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Mensagens-chave 

O contexto brasileiro: consequências da falta de ação 

Alguns estados do Brasil foram capazes de conter e controlar a primeira 

onda de COVID-19 por meio da adoção de uma abordagem de contenção agressiva no 

início da pandemia. 

A segunda onda de COVID-19 pode ser mais desafiadora do que a primeira 

onda, já que o número de casos diários e hospitalizados de COVID-19 tende a 

aumentar.  

Experiências de outros países, como 

o Líbano, vêm levantando 

preocupações com relação à 

capacidade do sistema de saúde, 

especialmente com a capacidade da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

que deve ser atingida. Dados os 

desafios econômicos em nível 

nacional, o governo precisará 

equilibrar delicadamente as 

necessidades da economia enquanto 

controla a propagação de COVID-19.  

 

Preparação para a segunda onda e prevenção de déficits 

Todas as entidades (governamentais, comunitárias, unidades de saúde, 

municípios, organizações não governamentais (ONGs) e indivíduos) têm grandes 

responsabilidades na preparação para a próxima onda da pandemia.  

Nível nacional 

→ Implementar medidas de lockdown de curto prazo (2 semanas) 

→ Melhorar o sistema de vigilância nacional e garantir a detecção e 

isolamento contínuos de indivíduos infecciosos pré-sintomáticos e 

assintomáticos  

→ Aumentar o teste direcionado de contatos de alto risco, 

independentemente dos sintomas 
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→ Gerenciar áreas de alto risco e proibir reuniões em massa conforme o 

aumento o número de novos casos COVID-19 

→ Garantir a fiscalização do uso de máscaras faciais em público por meio de 

multas e penalidades.  

→ Garantir a comunicação contínua das autoridades governamentais com o 

público, abordando a desinformação e incorporando mensagens sobre 

uma segunda onda, ao mesmo tempo em que enfatiza os riscos de 

complacência na implementação de intervenções de saúde pública.  

Medidas de Viagem 

→ Desenvolver padrões claros para estabelecer fluxos de viagem com países 

de risco de transmissão semelhantes, mantendo a exigência de 

quarentena de 14 dias para países de alto risco 

→ Atualização contínua de protocolos de teste com base nas evidências mais 

recentes.  

→ Obrigar o uso de portais de interação governo / passageiros.  

→ Monitorar e planejar o fluxo de passageiros em todos os momentos, 

diminuir o contato direto entre pessoas e garantir a segurança dos 

funcionários por meio da aplicação de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

→ Conformidade de passageiros individuais com as diretrizes das 

autoridades locais, usando máscara em todos os momentos, realizando a 

higiene das mãos com frequência e mantendo uma distância segura entre 

os outros passageiros 

Nível comunitário (municípios, ONGs e grupos religiosos) 

→ Apoio na vigilância, rastreamento de contato e identificação ou construção 

de unidades de isolamento dentro da comunidade, para casos de COVID-

19 leves suspeitos / confirmados  

→ Apoio na identificação das necessidades não atendidas dos cidadãos e 

gerenciamento de logística, como a abertura de portais para doações e 

supervisão sobre a coleta, transporte e distribuição de doações 

→ Apoio na garantia do cumprimento das medidas recomendadas por meio 

de fiscalizações, cancelando ou estabelecendo limites de participação em 

eventos sociais e chegando a instituições comunitárias para garantir o 

cumprimento das medidas de prevenção e controle. 
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Nível individual 

Além das medidas estruturais e recomendações mencionadas acima, os 

cidadãos individuais têm um papel crucial na redução do risco de transmissão dentro 

da comunidade, resumido a seguir: 

→ Compromisso e implementação de medidas de saúde pública: 

distanciamento social (2m), uso de máscaras, evitar espaços lotados (por 

exemplo, transporte público, restaurantes, bares, teatros) e trabalho em 

casa sempre que possível. 

→ Compromisso com o auto-isolamento preventivo e busca de 

aconselhamento médico remotamente após a exposição a um caso 

suspeito ou confirmado  

Nível de instalações de saúde 

Apesar do grande esforço exercido ao nível das unidades de saúde durante 

a primeira onda de COVID-19, essas unidades têm um papel essencial na preparação e 

contenção de uma segunda onda conforme abaixo: 

→ Garantir a gestão de cuidados clínicos adequados e práticas de prevenção 

e controle de infecções 

→ Priorizar as pessoas com maior risco de complicações 

→ Garantir treinamentos contínuos, capacitação e proteção para 

profissionais e equipes de saúde 

→ Gerenciar referências e fluxos de pacientes em todos os níveis 

→ Garantir a disponibilidade e sustentabilidade de suprimentos médicos, 

equipamentos e recursos humanos 

→ Aplicar estratégias de gestão de risco e comunicação com funcionários, 

pacientes e suas famílias 
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Conteúdo 
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Implicações de uma 

segunda onda de COVID-

19  

A pandemia global de COVID-19 continua a ter 

impactos significativos em todo o mundo em meio à falta de 

implementação contínua de medidas estruturadas de bloqueio 

[1]. Em 26 de julho de 2020, mais de 15 milhões de casos de 

COVID-19 e mais de 640.000 mortes foram relatados em 216 

países e territórios[2]. Esses números estão aumentando ao 

passo que as medidas de bloqueio estão sendo relaxadas e a 

situação deve se deteriorar ainda mais, uma vez que muitos 

países ainda não atingiram o pico de casos[3]. Há países onde 

os casos de COVID-19 começaram a aumentar a uma taxa 

alarmante, atingindo os maiores recordes desde o início da 

pandemia durante o mês de julho de 2020, após o 

levantamento gradual das medidas de isolamento [4]. 

Há grande incerteza quanto à trajetória futura da 

crise do COVID-19 [5], no entanto, existem exemplos 

suficientes da história que podem nos ajudar a prever e 

compreender os impactos de uma pandemia viral [6]. Houve 

pelo menos oito pandemias globais de influenza desde 1700, 

com quatro ocorrendo desde 1900 (a gripe espanhola, a gripe 

asiática, a gripe de Hong Kong e a gripe suína)[1]. Todas as oito 

pandemias foram caracterizadas por uma segunda e, em 

alguns casos, uma terceira onda de doença[1].  

Apesar dos impactos devastadores do COVID-19 

em todo o mundo, as estimativas de prevalência permanecem 

baixas e são claramente insuficientes para fornecer imunidade 

coletiva [7]. Por outro lado, os ensaios clínicos não mostraram 

até o momento qualquer evidência de um tratamento eficaz 

contra COVID-19[8]. Da mesma forma, uma vacina que pode 

prevenir a infecção por COVID-19 ainda está em 

desenvolvimento[9]. Em 21 de julho de 2020, 24 vacinas 

candidatas estão em avaliação clínica com resultados 

encorajadores de poucas plataformas de vacinas e 142 vacinas 

candidatas estão em avaliação pré-clínica[9-11].  

Antecedentes da Resposta Rápida K2P 

 

Uma Resposta Rápida K2P responde a 
áreas de alta prioridade e solicitações 
urgentes de formuladores de políticas e 
partes interessadas, sintetizando 
evidências de pesquisa extraídas de 
revisões sistemáticas e estudos de 
pesquisa individuais. Uma revisão 
sistemática é uma visão geral da 
pesquisa primária sobre uma questão 
específica que se baseia em métodos 
sistemáticos e explícitos para 
identificar, selecionar, avaliar e 
sintetizar evidências de pesquisa 
relevantes para essa questão. 

Os serviços K2P Rapid Response 
fornecem acesso a evidências de 
pesquisa em pacotes otimizados, 
relevantes e de alta qualidade em curtos 
períodos de tempo variando entre 3, 10 
e 30 dias. 

Esta resposta rápida foi preparada em 
um prazo de 3 dias e envolveu as 
seguintes etapas: 

1) Formular uma pergunta de revisão 
clara sobre um tópico de alta prioridade 
solicitado por formuladores de políticas 
e atores-chave do K2P Center. 

2) Estabelecer o que deve ser feito em 
quais prazos.  

3) Identificar, selecionar, avaliar e 
sintetizar evidências de pesquisa 
relevantes sobre a questão 

4) Elaborar a Resposta Rápida K2P de 
forma que as evidências da pesquisa 
sejam apresentadas de forma concisa e 
em linguagem acessível. 

5) Envio de resposta rápida K2P para 
avaliação por pares / mérito. 

6) Finalizar a Resposta Rápida K2P com 
base na opinião dos revisores / 
revisores de mérito. 

7) Submissão final, tradução para o 
árabe, validação e disseminação do K2P 
Rapid Response 

 

A qualidade da evidência é avaliada 
usando a classificação AMSTAR, que 
significa Ferramenta de Medição para 
Avaliar Revisões Sistemáticas. Esta é 
uma ferramenta de medição confiável e 
válida para avaliar a qualidade 
metodológica de revisões sistemáticas 
usando 11 itens. AMSTAR caracteriza a 
qualidade da evidência em três níveis: 

8 a 11 = alta qualidade 

4 a 7 = qualidade média 

0 a 3 = baixa qualidade 
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Dado o baixo nível de imunidade da comunidade contra COVID-19 [7], a 

falta de um tratamento eficaz ou de uma vacina por enquanto [12] e, como medidas 

rigorosas estão sendo relaxadas em todo o mundo [13], surtos locais em casos de 

COVID-19 são cada vez mais prováveis e uma segunda onda da pandemia apresenta 

um "risco real" [14-19]. A gravidade de uma segunda onda de COVID-19 dependerá 

da dinâmica do vírus, da resposta de cada país e da prontidão de seus respectivos 

sistemas de saúde[20, 21].  

O fracasso em antecipar e controlar a "primeira onda" de COVID-19 

causou um efeito grave sem precedentes nos sistemas globais de saúde com um 

efeito cascata nos principais setores da economia global [22, 23]. Devido à COVID-

19, as restrições de viagens custaram à indústria do turismo uma perda de mais de 

US$ 200 bilhões globalmente[23], à indústria da aviação uma perda total de US$ 

113 bilhões [24] e um declínio acentuado nos mercados de ações globais com 

efeitos drásticos na recuperação econômica [23].  

Esses números são alarmantes, pois o impacto de uma segunda onda 

não mitigada de COVID-19 pode resultar em consequências ainda mais 

devastadoras, levando a um número maior de mortes, colocando tensões graves nos 

sistemas de saúde em todo o mundo e impactando ainda mais a economia global em 

colapso [17, 20]. Portanto, os países precisam urgentemente de planos de 

preparação estruturados agora para se prepararem melhor para a próxima onda da 

pandemia, de maneira alinhada com os recursos, a fim de controlar a propagação do 

COVID-19 e seu impacto na morbidade, mortalidade, nos sistemas de saúde e na 

economia global. 

Isso é particularmente relevante para o contexto brasileiro, onde a 

primeira onda da pandemia exacerbou a severa crise financeira pela qual o país 

estava passando e expôs a fragilidade de seu sistema de saúde [25, 26]. Estima-se 

que os efeitos do COVID-19 no topo da crise econômica levarão a um recuo de 5,7% 

no PIB e um aumento no número de desempregados de 26% entre maio e junho de 

2020[26]. Com isso, esforços adicionais precisam ser feitos em todos os níveis para 

prevenir consequências catastróficas e irreversíveis. 

 

Processo de seleção 

 

Pesquisamos o Medline / PubMed e o Google Scholar usando os seguintes 

termos-chave("novel coronavirus" OR COVID-19 OR pandemic OR SARS-COV-2 OR 

outbreak OR “infectious disease*”) AND ("second wave" OR "wave 2" OR rebound 

OR resurgence OR surge OR exit). Também pesquisamos a literatura cinzenta e as 

listas de referência de estudos relevantes. A última pesquisa foi realizada em 26 

de julho de 2020. 
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Contexto brasileiro: consequências da 

não-ação 

 O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro 

de 2020; desde então, o número de casos continuou a crescer exponencialmente. O 

número total de casos de COVID-19 no Brasil é provavelmente maior do que o que 

está sendo relatado devido a dificuldades inerentes à identificação e à contagem de 

casos leves e assintomáticos. No 

entanto, essas medidas tiveram 

um alto custo econômico, 

elevando os níveis de 

desemprego e pobreza, com 

estimativas apontando que a 

pandemia levará 14,4 milhões de 

brasileiros ao estado de pobreza 

[26, 28].  

 

Como resultado das graves dificuldades econômicas enfrentadas em 

âmbito nacional e uma diminuição no número diário de casos COVID-19 durante o 

isolamento, os estados brasileiros foram implementando um levantamento gradual 

das restrições a partir de junho de 2020. Além disso, os aeroportos também foram 

reabrindo para voos regulares, ainda que com capacidade inferior.  

Apesar da maior capacidade de teste, rastreamento de contato contínuo 

e medidas de isolamento, alguns estados do Brasil estão testemunhando um novo 

surto de casos COVID-19 juntamente com a relutância em reinstaurar um lockdown 

ou pelo menos uma forma cíclica dele. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou 

para uma possível segunda onda de Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e 

Maranhão [30].   
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Figura 1 Estados com aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda [30].  

 

A capacidade do sistema de saúde brasileiro de responder à pandemia 

depende de variáveis como exames realizados diariamente, leitos disponíveis, UTIs 

e ventiladores. Houve grande investimento em aumentar o número de leitos de UTI 

pelo país, mas algumas regiões observam taxa de ocupação perto do limite. 

Ressalta-se que há cerca de 12,9 leitos de UTI disponíveis a cada 100.000 

habitantes. Essa proporção está abaixo das proporções relatadas em países de 

baixa e média renda (20 leitos de UTI / 100.000 pessoas), sendo que, em países de 

alta renda, a taxa é de 53 leitos de UTI / 100.000 pessoas [29].  

No Brasil como um todo, há uma oscilação no número de casos num 

platô, com tendência de aumento, além de uma média de óbitos que supera 

1.000/dia. Além disso, o número de casos de COVID-19 e de outras doenças 

respiratórias com necessidade de hospitalização pode aumentar. 

Consequentemente, há uma preocupação crescente com relação à capacidade do 

sistema de saúde para responder de forma eficiente às demandas crescentes, 

especialmente porque os especialistas estão esperando que a capacidade da UTI 

seja alcançada, se o número de casos que necessitam hospitalização continuar 

neste ritmo. 
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Preparação para a segunda onda e prevenção de deficiências 

Dada à crise econômica e financeira oriunda da pandemia, governos 

reluta em impor outro bloqueio total. É necessário equilibrar delicadamente as 

necessidades da economia enquanto suprime a propagação do vírus[31, 32].  

Uma estratégia meio-termo, que mitigaria uma segunda onda ao mesmo 

tempo que deixaria espaço para uma recuperação econômica, pode ser alcançada 

por meio do reforço das intervenções de saúde pública [33]. Isso inclui a 

reintrodução de restrições em encontros sociais e recreativos, obrigando o uso de 

máscaras e comportamentos de distanciamento social em público, aumentando a 

capacidade de teste e medidas de isolamento / quarentena, rastreamento de 

contato contínuo e aumentando a proteção para as populações mais vulneráveis[33, 

34].  

Portanto, a implementação eficiente de medidas específicas em 

diferentes níveis é muito necessária para ajudar a sustentar a capacidade do 

sistema de saúde, prevenir sobrecarga de cuidados críticos e mortes (Figura 3), 

ganhar tempo para desenvolver uma vacina ou um tratamento eficaz e, assim, 

reduzir mais dificuldades econômicas [31].  

 

 
Figura 3 Capacidade do sistema de saúde com e sem medidas de 

proteção (CDC / The Economist, 2020). 

 

Aumentar os esforços para responder à segunda onda de COVID-19 é 

fundamental para evitar consequências catastróficas e irreversíveis que sejam 

insuportáveis para o país. O controle efetivo do ressurgimento do COVID-19 depende 

da implementação de medidas abrangentes e intersetoriais. Todas as entidades 

(governamentais, comunitárias, unidades de saúde, municípios, organizações não 

governamentais e indivíduos) têm grandes responsabilidades de se preparar para a 

próxima onda de casos COVID-19 e limitar a disseminação do vírus. Sem estreita 

colaboração e coordenação em nível nacional entre todos os atores, seria um desafio 
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superar este estágio crítico. Abaixo avançamos medidas e recomendações em 

diferentes níveis para apoiar o controle de uma segunda onda de COVID-19, com 

base em uma síntese abrangente das evidências disponíveis. 

Nível nacional 

Melhorar os sistemas de vigilância nacionais 

→ O governo precisa implementar medidas de lockdown de curto prazo (2 

semanas)  

→ Melhorar os sistemas de vigilância e identificar padrões para alertar os 

funcionários do governo quando uma segunda onda de COVID-19 vier; é 

imperativo que uma segunda onda seja reconhecida o mais cedo 

possível e que mecanismos de resposta sejam rapidamente postos em 

prática[1]. 

→ Garantir a detecção e o isolamento contínuos e rápidos de indivíduos 

infecciosos pré-sintomáticos e assintomáticos (e seus contatos 

rapidamente rastreados e testados) [35]; foi relatado que uma em cada 

três pessoas com infecção por SARS-CoV-2 permanece assintomática[7].  

→ Aumentar o teste direcionado de contatos de alto risco, 

independentemente dos sintomas; esta estratégia foi relatada como 

mais eficiente do que a realização de testes aleatórios na 

população[36]. 

→ Aproveite o aplicativo de rastreamento de contatos recém-lançado 

(Ma3an) para controlar melhor a rápida propagação da doença e garantir 

ampla utilização entre os cidadãos por meio de estratégias de 

divulgação eficazes (plataformas de mídia e mídia social) [1, 37]. 
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Gerenciar áreas de alto risco 

→ Limite o acesso a espaços 

públicos, restaurantes, 

eventos esportivos, clubes 

esportivos, locais de 

entretenimento, locais de culto 

ou locais com ventilação 

limitada [38] e proibir reuniões 

em massa (por exemplo, 

casamentos, funerais, 

reuniões religiosas) conforme 

o número de casos COVID-19 

aumenta [39] 

→ Áreas de alto risco, como mercados, devem ser mantidas abertas por 

períodos mais longos para distribuir o fluxo de pessoas e evitar 

aglomeração [20] não deixando de garantir a implementação contínua e 

adequada das precauções necessárias e medidas de distanciamento 

social para limitar as transmissões interpessoais em tais locais [20, 34, 

38].  

→ Estabelecer acesso prioritário a lojas e mercados para os grupos mais 

vulneráveis, por exemplo, primeiras horas da manhã reservadas para 

idosos e pessoas com maior risco de infecção [38].  

→ Continuar exigindo o uso de máscaras faciais pela população em geral e 

garantir a aplicação por meio de multas e penalidades. Evidências 

recentes mostraram que quando a adoção é quase universal e a adesão 

é alta, usar máscaras em público tem um valor potencial em restringir a 

transmissão na comunidade e reduzir a gravidade de uma segunda 

onda, em conjunto com outras intervenções não farmacêuticas (NPIs), 

como manter o distanciamento social [34, 35, 40, 41].  

→ Obrigatoriedade de toque de recolher e fechamento de negócios não-

essenciais conforme a transmissão se intensifica (cinemas, lojas de 

roupas, museus, instalações de diversão, salões de eventos, salões de 

higiene pessoal, concessionárias de automóveis, lojas de móveis, 

shopping center) [38, 42]. 
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Estabeleça um sistema de comunicação de risco 

→ Garantir a comunicação contínua dos 

funcionários do governo com o público, 

agindo na desinformação e 

incorporando mensagens sobre uma 

segunda onda, ao mesmo tempo em 

que enfatiza os riscos de complacência 

na implementação de intervenções de 

saúde pública até que uma vacina 

esteja disponível[1, 32, 43]. 

→ Aumentar regularmente a 

conscientização sobre as medidas necessárias a serem tomadas pelos 

indivíduos para que protejam a si e aos outros, por meio de estratégias 

de comunicação eficazes (mídia e plataformas de mídia social)[44]. 

 

Medidas de Viagem 

Medidas de viagens que restringem o movimento de pessoas e 

mercadorias só se justificam no início de uma emergência de saúde pública [45]. 

Com o desenrolar da emergência, essas medidas tornam-se injustificáveis, pois 

restringem a movimentação de suprimentos essenciais, como EPIs, e resultam em 

graves impactos socioeconômicos[45]. Portanto, a maioria dos países começou a 

relaxar suas medidas de controle de fronteiras. No entanto, funcionários de saúde 

pública, funcionários do aeroporto e viajantes devem aderir a medidas rígidas para 

mitigar o risco associado a viagens e limitar o número de casos importados para o 

país: 

Responsabilidades da Saúde Pública 

→ Desenvolver padrões claros para estabelecer fluxos de viagem com 

países de risco de transmissão semelhantes, mantendo a exigência de 

quarentena de 14 dias para passageiros que chegam de países de alto 

risco [46, 47]. 

→ Continuar exigindo o teste de PCR, de preferência, diretamente antes da 

viagem para limitar o risco de transmissão de infecção durante a viagem 

(estendendo-se até um máximo de 3 dias antes da viagem) [47].  
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→ Os testes de PCR têm um risco considerável e variável de resultados 

falso-negativos e falso-positivos, portanto, os protocolos de teste devem 

ser continuamente revisados com base nas evidências mais atualizadas 

para mitigar o risco associado ao menor tempo de quarentena [48]. 

→ Reforçar o uso dos portais de interação desenvolvidos para permitir a 

comunicação entre o governo e os passageiros do voo: para coletar 

informações de rastreamento de contato, monitorar sintomas e oferecer 

conselhos sobre viagens adequadas às circunstâncias, como redução de 

viagens não essenciais ou como se proteger enquanto viaja [38, 49].  

Responsabilidades dos funcionários do aeroporto 

→ Implementar decisões que 

restrinjam o acesso ao 

terminal do aeroporto para 

viajantes e funcionários 

[49]. 

→ Continuar a desinfetar de 

forma rotineira e eficaz as 

superfícies com potencial de 

contato humano, aeronaves 

e ônibus [47, 49]. 

→ Continuar a incentivar as 

pessoas a seguir as medidas 

de saúde pública por meio 

de cartazes e anúncios / lembretes de rotina [49]. 

→ Monitorar e planejar o fluxo de passageiros de forma mais eficaz (evite a 

superlotação durante o check-in, controle de fronteira, embarque, 

desembarque e retirada de bagagem) [49]. Isso pode ser alcançado por 

meio de: encorajar o pré-check-in, quando possível, para minimizar filas 

e contatos de pessoa para pessoa[49, 50]; o uso de quiosques de auto-

check-in, biômetros sem contato para controle de fronteiras e 

tecnologias de auto-embarque, como portas automáticas com leitores 

de cartão de embarque, se disponíveis[49]. 

→ Aplicar e monitorar medidas de distanciamento físico quando a fila for 

inevitável por meio do uso de sinalização e marcação de piso [49]. 

→ Continuar a usar separadores entre funcionários e passageiros [47, 49]. 

→ Equipar os funcionários com EPIs e desinfetantes para as mãos e impor 

o uso de máscaras em todos os momentos e a lavagem / higienização 

frequente das mãos entre os funcionários [47, 49]. 
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→ Limite o contato entre pessoas em áreas francas (duty frees), 

incentivando quiosques de autoatendimento, fechando 

temporariamente áreas de alto risco e melhorando o monitoramento de 

medidas de distanciamento social [49].  

→ Instale equipamentos sem toque em vasos sanitários, como sistemas 

automatizados de descarga de vasos sanitários, estações de lavagem de 

mãos e portas [49]. 

 

Responsabilidades dos passageiros individuais 

A fim de limitar o risco de transmissão, recomenda-se que os 

passageiros:  

→ Verifiquem os requisitos das autoridades locais quanto a quarentena e 

teste antes de viajar, e certifiquem-se de tomar providências para 

cumprir esses requisitos. 

→ Preencham formulários online, incluindo informações de contato e 

rastreamento de sintomas para prevenir a transmissão de doenças e 

permitir o rastreamento de contatos [50] . 

→ Imprimam o cartão de embarque e etiquetas de bagagem em casa para 

reduzir o contato de pessoa para pessoa durante o check-in, quando 

possível [50] . 

Evitar tocar nos olhos, orelhas e nariz; cobrir o nariz ao espirrar; usar 

máscara sempre; lavar/desinfetar as mãos com frequência; e manter uma distância 

segura entre outros passageiros[47, 50, 51]. 

Nível da Comunidade 

Na preparação para uma segunda onda de infecções, municípios, 

organizações não governamentais (ONGs) e grupos religiosos dentro da comunidade 

podem desempenhar um papel importante no controle da disseminação do COVID-

19.  

Apoiar o governo na vigilância e gestão de casos 

→ Tanto os municípios quanto as ONGs podem fornecer apoio no 

rastreamento de contatos de casos suspeitos / confirmados de COVID-

19, destacando membros da comunidade e agentes comunitários de 
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saúde (ACSs) como “rastreadores de contato” em busca de contatos 

associados a um caso identificado. Esses membros podem apoiar o 

monitoramento de sinais e sintomas, notificando casos suspeitos ao 

município e às autoridades e encaminhando para unidades de saúde 

locais[52-54]. 

→ Os municípios e as ONGs podem apoiar a identificação ou construção de 

infraestrutura temporária e unidades de isolamento dentro da 

comunidade onde casos de COVID-19 leves suspeitos / confirmados 

podem permanecer com segurança, reduzindo assim a carga sobre os 

hospitais[52-55]. 

Apoiar o governo na identificação de necessidades não atendidas 

e gerenciamento de logística 

→ Coordenar com outros municípios e / ou outras entidades o apoio na 

desinfecção de áreas públicas (como templos comunitários, edifícios 

municipais e áreas públicas, desde que ainda aceitem visitantes) [53, 

55, 56]. 

→ Coordenar o Ministério do Interior, Ministério dos Assuntos Sociais e 

representantes da UNICEF, PNUD, ACNUR e outras agências para garantir 

que todas as medidas preventivas e de precaução sejam implementadas 

em campos de refugiados, prisões e entre comunidades de 

trabalhadores migrantes [53].  

→ Municípios e ONGs podem abrir-se para indivíduos e instituições que 

desejam doar máscaras, higienizadores de mãos e outros produtos 

essenciais e fornecer supervisão sobre a coleta, transporte e 

distribuição de voluntários e doações (dinheiro e bens) dentro e fora dos 

afetados comunidades [55, 57].  

→ Os municípios e ONGs em parceria com o Ministério da Cidadania 

podem desenvolver programas em nível comunitário para ajudar 

pessoas com COVID-19 e suas famílias que precisam ficar em casa 

devido a recomendações de isolamento (ou seja, alimentos, 

medicamentos)[53, 56] e fornecer-lhes apoio psicossocial [53].  

Apoiar o governo para garantir o cumprimento das medidas 

recomendadas 

→ Os municípios podem ajudar nas fiscalizações, cancelando ou 

estabelecendo limites para o número de pessoas que comparecem a 

eventos sociais com risco alto ou moderado de transmissão do vírus [53, 

58]. 
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→ Tanto os municípios quanto as ONGs podem entrar em contato com 

instituições comerciais de alimentos, padarias, farmácias e outros 

serviços essenciais para garantir o cumprimento das medidas de 

prevenção e controle necessárias para prevenir a transmissão de COVID-

19 [53]. 

→ Os municípios devem reportar e comunicar-se regularmente com os 

governadores e vereadores sobre atualizações e medidas 

implementadas no nível da comunidade [53]. 

Nível individual 

Na preparação para uma segunda onda de infecções e, além das 

medidas estruturais e recomendações mencionadas acima, os cidadãos individuais 

têm um papel crucial na redução do risco de transmissão dentro da comunidade: 

→ Compromisso e implementação de medidas de saúde pública: 

distanciamento social (= 2m), uso de máscaras, evitar espaços lotados 

(por exemplo, transporte público, restaurantes, bares, teatros) e 

trabalho de casa sempre que possível [38]. 

→ Compromisso com o auto-isolamento precoce e busca de 

aconselhamento médico remotamente após a exposição a um caso 

suspeito ou confirmado [59, 60]. 

Nível dos serviços de saúde 

A aplicação adequada e oportuna de medidas preventivas em nível 

nacional, comunitário e individual garantirá que o sistema de saúde fique no nível de 

uma capacidade mais sustentável, com menor carga de pacientes com COVID-19 e 

resultados de saúde menos adversos. Apesar do grande esforço exercido nas 

unidades de saúde durante a primeira onda de COVID-19 (por exemplo, hospitais 

públicos e privados, centros de saúde primários, laboratórios); essas instalações 

ainda têm um papel essencial a desempenhar na preparação e contenção de uma 

segunda leva de casos COVID-19. 
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Garantir a gestão de cuidados clínicos adequados e práticas de 

prevenção e controle de infecções 

→ Garantir que todos os pacientes com suspeita, probabilidade ou 

confirmação de COVID-19 sejam imediatamente isolados para conter a 

transmissão do vírus nas unidades de saúde [61]. 

→ Garantir atendimento clínico 

adequado e oportuno para 

pacientes confirmados com 

COVID ‑ 19 de acordo com os 

protocolos de rotina de 

infecções endêmicas 

(incluindo terapia antiviral, 

suporte respiratório, suporte 

circulatório e aumento da 

imunidade)[27, 61, 62]; ao mesmo tempo em que garante a prevenção e 

controle de infecções como parte integrante da gestão clínica[61, 62].  

→ Priorizar as pessoas com maior risco de complicações; uma vez que o 

maior impacto negativo do COVID-19 é sentido entre os grupos mais 

vulneráveis (idosos, pacientes imunocomprometidos e pessoas com 

condições médicas subjacentes)[34, 63]. 

Garantir treinamentos contínuos, capacitação e proteção para 

profissionais e equipes de saúde 

→ Estabelecer informações e protocolos de tratamento em conjunto com 

oportunidades de treinamento contínuo para a equipe que está em 

contato com pacientes positivos para COVID-19 em potencial [64]. 

→ Implementar estratégias para proteger a saúde e a segurança da equipe, 

funcionários da linha de frente, pacientes e suas famílias por meio de 

medidas adequadas de prevenção e controle de infecções, treinamentos 

e educação [65]. 

→ Minimize o número de funcionários que entram nas salas de pacientes 

com COVID-19 e permita o acesso remoto aos controles do equipamento 

e cuidados de pacote para minimizar o risco de exposições [66].  

→ Redesenhar os modelos existentes de atendimento e treinar os 

trabalhadores de saúde para permitir o uso da telessaúde para fornecer 

cuidados remotos para casos graves e de rotina, se possível [67].  
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Gerenciar referências e fluxos de pacientes 

→ Estabelecer um fluxo eficaz de pacientes (triagem, avaliação e 

encaminhamento direcionado) em todos os níveis [38] e minimizar o 

transporte de pacientes COVID-19 das unidades de atendimento ao 

paciente (ou seja, para radiologia diagnóstica) [66]. 

→ Implementar estratégias para reduzir em rapidamente as intervenções 

médicas e procedimentos cirúrgicos em caso de um novo aumento nos 

casos COVID-19 [64]. 

Garantir recursos adequados (suprimentos médicos, 

equipamentos e recursos humanos) 

→ Desenvolver e atualizar um inventário de suprimentos e equipamentos 

necessários para fornecer cuidados a pacientes criticamente enfermos e 

identificar potenciais faltas com base nas necessidades projetadas de 

UTI quando os casos de COVID-19 aumentarem [66]. 

→ Identificar mecanismos para manter a sustentabilidade e 

disponibilidade de medicamentos e suprimentos essenciais [38]. 

→ Continuar a suspender todos os procedimentos e atividades médicas e 

cirúrgicas eletivas uma vez que se documente uma cadeia contínua ou 

nova transmissão comunitária de COVID-19, para evitar a falta de equipe 

de terapia intensiva [66]. 

→ Recolocar temporariamente trabalhadores de saúde e estagiários para a 

UTI (quando necessário) para trabalhar em um modelo de equipe de 

cuidados, mesmo que a UTI esteja normalmente fora do escopo de sua 

prática [66]. 

Implementar gestão de risco e estratégias de comunicação 

→ Adotar uma abordagem de comunicação aberta sobre a situação atual 

da capacidade do hospital e estoques de EPI que ajudem a manter a 

confiança no ambiente de trabalho [64]. 

→ Orientar comportamentos de busca de cuidados seguros, divulgando 

informações ao público, incluindo novos caminhos para serviços, 

horários de funcionamento e precauções [38]. 

→ Divulgar orientações de autocuidado para pacientes com doenças leves 

para que sejam implementadas em casa junto com medidas de auto-

isolamento [27].  
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baseia-se em uma amplitude 
incomparável de evidências 
sintetizadas e conhecimento 
específico do contexto para 
impactar as agendas e ações 
políticas. O K2P não se 
restringe a evidências de 
pesquisa, mas baseia-se e 
integra vários tipos e níveis de 
conhecimento para informar a 
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