo 
o respeito às diferenças, a união e a 

passar momentos difíceis. Juntos somos mais fortes! 


