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Tradução / Translation:



Após semanas de rigorosas medidas de distanciamento social e lockdown, governos 
e cidadãos de todo o mundo estão ansiosos para aliviar suas comunidades das 
medidas restritivas em vigor. A principal preocupação é o risco de ressurgimento 
da epidemia. Evidências observacionais e de modelagem revelam que a retirada 
prematura e repentina de intervenções pode levar mais cedo a um pico secundário, 
o que provavelmente acarretaria perdas de saúde e econômicas marginalmente mais
altas, em comparação com o nível de pré-relaxamento (Prem et al., 2020; Leung et 
al. , 2020). Um estudo de modelagem realizado em Harvard descobriu que a retirada 
das medidas de distanciamento social de uma só vez poderia atrasar o pico e tornar 
mais grave um segundo surto de infecções. O estudo concluiu que um único período 
de medidas de distanciamento social não será suficiente, e que períodos esporádicos 
de distanciamento social podem ser necessários até 2022 para evitar novos surtos de 
infecções (na ausência de vacinas) (Kissler et al., 2020). Outro estudo de modelagem 
realizado na Índia descobriu que um lockdown de três semanas é insuficiente 
para impedir o ressurgimento, sugerindo protocolos de lockdown sustentado com 
relaxamento periódico (Singh et al., 2020).

PREÂMBULO
Atualmente, o mundo está testemunhando a pior crise de saúde 
pública da história recente, com a pandemia do COVID-19 afetando 
5.945.977 pessoas e resultando em 362.929 mortes em todo o mundo 
(até 29 de maio de 2020) (WorldOMeter, 2020). Sem tratamentos 
farmacêuticos disponíveis, muitos países implementaram rigorosas 
medidas de distanciamento social e introduziram lockdowns para 
controlar o COVID-19. Essas medidas foram necessárias para reduzir 
substancialmente o crescimento epidêmico e a transmissibilidade 
do vírus (Leung et al., 2020; Prem et al., 2020) e salvaram milhares de 
vidas (ECDC, 2020). No entanto, elas têm um alto custo econômico 
e socioeconômico, criando choques enormes na economia e 
prejudicando o funcionamento da vida cotidiana da sociedade e das 
pessoas (Anderson et al., 2020).
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O documento de orientação está dividido em três fases inter-relacionadas:

FASE DE 
PRONTIDÃO

FASE DE 
INICIAÇÃO

FASE DE 
IMPLEMENTAÇÃO

Além disso, em países asiáticos como Taiwan, Hong Kong e Cingapura, o 
levantamento do lockdown resultou em ressurgimento (em grande parte 
relacionado a casos importados), forçando esses países a aplicar medidas mais 
rigorosas do que as inicialmente implementadas. Por exemplo, Cingapura fechou 
escolas e empresas não essenciais e instruiu os residentes a ficar em casa - uma 
escalada dramática em relação à sua resposta inicial. O Japão também reforçou 
sua abordagem, declarando um estado de emergência nas três maiores cidades do 
país (White et al., 2020; Heath, 2020; Flu, 2020).

Enquanto os governos buscam um caminho a seguir, devem equilibrar a saúde 
pública com considerações econômicas. Atualmente, não há consenso científico 
ou orientação sobre como sair do lockdown sem parâmetros de referência 
amplamente aceitos para o que constitui condições seguras para o retorno à 
vida normal. Países asiáticos como Hong Kong adotaram uma estratégia de 
“suprimir e retirar”, em que o governo adotaria medidas mais duras quando a 
taxa de transmissão do vírus fosse alta e as soltaria quando caísse para uma faixa 
aceitável (White et al., 2020; Heath; , 2020; Mason e Stewart, 2020).

Com a crescente atenção mundial para a flexibilização do lockdown e a falta de 
clareza no caminho a seguir, este documento de orientação visa preencher a 
lacuna de conhecimento sintetizando as melhores evidências disponíveis e as 
experiências do país para fornecer um roteiro para os países sobre como sair do 
lockdown enquanto preserva-se a saúde de sua população.

O que precisa estar em vigor 

antes que as restrições possam 

ser retiradas?

Quais são os requisitos para 

uma estratégia de saída eficaz?

Roteiro para flexibilização do 

lockdown

O DOCUMENTO PODE SER ADAPTADO POR PAÍSES PARA 
DESENVOLVER E REVISAR SUAS ESTRATÉGIAS DE SAÍDA, 
INCLUINDO PLANOS DE EXECUÇÃO.

Especialistas acham improvável que o COVID-19 
siga seu primo mais próximo, o Sars-CoV-1, 
e seja erradicado por medidas intensivas de 
saúde pública depois de causar uma breve 
pandemia. Em vez disso, a transmissão poderia 
se assemelhar à da gripe pandêmica, circulando 
sazonalmente.
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 ƛ Os hospitais são capazes de tratar com segurança 
todos os pacientes que precisam de hospitalização sem 
recorrer a padrões de atendimento de crise (áreas com 
ocupação de leito hospitalar perto de 100% ainda não 
estão prontas para reduzir as restrições de lockdown)

 ƛ O risco de importar novos casos pode ser gerenciado
 ƛ Número de leitos hospitalares (incluindo leitos de UTI) 

adequados
 ƛ A taxa de ocupação da UTI não impede o aumento da 

capacidade da UTI
 ƛ Estoque suficiente de produtos médicos e equipamentos 

de proteção individual, como ventiladores, kits de 
teste e máscaras faciais (para profissionais de atenção 
primária e hospitalar)

 ƛ Disponibilidade de estruturas de atenção primária, bem 
como equipe adequada com habilidades apropriadas 
para ofertar prestação de serviços à comunidade 
(incluindo cuidar de pacientes que recebem alta 
dos hospitais ou mantidos em casa) e se engajar em 
esforços para a retirada de restrições

 ƛ Acesso garantido a populações vulneráveis (refugiados, 
menos favorecidos economicamente) aos serviços 
de cuidado às condições relacionadas ao COVID 
(prevenção, gestão, etc.)

UMA SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS EXISTENTES 
IDENTIFICOU UM CONJUNTO DE 
CONDIÇÕES QUE NECESSITAM ESTAR EM 
VIGOR ANTES DE OS GOVERNOS PODEREM 
CONSIDERAR RELAXAMENTO DE MEDIDAS 
DE CONTENÇÃO (COMISSÃO EUROPEIA, 
2020; DIRETOR GERAL DA OMS, 2020; 
GOTTLIEB ET AL., 2020; BAKER ET AL. 2020; 
OPENING UP AMERICA AGAIN, 2020).

CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO CAPACIDADE SUFICIENTE NAS 
INSTALAÇÕES DE CUIDADOS DE SAÚDE

 ƛ Os países estão além do “pico” de infecções (a 
propagação da doença diminuiu e estabilizou 
significativamente)

 ƛ Número de reprodução efetivo (ou seja, quantas 
pessoas, em média, uma pessoa infectada vai acabar 
infectando), R0 <1

 ƛ Declínio sustentado de casos documentados por pelo 
menos 14 dias (sem diminuir a capacidade de teste)

 ƛ Trajetória descendente de testes positivos em% de total 
de testes dentro de um período de 14 dias (volume fixo 
ou crescente de testes)

 ƛ Taxa de duplicação mais lenta ao longo do tempo (ou 
seja, quantos dias leva para o número de casos dobrar).

 ƛ Diminuição sustentada no número de novas infecções, 
hospitalizações e pacientes em terapia intensiva

Elas são apresentados abaixo na forma de um checklist. 
Vale ressaltar que não há consenso ou padrão-
ouro sobre quando é adequado fazer a retirada das 
restrições.

FASE DE PRONTIDÃO
O QUE PRECISA DE ESTAR EM VIGOR ANTES QUE AS 
RESTRIÇÕES PODEM SER RETIRADAS
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TESTE MASSIVO E CAPACIDADE DE 
TRATAMENTO DE CONTATO

MEDIDAS PREVENTIVAS USTENTADAS 
EM ESCALA
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 ƛ Itens de proteção adequados estão disponíveis para o 
público geral

 ƛ Existem medidas preventivas nos locais de trabalho, 
escolas e outros locais essenciais.

 ƛ As comunidades são totalmente educadas, engajadas e 
empoderadas para fazer a transição e se adaptar a uma 
nova normalidade

 ƛ Capacidade de realizar testes de diagnóstico altamente 
difundidos para todas as pessoas com sintomas 
de COVID-19, incluindo profissionais de saúde e 
trabalhadores em funções essenciais, bem como 
aqueles com maior risco de exposição a contrair ou 
transmitir o vírus. Embora não exista um padrão-ouro 
no número de testes por população, os especialistas 
de Harvard recomendaram um mínimo de 152 testes 
por 100.000 pessoas por dia (Collins, 2020)

 ƛ Capacidade de fornecer retorno rápido dos resultados 
dos testes para todos os casos suspeitos (idealmente 
dentro de 24 horas)

 ƛ Capacidade de realizar monitoramento ativo de casos 
confirmados

 ƛ Capacidade de rastrear, testar e colocar em quarentena 
rapidamente todos os contatos de casos confirmados

 ƛ Capacidade de isolar e tratar todos os casos de forma 
eficaz (no hospital ou em casa)

 ƛ Capacidade de minimizar riscos de locais de alto risco 
em áreas vulneráveis (por exemplo, casas de repouso, 
favelas)

 ƛ Disponibilidade de compartilhamento seguro de 
dados para apoiar a vigilância e permitir intervenções 
rápidas baseadas em casos

 ƛ Disponibilidade de um sistema de vigilância sentinela 
robusto que monitora rotineiramente a infecção entre 
amostras da população (casos assintomáticos) para 
permitir a identificação precoce de pequenos surtos

As ações para relaxar o confinamento só devem 
ser tomadas se as seguintes condições forem 
atendidas:

• A disseminação da doença diminuiu e estabilizou
significativamente

• As unidades de saúde têm capacidade suficiente
para responder com segurança a futuros surtos

• Capacidade apropriada de teste e rastreamento
• Medidas preventivas podem ser sustentadas em

escala

K2P SAINDO DO LOCKDOWN COVID-19



EMBORA MUITOS ASPECTOS DA 
INFECÇÃO POR COVID-19 SEJAM 
AINDA POUCO CLAROS E EXIJAM 
PESQUISAS ATIVAS, AS INFORMAÇÕES 
SOBRE O NÚMERO DE CASOS, 
BEM COMO A TRANSMISSÃO E A 
GRAVIDADE DO VÍRUS DENTRO 
DE UMA COMUNIDADE, SÃO 
IMPORTANTES PARA AVALIAR O 
IMPACTO ATUAL E FUTURO DO VÍRUS, 
E, ASSIM, INFORMAR UM CONJUNTO 
DE RESPOSTAS ADEQUADO À 
ESTRATÉGIA DE SAÍDA.
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FASE DE INICIAÇÃO
QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA UMA ESTRATÉGIA 
DE SAÍDA EFICAZ?
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DEFINIÇÕES
Número
• Número de pessoas infectadas e / ou 

indispostas em comunidades em todo o país

Transmissão
• Número básico de reprodução (R0) no país
• Extensão da transmissão assintomática
• Medida em que as crianças estão 

transmitindo infecção
• Taxa de positividade (ou seja, proporção de 

todas as amostras testadas que são positivas).
• Taxa de duplicação (ou seja, quantos dias leva 

para o número de casos dobrar).

Gravidade
• Risco de fatalidade de casos (CFR) no país
• Fatores de risco de gravidade: medida em que 

a CFR pode ser maior para pessoas idosas e 
para pessoas com multi-morbidade
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PARA UMA ESTRATÉGIA DE SAÍDA MAIS 
EFICAZ, OS PAÍSES DEVEM TAMBÉM SE 
ESFORÇAR PARA GARANTIR OS SEGUINTES 
ELEMENTOS

 →  Estabelecer uma força-tarefa para saída do lockdown

 →Melhorar a infraestrutura e a capacidade de testagem:

• Desenvolver e ampliar a capacidade diagnóstica de COVID-19, acessível a todas 
as pessoas sintomáticas ou em contato próximo com casos confirmados, bem 
como a todos os grupos de risco e cuidadores de populações vulneráveis

• Ativar a abordagem de atendimento de base comunitária, impulsionando a 
vasta rede de centros de atenção primária, ambulatórios públicos e instalações 
de testagem descentralizadas como centros para testes rápidos, vigilância, 
isolamento e gerenciamento clínico de casos leves, enquanto encaminha casos 
mais críticos para instalações hospitalares designadas

• Estabelecer esquemas de testagem adequados, especificando qual combinação 
de testes deve ser realizada em que estágio e priorizando a aplicação de 
testes (por exemplo, profissionais de saúde, pessoas que retornam ao local de 
trabalho, idosos em casas de repouso etc.). Os testes aplicados devem ser de 
qualidade aceitável.

• Criar uma estrutura para rastreamento e aviso de contato com a ajuda de 
aplicativos móveis que avisam os cidadãos sobre um risco aumentado devido 
ao contato com uma pessoa com teste positivo para COVID-19

• Criar infraestrutura de dados para compartilhamento rápido de resultados

 →Realizar testagem em massa para avaliar a extensão da taxa de transmissão na 
comunidade

 →Desenvolver uma estratégia de saída do lockdown, discutida e acordada com todas 
as principais partes interessadas, incluindo governos, setor privado, empresas, 
municípios e público em geral
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 →Estabelecer um sistema claramente coordenado para implementar e monitorar a 
estratégia de saída, que envolva todas as partes interessadas do setor público e 
privado, dentro e para além do setor da saúde

 →Estabelecer mecanismos para colaborar com os municípios e líderes comunitários 
para:

• Apoiar a tradução da estratégia de saída de alto nível em medidas práticas que 
possam ser implementadas e monitoradas no nível da comunidade local, bem 
como reforçar conformidade entre os membros da comunidade

• Mapear quem tem capacidade para atender a quais necessidades básicas das 
populações vulneráveis (comida, saúde, abrigo, água, saneamento e / ou apoio 
à saúde mental), coordenar e esclarecer papéis e responsabilidades

• Desenvolver mecanismos de apoio comunitário para que as pessoas que são 
solicitadas a permanecer em casa ou que estejam doentes durante a pandemia 
possam ter comida, medicamentos, serviço de cuidados com as crianças e apoio 
emocional

 →Desenvolver uma estratégia de comunicação bem coordenada para:

• Educar, envolver e informar o público e a mídia sobre a estratégia de saída de 
lockdown; gerenciar expectativas; e reforçar a importância da solidariedade, 
incluindo a necessidade de cumprir a estratégia de saída

• Comunicar o plano do governo para aliviar as perdas econômicas das 
populações e setores afetados, revitalizar a economia e apoiar o país à medida 
que ele sai gradualmente do lockdown

K2P SAINDO DO LOCKDOWN COVID-19
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Uma vez que os países cumpram as condições 
acima, eles podem prosseguir para flexibilizar 
certas restrições. Na ausência de consenso 
científico sobre a melhor forma de proceder 
com a saída do bloqueio do COVID-19, os 
países precisam implementar suas próprias 
estratégias de saída, usando uma abordagem 
gradual e modular para flexibilizar as restrições 
de movimento, viagens e trabalho (Comissão 
Europeia, 2020 ; OMS 2020).  

A ação deve ser gradual, pois as medidas 
devem ser retiradas em diferentes etapas. 
A vigilância será essencial para identificar 
rapidamente qualquer aumento de casos 
no país após a retirada das medidas. Os 
governos precisarão reavaliar constantemente 
a implementação dessas medidas com base 
nos dados de vigilância disponíveis e estar 
prontos para ajustar sua abordagem ao longo 
do tempo, de acordo com a epidemiologia da 
disseminação local, nacional e global.

FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
ROTEIRO PARA FLEXIBILIZAÇÃO DO LOCKDOWN

Apresentamos um roteiro para flexibilizar o lockdown que se baseia 
em relatórios de estudos e experiências de outros países (Comissão 
Europeia, 2020; Diretor Geral da OMS, 2020; Gottlieb et al., 2020; 
Barcelona Institute for Global Health, 2020; Wain et al., 2020; Abertura 
da América novamente, 2020; Heath, 2020; Ministério da Saúde, 2017; 
Woods e Batniji, 2020). Os países podem adotar e adaptar o roteiro 
para seus próprios contextos, levando em consideração sua fase de 
lockdown, capacidade existente e grau de preparação para sair do 
bloqueio.

K2P SAINDO DO LOCKDOWN COVID-19



Princípios de saída de lockdown

• Retirar medidas estritas de 
distanciamento social de maneira 
acordada e cuidadosa, informadas 
por evidências e dados em tempo 
real

• Permitir a reabertura gradual da 
economia e da sociedade em geral, 
dando prioridade à saúde pública 
sobre considerações econômicas

• Continuar a controlar a transmissão 
COVID-19 e evitar voltar ao 
lockdown estrito 
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ADOTAR A RETIRADA GRADUAL E ORGANIZADA DE MEDIDAS 
COM EXPERIMENTAÇÃO E RE-AVALIAÇÃO, EM CICLOS DE 
VÁRIAS SEMANAS

01

 → Realizar testes em massa para avaliar a extensão da taxa de transmissão na comunidade; se 
os testes mostram que as taxas de infecção são baixas o suficiente, prossiga com a retirada 
gradual das medidas
 → Priorizar a retirada dessas medidas com impacto local e estender-se gradualmente a medidas 
com uma cobertura geográfica mais ampla, levando em consideração as especificidades locais
 → Retirar algumas restrições e, em seguida, testar ativamente o público e conduzir o rastreamento 
de contatos. Se não houver aumento significativo de números com essas restrições sendo 
retiradas ou o tempo de duplicação não acelerar significativamente, outras medidas poderão 
ser implementadas
 → Certificar-se de que resta tempo suficiente entre as fases / ciclos (por exemplo, um mês), pois o 
efeito das retiradas de medidas só pode ser medido ao longo do tempo
 → Repetir o teste antes de prosseguir para a próxima fase / ciclo
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SUBSTITUIR PROGRESSIVAMENTE AS MEDIDAS GERAIS POR 
MAIS DIRECIONADAS02

 → Proteger as populações mais vulneráveis enquanto elimina restrições para outros grupos:
• Garantir que as populações mais vulneráveis (indivíduos com mais de 60 anos e pessoas 

com sistema imunológico comprometido ou condições graves de saúde subjacentes) 
continuem praticando o distanciamento social o máximo possível até que uma vacina ou 
tratamento esteja disponível, ou que não haja mais transmissão pela comunidade

• Manter altos níveis de prevenção e controle de infecções e limitar os visitantes em locais 
vulneráveis, como instalações de cuidados prolongados e casas de repouso, para evitar 
surtos

 → Implementar intervenções baseadas em casos:
• Isolar todos os casos confirmados em casa, em um hospital ou em uma instalação de 

isolamento local (dependendo do nível de atendimento necessário) por pelo menos sete 
dias, ou de acordo com as orientações mais recentes do Ministério da Saúde

• Colocar em quarentena indivíduos que estejam aguardando o resultado do teste até que os 
resultados saiam

• Rastrear contatos próximos de casos confirmados e colocá-los em quarentena doméstica ou 
central, com monitoramento diário ativo por pelo menos 14 dias

• Colocar em quarentena e tratar pessoas diagnosticadas ou com sintomas leves
• Liberar pacientes recuperados de medidas de confinamento
 → Substituir as medidas proibitivas gerais existentes por uma alternativa segura para permitir 
o direcionamento a fontes de risco e facilitar o retorno gradual das atividades econômicas 
necessárias:
• Limpeza e desinfecção intensificada e regular de centros e veículos de transporte, lojas e 

locais de trabalho, em vez de proibir totalmente os serviços
• Reforço de medidas higiênicas (lavagem das mãos), etiqueta respiratória e facilitar acesso 

ao gel desinfetante para as mãos em locais públicos e privados (centros de trabalho, centros 
esportivos, etc.)

• Fornecimento de medidas ou equipamentos adequados para proteger trabalhadores e 
clientes

PRECAUÇÕES GERAIS DE DISTANCIAMENTO FÍSICO AINDA 
DEVERÃO SER A NORMA03

 → Continuar a suspender eventos que reúnam um grande número de pessoas (incluindo eventos 
esportivos, culturais e de lazer)
 → Recomendar a população em geral para evitar viagens que não são essenciais
 → Reforçar as medidas de higiene (lavagem das mãos), etiqueta respiratória e facilitar o acesso 
ao gel desinfetante para as mãos em locais públicos e privados (centros de trabalho, centros 
esportivos, etc.)
 →Desinfetar regularmente superfícies de alto toque
 → Continuar recomendando medidas de distanciamento social no nível individual, incluindo 
quarentena autodeterminada para pessoas potencialmente expostas ao vírus, evitar apertar as 
mãos / beijos, tentar manter pelo menos um metro de distância (e, idealmente, dois) de outras 
pessoas, e evitar transporte público nos horários de pico, na medida do possível
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ABERTURA GRADUAL DOS PRIMEIROS SERVIÇOS E NEGÓCIOS 
MAIS IMPORTANTES04

 → Garantir que a população não retorne ao local de trabalho ao mesmo tempo, com foco inicial 
em grupos menos vulneráveis (jovens, fortes e / ou recuperados com imunidade) e setores 
essenciais para facilitar a atividade econômica (sem arriscar significativamente a propagação 
do vírus)
 →Dar prioridade ao relançamento da economia, removendo restrições ao trabalho, seguido pela 
autorização lenta de reuniões públicas
 →Decidir sobre os serviços essenciais - aqueles serviços essenciais para preservar a vida, a 
saúde, a segurança pública e o funcionamento básico da sociedade e que não são adequados 
para o teletrabalho
• Concentrar-se principalmente em restabelecer serviços como serviços de saúde, bem como 

serviços que fornecem as necessidades básicas da vida (por exemplo, alimentos e água 
limpa)

• Colocar um foco secundário em restabelecer a lei e a ordem, os serviços bancários e os 
serviços de assistência financeira (assistência social)

 → Garantir que as empresas selecionadas tenham a capacidade de se adaptar a atividades 
crescentes de maneira segura e retornar a medidas de contenção mais rigorosas, conforme 
necessário
 →Orientar estabelecimento de medidas preventivas e diretrizes de saúde pública nos locais de 
trabalho e outros locais essenciais
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EXEMPLO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE 
IDENTIFICADOS PELA PROVÍNCIA DE BRITISH 
COLUMBIA, CANADÁ (CBC NEWS, 2020)

 → Saúde e serviços de saúde: Todos os serviços de saúde, incluindo cuidados intensivos 
(hospitais), cuidados secundários / de longo prazo, bem como prestadores de cuidados 
de saúde que trabalham dentro e fora de um ambiente de cuidados agudos e outros 
serviços de saúde (farmácia, reabilitação, saúde mental)

 → Polícia, segurança pública: isso inclui socorristas, por exemplo, polícia, bombeiros e 
serviços que fornecem segurança pública, por exemplo, aplicação de segurança para 
veículos comerciais, presídios e centros de detenção, serviços judiciais

 → Prestadores de serviços à população em situação de vulnerabilidade: isso inclui 
instituições e organizações sem fins lucrativos que fornecem comida, abrigo, serviços 
sociais e de apoio e outras necessidades da vida para indivíduos economicamente 
desfavorecidos ou vulneráveis

 → Prestadores de serviços de infraestrutura crítica: Isso inclui infraestrutura, perfuração 
e produção, refinarias, processamento, instalações completas, serviços públicos, 
transporte, transmissão, estações e instalações de armazenamento - essenciais 
para atender às necessidades diárias de eletricidade, água potável, águas residuais, 
eletricidade (incluindo infraestrutura associada), vapor, produção de energia alternativa, 
gerenciamento de resíduos e riscos, reciclagem industrial, petróleo e gás natural e 
propano, combustível e outras fontes de combustível, como óleo para aquecimento e 
pellets de madeira, além de pessoal operacional. Isso também inclui a fabricação de bens 
necessários para a operação contínua e imediata de outras infra-estruturas e negócios 
essenciais.

 → Prestadores de serviços agrícolas: incluem o cultivo de alimentos (agricultura, pecuária, 
aquicultura e pesca) e empresas que apóiam a cadeia de suprimento de alimentos, 
além de hortas comunitárias e agricultura de subsistência; processamento, fabricação, 
armazenamento e distribuição de alimentos, alimentos para animais e bebidas; 
mercearias, lojas de conveniência, mercados de agricultores e outros estabelecimentos 
envolvidos na venda de varejo ou no fornecimento de alimentos, animais de estimação ou 
pecuária.

 → Transporte, infraestrutura e fabricação vital: isso inclui serviços da cadeia de suprimentos 
necessários para fornecer bens para o funcionamento da sociedade, incluindo 
refrigeração, depósito, embalagem, transporte, armazenamento e distribuição; bem como 
serviços de entrega locais, regionais e provinciais, incluindo, entre outros, negócios que 
transportam ou entregam mantimentos, alimentos, bens ou serviços diretamente para 
empresas e residências, além de serviços de correio e expedição.

 → Saneamento: isso inclui serviços de limpeza necessários para fornecer e manter a 
desinfecção, bem como a fabricação de produtos sanitários, produtos de papel para uso 
doméstico, produtos químicos, etc.

 → Comunicações, compartilhamento de informações e tecnologia da informação (TI): isso 
inclui trabalhadores que mantêm infraestrutura de TI e comunicações para instalações 
médicas, instalações governamentais, agências de resposta e comando de emergência, 
energia e serviços públicos, bancos e instituições financeiras, funcionários que trabalham 
em casa e outras categorias e funcionários essenciais de infraestrutura, incluindo 
gerenciamento de informações e incidentes de cibersegurança.
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EXPLORAR DIFERENTES MODALIDADES / HORÁRIOS 
DE TRABALHO PARA CONTROLAR A PROPAGAÇÃO DA 
INFECÇÃO

05

 → Considerar, quando possível, a possibilidade de teletrabalhar e realizar videoconferências
 → Facilitar o trabalho e flexibilizar a agenda para impedir o ressurgimento:
• Fazer com que todos os trabalhadores essenciais ou aqueles que atuem em funções 

críticas retornem ao trabalho primeiro (avaliar se é melhor manter qualquer agendamento 
escalonado ou ajustado que possa ter sido implementado durante a pandemia ou retornar 
aos horários normais) - onde os funcionários são assintomáticos e realizam uma triagem 
/ verificação de temperatura diariamente, pode retornar ao escritório em dias alternados, 
mantendo o distanciamento social adequado (Scafidi e Natarajan, 2020)

•  Fazer com que toda a equipe retorneretornem em turnos, em que os funcionários que 
estejam assintomáticos e realizarem diariamente uma verificação da temperatura possam 
retornar ao escritório em dias alternados, mantendo um distanciamento social adequado.

• Considerar um cronograma cíclico de 4 dias de trabalho e 10 dias de lockdown, ou variantes 
semelhantes. O ciclo reduz a taxa de reprodução (R0) por uma combinação de tempo de 
exposição reduzido e um efeito antifásico no qual os infectados durante os dias de trabalho 
atingem o pico de infecciosidade durante os dias de lockdown. O número de dias úteis pode 
ser adaptado em resposta a observações (Karin et al., 2020)

• Como alternativa, considerar uma estratégia cíclica escalonada em que a população 
é dividida em dois grupos que trabalham em semanas alternadas, cada uma com um 
cronograma de ‘k-work: (14-k) -lockdown’. Essa estratégia tem a vantagem de que as linhas 
de produção podem funcionar durante todo o mês e a transmissão durante os dias úteis é 
reduzida devido à menor densidade (Meidan et al., 2020)

REINTRODUZIR SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRADUALMENTE06
 → Permitir transporte individualizado e de menor risco (por exemplo, carros particulares) o mais 
rápido possível
 → Fase gradual dos meios de transporte coletivos, ao mesmo tempo em que são necessárias 
medidas de saúde pública (por exemplo, redução do número de passageiros em veículos, maior 
frequência de serviço nos ônibus públicos, emissão de equipamentos de proteção individual 
para o transporte de pessoas e / ou passageiros, uso de barreiras de proteção, fabricação de gel 
desinfetante disponível em centros de transporte e em veículos, etc.)
 → Considerar a reabertura de fronteiras e o acesso de não residentes ao país em um segundo 
estágio, levando em consideração a propagação do vírus fora do território e os perigos da 
reintrodução, incluindo o grau em que o risco de importar novos casos “pode ser gerenciado”
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AMPLIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO PARA 
DETECÇÃO DE VÍRUS E IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS 
IMUNES

07

 → Expandir o teste de diagnóstico no mesmo dia, no local de atendimento (alavancando a 
prestação de serviços nas comunidades, incluindo centros de atenção primária e ambulatorios 
públicos) para identificar casos, incluindo aqueles assintomáticos e com infecções leves 
•  A RT-PCR e os testes rápidos de antígeno quantificariam infecções em andamento e 

informariam o rastreamento de contato, os isolamentos e a quarentena
• A implantação de testes sorológicos precisos ajudaria a avaliar a imunidade adquirida na 

população e quantificar a fração da população que contribui para a ‘imunidade do rebanho’
 → Realizar vigilância sentinela da força de trabalho
•  Os testes poderiam ser primeiramente direcionados a profissionais de saúde e detentores 

de empregos essenciais (serviço de alimentação, segurança pública, transporte público etc.).
•  Com o aumento da capacidade de diagnóstico, os testes poderiam apoiar o 

desconfinamento progressivo de grupos populacionais com base na contribuição esperada 
para a transmissão e o perfil de risco e nos resultados dos testes de RNA e sorologia.

 → Testar amostras aleatórias da população para entender melhor a proporção de indivíduos 
assintomáticos na população
 →Desenvolver sistemas abrangentes de vigilância COVID-19 para monitorar tendências em 
incidência que aproveitam:
•  Testes generalizados e rápidos no ponto de atendimento
• Testes sorológicos para medir as taxas de exposição e imunidade de base para informar a 

tomada de decisões em saúde pública sobre as medidas de mitigação necessárias baseadas 
na população

• Sistema nacional de vigilância sentinela, apoiado e coordenado com os sistemas públicos 
de saúde e prestadores de serviços de saúde, para rastrear a taxa de infecção em todo o 
país e identificar a disseminação na comunidade enquanto um surto ainda é pequeno

 → Ampliar o rastreamento rápido de contatos, o isolamento e a quarentena, aproveitando a 
tecnologia e o celular para rastrear contatos e monitorar a quarentena. Um estudo recente 
realizado pela Universidade de Oxford sugere que os aplicativos de rastreamento podem ser 
eficazes na redução das taxas de infecção, mesmo quando apenas 60% da população os adota 
(Ferretti et al., 2020)

15 K2P SAINDO DO LOCKDOWN COVID-19



IMPLEMENTAR E SUSTENTAR A SAÚDE PÚBLICA E MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA IMPEDIR A DIFUSÃO DO VÍRUS09

 → Continuar com campanhas de conscientização para 
incentivar a população a manter fortes práticas de 
higiene (uso de desinfetantes, lavagem das mãos, 
limpeza de superfícies de alto contato, etiqueta 
para tossir / espirrar, evitando tocar no rosto, nariz, 
olhos e boca, etc.)
 →  Continuar a aplicar diretrizes de distanciamento 
social (por exemplo, mantendo pelo menos dois 
metros de outras pessoas, evitando o transporte 
público nos horários de pico, etc.)
 → Continuar a proibir grandes eventos sociais
 → Incentivar fortemente as pessoas a usar máscaras 
faciais (como parte da aplicação do princípio da 
precaução) (CDC, 2020; Howard et al., 2020; BMJ, 
2020):
• Considerar o uso de máscaras na comunidade, 

especialmente ao visitar espaços confinados e 
lotados, como supermercados, shopping centers 
ou ao usar transporte público

• Se as máscaras médicas não estiverem 
disponíveis para o público, considere o uso de 
máscaras não médicas feitas de vários tecidos 
ou máscaras de pano publicamente

• Sempre dê precedência ao uso de máscaras 
médicas por profissionais de saúde sobre o uso 
na comunidade

AUTORIZAÇÃO PROGRESSIVA DE ENCONTROS PÚBLICOS08
 → Autorização seqüencial de reuniões públicas, primeiro escolas e universidades, depois lojas, 
restaurantes e cafés e, na última etapa, festivais, eventos culturais e esportivos:
• Escolas e universidades (embora não haja critérios específicos para orientar o momento da 

abertura do setor educacional, considerar medidas específicas, como diferentes horários de 
almoço, limpeza aprimorada, salas de aula menores, maior confiança no e-learning etc.). No 
Líbano, a prevalência de famílias intergeracionais e a transmissão assintomática de crianças 
devem ser levadas em consideração ao decidir a reabertura de instituições de ensino. Deve-
se tomar cuidado para minimizar o risco de transmissão ao corpo docente e às famílias dos 
alunos, com a ajuda de testes de alta prioridade e equipamentos de proteção individual;

• Atividade comercial (varejo) com possível graduação (por exemplo, número máximo de 
pessoas permitido);

• Medidas de atividade social (restaurantes, cafés etc.) com possível graduação (por exemplo, 
horário de funcionamento restrito, número máximo de pessoas permitido);

• Reuniões em massa (por exemplo, festivais, concertos, eventos esportivos para espectadores 
etc. na última etapa)
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ASSEGURAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO (E EM TEMPO 
REAL)10

 →Monitorar continuamente as ações tomadas e desenvolver a preparação para retornar a 
medidas de contenção mais rígidas, conforme necessário, no caso de um aumento excessivo 
nas taxas de infecção, incluindo a evolução da propagação internacional
 → Estabelecer um plano com critérios explícitos para determinar se ou quando restabelecer 
medidas mais rigorosas
 →Usar modelagem matemática quantitativa para garantir que os conjuntos de ações propostos 
sejam seguros, para verificar se o nível de transmissão e casos graves permanecem abaixo da 
capacidade do sistema de saúde, para refinar o tempo e a fase das ações e para informar os 
grupos e setores que serão gradualmente liberados do confinamento em decisões importantes
 →Manter um sistema para relatórios transparentes do progresso, incluindo a disseminação do 
vírus, características das pessoas infectadas e recuperadas e seus possíveis contatos diretos 
para gerenciar melhor a remoção de medidas restritivas

Disparadores para restabelecer medidas 
mais rigorosas:

• Quando um número substancial de 
casos não pode ser rastreado até casos 
conhecidos

• Quando houver um aumento 
sustentado em novos casos por cinco 
dias

•  Quando os hospitais não podem mais 
tratar com segurança todos os pacientes 
que necessitam de hospitalização
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EDUCAR, EMPODERAR, CONSTRUIR CONFIANÇA PÚBLICA E 
GERIR EXPECTATIVAS PÚBLICAS NA NOVA REALIDADE11

 → Apresentar ao público a lógica e justificativa por trás das medidas de saída de lockdown 
implementadas
 → Educar o público, gerenciar suas expectativas e lidar com suas preocupações à medida que se 
adaptam a uma nova realidade
 → Esclarecer ao público que as medidas podem ser estendidas se as circunstâncias o exigirem; 
e que algumas medidas podem ser removidas ou reduzidas enquanto outras permanecem em 
vigor e a possibilidade de reimpor medidas de distanciamento social em larga escala se houver 
um ressurgimento da transmissão após o retirada das medidas
 → Estabelecer uma plataforma de comunicação / sistema de monitoramento para observar as 
percepções e opiniões do público sobre o surto e a resposta à estratégia de saída
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FORNECER UMA “PONTE” PARA ASSISTIR PESSOAS 
POBRES E EMPRESAS QUE ENFRENTAM DIFICULDADES E 
MELHORAR SUA CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA DE 
SAÍDA DE LOCKDOWN

12

 → Fornecer compensações financeiras e esquemas de assistência financeira / social para 
famílias, comunidades e empresas afetadas por medidas de distanciamento social
 → Estabelecer regulamentação para proteger o emprego de pessoas isoladas ou em 
quarentena ou não liberadas do confinamento como parte da estratégia de saída

FORNECER APOIO SOCIAL AOS REFUGIADOS E 
POPULAÇÃO VULNERÁVEL (ESPECIALMENTE SE AS 
MEDIDAS NÃO FOREM ELIMINADAS NAS FASES INICIAIS)

13

 → Indivíduos vulneráveis, como idosos, pessoas com problemas de saúde subjacentes, pessoas 
com deficiência, pessoas com problemas de saúde mental, sem-teto, refugiados e migrantes 
sem documentos - exigirão apoio extra
 → Coordenar e apoiar organizações não-governamentais, sociedade civil e grupos religiosos que 
já trabalham com populações vulneráveis
 → Estabelecer um centro de suporte - para fornecer às comunidades uma variedade de serviços 
de suporte ofertados por departamentos governamentais, organizações não-governamentais, 
grupos de representantes da comunidade e outras agências
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Conforme os países do mundo 
todo tentam sair do lockdown em 
ritmos diferentes, eles devem se 
esforçar para equilibrar a saúde 
pública, a liberdade da população 
e as considerações econômicas. O 
caminho para a recuperação pode ser 
longo e sinuoso, mas não deve ser 
marcado pelo retorno ao “negócio 
habitual”. Quando essa pandemia 
terminar – e vai terminar - os 
países devem aprender suas lições 
e reconstruir sua prontidão para a 
próxima pandemia. A experiência 
da COVD-19 é uma oportunidade 
para repensar a resposta do sistema 
de saúde pública e a preparação, 
reformulando os esforços e fazendo o 
investimento certo no nível do setor 
de saúde pública, no nível mais amplo 
do sistema de saúde, no país e no 
mundo. É importante ressaltar que, a 
menos que o COVID-19 seja controlado 
em todos os países, nenhum país 
estará seguro, independentemente da 
estratégia de saída em vigor.

HÁ NECESSIDADE DE MAIS COOPERAÇÃO, COORDENAÇÃO, 
SOLIDARIEDADE E APOIO ENTRE PAÍSES PARA CONTROLAR 
EFETIVAMENTE O COVID-19.

A PANDEMIA 
DE COVID-19 
APRESENTA UMA
AMEAÇA SEM 
PRECEDENTE À 
SAÚDE PÚBLICA 
E À ECONOMIA 
GLOBAL.
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