
FORTALECIMENTO DO PAPEL DOS 
MUNICÍPIOS NA PREVENÇÃO E 
CONTENÇÃO DA COVID-19: 
UM PLANO DE AÇÃO



CONTEXTO BRASILEIRO

• Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde declarou uma pandemia de COVID-19, 
sinalizando ao mundo que a propagação contínua 
é provável e que os países devem se preparar 
para a possibilidade de transmissão comunitária 
generalizada.

• 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.

• Os casos brasileiros incluem aqueles relacionados a 
viagens e aqueles resultantes de propagação interna, 
incluindo transmissão ocupacional.

• A maioria das regiões do Brasil não cumpriu 
totalmente medidas de distanciamento social.

• A COVID-19 pode durar algum tempo; portanto, pode 
haver surtos / uma segunda onda do vírus quando as 
medidas de distanciamento foram flexibilizadas.
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FAZENDO UM BALANÇO

Os municípios têm 
um papel crucial 
na aplicação de 
regulamentos 
nacionais em medidas 
práticas que podem 
ser implementadas e 
monitoradas no nível da 
comunidade local.
Os municípios também 
podem formular 
canais que conectam o 
governo à população.

Desde a confirmação 
do primeiro caso da 
COVID-19 no Líbano, 
várias iniciativas foram 
implementadas em 
vários municípios para 
impedir a transmissão 
da COVID-19. 

INICIATIVAS DE NÍVEL DE MUNICÍPIO 
PARA ENFRENTAR A COVID-19

Iniciativas podem incluir:
• Sensibilização para a prevenção da 

propagação da COVID-19
• Higienização das ruas e de locais de 

reunião de pessoas na cidade
• Distribuição de alimentos e materiais 

de hygiene para as famílias
• Educação da comunidade sobre 

quarentena e isolamento domiciliar
• Desenvolvimento de comitês nos
• municípios para prevenir e conter a 

COVID-19
• Aplicação da quarentena, isolamento 

e distanciamento social
• Monitorar o cumprimento da 

regulação sobre COVID-19 junto a 
estabelecimentos locais

• Promover iniciativas de arrecadação 
de fundos para instituições de saúde 
locais

• Fechamento e monitoramento de 
estradas

• Convocação de voluntários 
da comunidade para apoiar a 
assistência social

• Assistência à comunidade (por 
exemplo, alimentar e financeira) 
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FAZENDO UM 
BALANÇO
LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS 
RELACIONADAS À COVID-19

• É possível verificar as legislações 
municipais brasileiras nos portais 
específicos dos municípios sobre 
COVID-19 ou nesse site, com atualizações 
periódicas.
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MEDIDAS SUGERIDAS
Para prevenir e conter a COVID-19

No que diz respeito ao COVID-19, várias iniciativas foram 
implementadas para regular o papel dos municípios brasileiros e 
lançar iniciativas; no entanto, essas iniciativas variam entre regiões e 
cidades, sem medidas sistemáticas e padronizadas implementadas em 
todos os municípios. Este documento fornece um roteiro com base em 
evidências, adaptado ao contexto brasileiro para fortalecer e orientar 
os municípios a prevenir e conter o COVID-19.

• Municípios podem circular as instruções e diretrizes emitidas pelas 
autoridades, incluindo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de 
Saúde, pelos canais de comunicação oficiais

• Formular um comitê composto por representantes dos conselhos 
municipal, da prefeitura e suas secretarias, das organizações da 
sociedade civil e de saúde e de outros representantes ativos da 
comunidade.

• Contatar líderes religiosos e implementar a orientação de referências 
religiosas.

• Orientar comércios de alimentos, padarias, farmácias e outros serviços 
essenciais na implementação de medidas de prevenção e higiene para 
impedir a transmissão da COVID-19.

• Comunicar as orientações adequadas para um comportamento seguro 
nas famílias e uma linha direta local do município para relatar casos 
suspeitos de COVID-19.

• Informar as pessoas da cidade sobre sair de casa apenas em casos de 
necessidade, através de amplificadores e carros de som e portais de 
comunicação.

• Os cidadãos devem poder informar município de qualquer caso 
suspeito de COVID-19, qualquer pessoa que esteja viajando ou que se 
mude de uma cidade para outra.

• Recrutar voluntários para ajudar no trabalho de divulgação e assistência 
comunitária.

• Fornecer apoio financeiro e material para as famílias mais pobres ou 
para as pessoas que podem ser afetadas pelo fechamento contínuo dos 
negócios.

• Coordenar ações com outros municípios e níveis de gestão.
• Monitorar a conformidade das instituições com os regulamentos locais
• Continuar fornecendo serviços públicos, como gerenciamento de 

resíduos sólidos e manutenção da infraestrutura
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DIAGNOSTICAR 
E PLANEJAR

ROTEIRO PARA FORTALECER O 
PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA 
PREVENÇÃO E CONTENÇÃO 

DA COVID-19

TREINAR

Informar, 
educar e 

comunicar

Monitorar e 
avaliar

Implementar, 
fazer parcerias e 

coordenar

PLANO DE AÇÃO 
PARA MUNICÍPIOS
PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA 
COVID-19

O roteiro baseia-se nos regulamentos e iniciativas 
desenvolvidos pelo governo brasileiro e por vários 
municípios e é complementado com as melhores práticas 
internacionais para fortalecer o papel dos municípios na 
prevenção e contenção da COVID-19 e garantir coerência 
em todos os municípios.
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As recomendações 
foram identificadas 
usando uma estratégia 
sistemática de busca 
no PubMed. Relatórios 
de leis e regulamentos 
locais, OMS, CDC e 
outras autoridades de 
saúde foram utilizados 
para informar o 
desenvolvimento das 
recomendações

Diagnosticar e planejar
• Estabelecer um comitê liderado pelo 

município, composto por conselhos 
municipais, organizações da 
sociedade civil e de saúde e outros 
representantes comunitários para 
desenvolver e implementar um plano 
de operações de emergência na 
comunidade especificamente para a 
COVID-19 [ 2] e delinear o papel e a 
responsabilidade do comitê [4,6] 

• Avaliar os recursos disponíveis (ou 
seja, recursos humanos, voluntários, 
áreas financeiras, áreas de isolamento 
[20])

• Avaliar os membros ou grupos da 
comunidade que podem ser mais 
vulneráveis e / ou podem ser 
gravemente afetados pelo COVID-19 
ou pelas medidas estritas 
implementadas e desenvolver planos 
para apoiá-los (como captação de 
fundo em toda a comunidade para 
fornecer-lhes apoio financeiro) [2, 6,7]
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 Implementar, fazer parcerias e coordenar
• Interpretar e implementar medidas 

identificadas pelo governo [1], incluindo 
medidas de distanciamento social e 
proibição de aglomerações, toque de 
recolher e medidas de transporte [11].

• Apoiar no rastreamento de casos 
suspeitos / confirmados de COVID-19, 
incluindo membros da comunidade 
e agentes comunitários de saúde 
(ACS) como “rastreadores de contato”, 
procurando pessoas que tiveram 
contato com um caso identificado, para 
isolamento e monitoramento de sinais e 
sintomas, relatando o caso ao município e 
às autoridades, e encaminhando-os para 
uma unidade de saúde [7,9,14].

• Identificar uma lista de pessoas que 
atuarão como “rastreadores de contato” 
entre a pessoa com COVID-19 e o 
município para uma atualização regular de 
suas condições [9, 14].

• Cancelar reuniões que possam arriscar 
a transmissão de vírus e fechar áreas 
onde há ou se espera um alto tráfego de 
pessoas [3].

• Garantir o fechamento de clubes 
esportivos, cafés e outras instituições de 
entretenimento [6].

• Intensificar os esforços de limpeza 
e desinfecção nas igrejas e locais de 
culto da comunidade, nas obras do 
município e nas áreas que foram usadas 
anteriormente para eventos sociais [4,6].

• Garantir a disponibilidade de programas 
em nível comunitário para ajudar as 
pessoas com COVID-19 e suas famílias, 
que precisam ficar em casa devido a 
recomendações de isolamento (por 
exemplo, para acessar alimentos e 
medicamentos) [4].

• Identificar um local onde o caso suspeito 
/ confirmado possa permanecer em 
segurança na comunidade, que atenda 
aos padrões de isolamento [6,7,9,14].

Treinar 
• Treinar membros do comitê, guarda 

municipal, voluntários, ativistas 
e profissionais para apoiar na 
implementação das medidas indicadas 
pelo município [6,9].

• Identificar e treinar voluntários para 
apoiar aqueles que estão em quarentena 
para superar os desafios diários, como a 
compra de alimentos e medicamentos e 
os cuidados com as crianças [18].

• Supervisionar o fornecimento de 
segurança alimentar e distribuir toda a 
assistência em dinheiro ou cestas básicas 
ofertado pelas autoridades envolvidas [6].

• Estabelecer parcerias com os municípios 
vizinhos para alinhar e coordenar os 
planos locais [4].

• Mobilizar redes com especialistas, 
ativistas, líderes religiosos, empresas 
locais, escolas, hospitais, unidades de 
atenção primária em saúde e líderes 
comunitários para apoiar a comunidade 
(transmitir mensagens, prestar assistência 
espiritual e emocional, apoiar planos 
locais etc.) durante o isolamento / 
quarentena ou se houver existem casos 
suspeitos de COVID-19 na comunidade 
[4,12].

• Coordenar as ofertas de apoio psicossocial 
de serviços da assistência social e da 
saúde e das associações sociais às famílias 
de pessoas com resultados positivos de 
COVID-19 [6].

• Coordenar com representantes da 
UNICEF, PNUD, ACNUR e OIM para 
garantir que todas as medidas preventivas 
sejam implementadas junto a migrantes e 
refugiados [6]. 
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Informar, Educar and Comunicar 
• Comunicar-se de forma proativa com a 

comunidade usando canais conhecidos 
do município (por exemplo, mídias sociais, 
mensagens, amplificadores de som, etc.) 
[12,17,21] e teste métodos de comunicação 
regularmente para garantir que mensagens 
e informações sejam recebidas pela 
comunidade amplamente [4]

• Desenvolver um plano e uma plataforma 
de comunicação de emergência para 
comunicar informações oportunas e 
precisas dentro da comunidade [4]

• Fornecer regularmente informações 
transparentes e precisas à comunidade 
sobre o número de pessoas infectadas, 
medidas tomadas, informações 
importantes, etc. [5,15,17]

• Identificar vários métodos para garantir que 
os membros da comunidade possam entrar 
em contato com o município (por exemplo, 
linha direta, email, mídia social) [4]

• Desenvolver um número de linha direta 
local do município para relatar um caso 
suspeito de COVID-19 [6] e designar 
uma pessoa experiente para atender as 
chamadas [4]

• Desenvolver métodos e meios para 
comunicar informações com autoridades 
governamentais e relatar casos suspeitos 
de COVID-19 [4]

• Oferecer educação e conscientização 
pública por meio das mídias sociais ou do 
WhatsApp sobre os sintomas do COVID-19, 
comportamentos seguros, abordar o 
estigma, a prevenção e as medidas de 
gestão (por exemplo, higiene das mãos, 
etiqueta para tosse e espirros, isolamento 
voluntário, utilização adequada das 
medidas de precaução ao visitar locais 
públicos, áreas de possíveis encontros ou 
áreas fechadas e distanciamento social) 
[8,12,13,16,17,21]

• Identificar e comunicar-se com a 
comunidade para esclarecer informações 
incorretas ou rumores [7,12,17,21]

• Comunicar com os comércios de alimentos, 
padarias, farmácias e outros serviços 
essenciais na implementação de medidas 
de prevenção e higiene para impedir a 
transmissão do COVID-19 [6]

• Relatar e comunicar regularmente com o 
governador sobre atualizações e medidas 
implementadas [6]

Monitorar and Avaliar
• Monitorar informações fornecidas pelas 

autoridades sobre COVID-19 [3]

• Monitorar e avaliar a eficácia e o 
cumprimento das medidas designadas 
pelo município, incluindo medidas de 
distanciamento social para prevenir e 
controlar a COVID-19 [9,10,12,17]

• Monitorar a conformidade com as 
medidas de quarentena para aqueles 
com suspeita / confirmação de 
COVID-19 e aqueles que viajaram para 
outras regiões ou países [18,19]
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