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Mensagens-chave 

→ A pandemia de COVID-19 está superando a resposta dos 

governos nacionais e sobrecarregando os sistemas de 

saúde em todo o mundo.  

→ Os esforços para aumentar a capacidade concentraram-

se principalmente em ambientes hospitalares, com 

menos atenção dada à expansão de capacidade baseada 

na comunidade; particularmente pois espera-se que 

cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 apresentem 

doença leve, o que significa que podem ser tratados em 

ambientes não hospitalares. 

→ Como foi revelado pela COVID-19, um cuidado altamente 

centrado no hospital é insuficiente por si só em uma 

pandemia; Respostas centradas na comunidade - 

fornecimento de serviços de busca ativa, vigilância 

comunitária, triagem e tratamento inicial, transborde de 

atendimento não ambulatorial e isolamento - provaram 

ser vitais para conter surtos anteriores e alterar a curva da epidemia. 

→ Na região do Mediterrâneo Oriental (MO), tem havido pouca ênfase na 

abordagem de cuidado centrado na comunidade nos planos e 

estratégias de resposta dos países para combater o COVID-19. 

→ Deixar de aproveitar e integrar o cuidado centrado na comunidade na 

resposta à pandemia coloca os hospitais na linha de frente da defesa, 

resultando em uma sobrecarga catastrófica de internação e recursos 

afiliados ao hospital, com impactos devastadores na saúde e nos 

resultados sociais e econômicos. 

Justificativa para abordagem de cuidado centrado na comunidade 

A abordagem de cuidado centrado na comunidade pode servir como 

primeira linha de defesa, preservando a operação de hospitais de cuidados agudos e 

a infraestrutura geral de saúde durante pandemias. Eles podem aliviar a demanda 

em hospitais, reservar capacidade para casos mais graves de COVID-19 e permitir a 

prestação contínua de cuidados regulares para pacientes não COVID-19, da seguinte 

forma: 

→ Servindo como áreas para avaliação inicial e triagem  

→ Isolando e colocando em quarentena casos suspeitos de COVID-19 

→ Gerenciando casos leves de COVID-19 

 

Este documento de resposta 

rápida faz parte da K2P COVID-

19 Série de Respostas Rápidas. 

Procura responder às seguintes 

questões: 

→ Como a abordagem de 

cuidado centrado na 

comunidade pode pode 

apoiar o enfrentamento da 

pandemia de COVID-19? 

→ Quais são os papéis das 

comunidades nas respostas 

à pandemia? 

→ Como a abordagem de 

cuidado centrado na 

comunidade pode ser 

operacionalizada? 
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→ Prestando atendimento a casos de recuperação de COVID-19 após a alta 

hospitalar (triagem reversa) 

Operacionalizando a abordagem de cuidado centrado na comunidade 

A abordagem de cuidado centrado na comunidade requer envolvimento 

e mobilização da comunidade. As principais ações para envolver e mobilizar os 

atores-chave ideais incluem: 

→ Coletar informações de histórico (identificar potenciais parceiros da 

comunidade, canais de comunicação e estrutura de governança) 

→ Estabelecer parceria com a comunidade (incluindo a obtenção de 

informações sobre recursos que podem ser mobilizados para a resposta)  

→ Definir metas e objetivos específicos e garantir financiamento flexível 

→ Desenvolver a estratégia, definir funções e coordenar esforços 

→ Monitorar os resultados ao longo do tempo 

Uma vez que os atores-chave ideais estejam engajados e mobilizados, a 

abordagem de cuidado centrado na comunidade pode ser aproveitada em uma 

resposta à pandemia. Embora cada processo de ativação do cuidado centrado na 

comunidade seja diferente dependendo do contexto, escopo, duração e tipo de 

emergência de saúde pública; alguns dos principais componentes a serem levados 

em consideração incluem: 

→ Seleção de locais e instalações adequadas para ativação 

→ Esclarecimento das funções e responsabilidades das instalações e 

fornecedores selecionados para a resposta  

→ Requisitos de pessoal e treinamentos  

→ Fornecimento de equipamentos, suprimentos médicos e farmacêuticos 

→ Rastreamento e documentação de pacientes 

→ Sequência de ativação e suporte (ou seja, respondendo ao surto) 

→ Prestação de apoio logístico 

Implicações a nível de país  

É fundamental que os governos da região do Mediterrâneo Oriental e 

além incluam a abordagem de cuidados centrados na comunidade como parte 

integrante da resposta à pandemia. É somente por meio da implantação massiva de 

prestação de serviços na comunidade, aproveitando a vasta rede de centros de 

atenção primária à saúde, dispensários públicos e centros de saúde como focos para 
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teste, vigilância, isolamento e gerenciamento clínico de casos leves, que os países 

podem evitar essa pandemia com sucesso. 

Implicações para governos / ministérios / comunidades / instalações: 

Coordenação e comunicação 

→ Fortalecer a função de administração para aproveitar os recursos e 

capacidades existentes da comunidade, coordenar e integrar os 

esforços entre os recursos públicos e privados e a experiência das 

diversas agências de resposta, e monitorar, comunicar e orientar a 

resposta geral à pandemia  

→ Esclarecer as funções e responsabilidades das instituições e 

prestadores de cuidados de saúde baseados na comunidade na 

resposta local e nacional, incluindo as linhas de notificação através do 

sistema de saúde e as ligações entre o sistema de saúde e os atores 

comunitários de saúde 

→ Estabelecer um fórum para envolver hospitais, agências locais de saúde 

pública, comunidades e outras entidades de resposta a emergências na 

determinação das prioridades e escopo dos serviços que poderiam ser 

prestados pela abordagem de cuidado centrado na comunidade 

→ Desenvolver estratégias para expandir a capacidade de atendimento 

com base na comunidade, estimar a equipe adicional, suprimentos e 

custos relacionados incorridos por essas medidas de aumento e garantir 

que as questões regulatórias e logísticas de atendimento sejam tratadas 

em coordenação com outras agências públicas e privadas 

→ Reorganizar / adaptar os critérios de triagem e alta, bem como reajustar 

as políticas de referência / contra-referência para liberar capacidade 

adicional e conter a sobrecarga do hospital (incluindo o uso de 

telemedicina e plataformas online para aumentar a resposta) 

→ Garantir que as questões regulatórias e logísticas de atendimento sejam 

endereçadas 

→ Desenvolver protocolos padrão de interoperabilidade entre os vários 

Centros de Operação de Emergência / departamentos/conselhos 

distritais de saúde para garantir o comando unificado para a resposta à 

pandemia  

→ Organizar mensagens de informação pública em todo o estado em 

coordenação com comunidades, hospitais, gestão de emergência local e 

pessoal de informação ao público para informar o público sobre onde e 

quando procurar atendimento para reduzir o fluxo de pacientes e 

sobrecarga inadequada da infraestrutura existente 
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Capacitação, logística e recursos 

→ Mapear os recursos e capacidades da comunidade: organizacional 

(público e privado; níveis de atenção primária, secundária e terciária); 

física (estabelecimentos de saúde, equipamentos); humana (número e 

tipo de pessoal; habilidades e conhecimentos); e material 

(suprimentos). 

→ Avaliar as necessidades da comunidade e garantir financiamento, 

gestão de logística e recursos humanos adequados para atender à 

crescente demanda por serviços criada pela pandemia.  

→ Desenvolver recursos de treinamento úteis e garantir que a equipe 

receba treinamento a fim de aprimorar sua capacidade de cumprir suas 

funções de contribuição para a resposta.  

→ Fornecer aos funcionários e agentes comunitários de saúde protocolos 

de tratamento, orientações sobre encaminhamentos adequados 

(quando encaminhar e para quais serviços de saúde) e ferramentas de 

comunicação  

→ Fortalecer os sistemas de informação com capacidade de atender às 

necessidades da rede de cuidados de base comunitária e oficiais de 

informação pública  

Mobilização da comunidade 

→ Organize equipes de resposta a emergências na comunidade (incluindo 

voluntários treinados) que podem ser mobilizadas conforme necessário 

para executar uma série de funções de resposta importantes 

→ Identificar quem tem a capacidade de atender às necessidades básicas 

das populações vulneráveis (alimentação, saúde, abrigo, água, 

saneamento e/ou apoio à saúde mental) no nível da comunidade 

→ Desenvolver mecanismos de apoio no bairro para que as pessoas que 

estão em casa ou doentes durante a pandemia tenham alimentos, 

remédios, creches e apoio emocional 
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Conteúdo 
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Preâmbulo 

O mundo está testemunhando atualmente a pior 

crise de saúde pública da história recente, com a pandemia 

COVID-19 afetando mais de 1 milhão de pessoas em mais de 

200 países e territórios ao redor do mundo (6 de abril de 2020) 

(WorldOMeter, 2020).  

À medida que a pandemia COVID-19 continua a 

acelerar, está ultrapassando a resposta dos governos 

nacionais e sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o 

mundo (Grabowski e Maddox 2020; Verelst, Kuylen & Beutels, 

2020; Remuzzi e Remuzzi 2020). Muitos hospitais estão 

entrando em colapso ou quase colapsando enquanto 

ventiladores mecânicos, equipamentos de proteção individual 

e suprimentos médicos estão diminuindo. Ao mesmo tempo, 

os sistemas de saúde estão lutando para fornecer serviços 

essenciais para pacientes não-COVID. Além disso, quando os 

hospitais estão superlotados com pacientes infectados, eles 

podem se tornar o centro para portadores de COVID-19, 

apresentando risco e facilitando a transmissão para pacientes 

não infectados (Grabowski e Maddox 2020; Verelst, Kuylen & 

Beutels, 2020; Remuzzi e Remuzzi 2020). 

Compreensivelmente, esforços significativos foram 

canalizados para aumentar a capacidade de acionamento - 

definida como a capacidade de uma instalação ou sistema de 

saúde se expandir além de suas operações regulares e 

acomodar um número maior de pacientes durante uma 

emergência de saúde pública (Bonnett et al. 2007). Embora 

tais esforços tenham se concentrado principalmente em 

ambientes hospitalares, o que tem recebido menos atenção é 

a capacidade de aumento da comunidade, especialmente pois 

cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 devem apresentar 

doença leve (OMS, 2020a), o que significa que eles poderiam 

ser tratados em configurações não-hospitalares. A ampliação 

da capacidade de base comunitária abrange a habilidade de 

uma comunidade de complementar a resposta de saúde 

pública (por meio de comunicação de risco, vigilância e testes 

de contato) e a resposta das instalações de saúde (por meio 

de atendimento em locais distantes de instalações 

sobrecarregadas) (Koh et al, 2006). 

 

Antecedentes da Resposta Rápida K2P 

 

Uma Resposta Rápida K2P responde a 
solicitações urgentes de formuladores de 
políticas e atores-chave, resumindo as 
evidências de pesquisa extraídas de 
revisões sistemáticas e de estudos de 
pesquisa únicos.  

 

Os serviços Resposta Rápida K2P 
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 
análise por pares / mérito. 

6) Finalizar a Resposta Rápida K2P com 
base nas informações das análises de 
pares/mérito. 

7) Submissão final, tradução para o árabe, 
validação e disseminação da Resposta 
Rápida K2P 

 

A qualidade da evidência é avaliada 
usando a classificação AMSTAR, que 
significa A Measurement Tool to Assess a 
Systematic Review (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 



Resposta rápida K2P enfrentando a pandemia de COVID-19 por meio de abordagem de cuidado centrado na 

comunidade            14 

Como foi revelado pelo COVID-19, um cuidado altamente 

centrado no hospital é insuficiente por si só em uma pandemia 

(Nacoti et al 2020). Em tal contexto, respostas centradas na 

comunidade - fornecimento de serviços de busca ativa, vigilância 

comunitária, triagem e tratamento inicial, transborde de atendimento 

não ambulatorial e / ou isolamento- provaram-se vitais para conter 

surtos anteriores e alterar a curva epidêmica (OMS, 2020; 

Rugarabamu et al, 2020; Abramowitz et al, 2015; Kutalek et al, 2015; 

OMS 2014; Gostin et al, 2012; Hick et al 2004) . 

Na região do Mediterrâneo Oriental (MO), os governos 

estão adotando uma série de medidas para responder à pandemia 

COVID-19, que vão desde a suspensão de vôos internacionais, até a 

imposição de toques de recolher, medidas de bloqueio e 

distanciamento social, fechamento de instituições acadêmicas, 

aumento da preparação hospitalar e compartilhamento de informações (Al Nsour et al., 

2020). Embora essas medidas sejam de grande importância, tem havido pouca ênfase 

no envolvimento da comunidade e no cuidado centrada na comunidade nos planos e 

estratégias de resposta adotados pelos países para combater o 

COVID-19. De fato, em uma região já afetada por conflitos 

prolongados, instabilidade política, crises econômicas, milhões de 

refugiados e populações migrantes; e, acima de tudo, a falta de 

sistemas de saúde robustos capazes de lidar com um grande 

aumento de pacientes (Al Nsour et al., 2020; Malik et al., 2020), uma 

pandemia de tal escala é preocupante se não contida 

adequadamente. 

Este documento de resposta rápida visa fornecer 

orientação para enfrentar a COVID-19 por meio de uma abordagem 

de cuidado centrado na comunidade. Especificamente, cobre os 

seguintes componentes: (1) justificativa para uma abordagem de 

cuidado centrado na comunidade; (2) papéis das comunidades na 

resposta à pandemia; (3) Operacionalizar a abordagem de cuidado 

centrado na comunidade; e (4) implicações a nível de país. 

 

 

 

Deixar de aproveitar e incluir 

o cuidado centrado na 

comunidade como parte 

integrante da resposta à 

pandemia coloca os hospitais 

na linha de frente da defesa, 

resultando em uma 

sobrecarga catastrófica de 

recursos hospitalares e de 

internação, com impactos 

devastadores na saúde e nos 

resultados sociais e 

econômicos. 

Este documento de resposta 

rápida faz parte da K2P 

COVID-19 Série de Respostas 

Rápidas. Procura responder às 

seguintes questões: 

→ Como a abordagem de 

cuidado centrado na 

comunidade pode apoiar 

o enfrentamento da 

pandemia de COVID-19? 

→ Quais são os papéis das 

comunidades nas 

respostas à pandemia? 

→ Como uma abordagem de 

cuidado centrado na 

comunidade pode ser 

operacionalizada? 



Resposta rápida K2P enfrentando a pandemia de COVID-19 por meio de abordagem de cuidado centrado na 

comunidade            15 

 

Processo de seleção 

 

Identificamos estudos relevantes pesquisando os seguintes bancos de dados chave em 02 de abril de 

2020: PubMed, Health Systems Evidence e Social Systems Evidence. 
 

Usamos uma combinação de palavra livre e vocabulário controlado para combinar os seguintes 

conceitos: “community”(comunidade) ou “community-based care” (cuidados baseados na 

comunidade) e “pandemic” (pandemia). 
 

Também pesquisamos no Google Scholar e na literatura cinzenta. 
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Justificativa para 

abordagem de 

cuidado centrado na 

comunidade 

O envolvimento e a mobilização da 

comunidade são uma estratégia chave para a contenção 

adequada de um surto e para prevenir a sua transmissão 

(OMS, 2020; Rugarabamu et al, 2020; Qualls et al 2017; 

Abramowitz et al 2015; Dhillon e Kelly 2015; Petherick 

2015; OMS, 2014). No caso de uma pandemia, as 

comunidades são mobilizadas para contribuir com uma 

série de serviços, incluindo conscientização, 

rastreamento de contatos e prestação de cuidados 

centrados na comunidade (Rugarabamu et al. 2020; 

Okware, 2015; Kruk et al, 2015). 

Particularmente, quando a pandemia 

sobrecarrega a capacidade de aumento dos hospitais, 

instalações de cuidados centrados na comunidade 

podem ser aproveitadas para complementar a resposta 

e acomodar o aumento no volume e na demanda de 

pacientes (Gay et al., 2015; du Plessis et al., 2011; 

Reilly , 2011; Selke et al., 2010). Uma abordagem de 

cuidado centrado na comunidade cobre vários tipos de 

instalações, como locais de atendimento fora do 

hospital (ou seja, instalações não hospitalares 

existentes que são rotineiramente usadas para 

atendimento ao paciente) e instalações de cuidados 

alternativos (ou seja, instalações não licenciadas) que 

podem ser ativadas durante uma resposta para atender 

às demandas de saúde durante uma pandemia (Gostin 

et al, 2012). Assim, uma abordagem de cuidados 

centrados na comunidade fornece uma rede flexível de 

capacidade de “reserva” de cuidados de saúde para 

complementar, apoiar e estender os esforços dos 

hospitais para cuidados agudos durante a crise. 

Definições-chave 

 

Engajamento da comunidade é definido 

como diálogo estruturado, solução 

conjunta de problemas e ação 

colaborativa entre autoridades formais, 

cidadãos em geral e líderes locais em 

torno de um assunto público urgente.  

 

Mobilização da comunidade é definido 

como “um processo planejado para 

ativar uma comunidade para usar suas 

próprias estruturas sociais e quaisquer 

recursos disponíveis para cumprir as 

metas da comunidade que são decididas 

principalmente por representantes da 

comunidade e que são geralmente 

consistentes com os valores locais” 

(Muzyamba, 2017). 

 

Cuidado centrado na comunidade 

apresenta uma abordagem baseada e 

conduzida pelas necessidades de saúde 

da comunidade. Pode ser fornecido em 

uma variedade de ambientes 

comunitários, como residências, clínicas 

de saúde, consultórios médicos, 

unidades de saúde pública, hospícios e 

centros comunitários. Além disso, é 

adaptado às preferências e valores 

sociais dessa comunidade e garante um 

certo nível de 'participação da 

comunidade' no processo de tomada de 

decisão (CPSI, 2018). 

 

Aspectos do cuidado baseado na 

comunidade: 

→ Saúde pública, serviços de atenção 

primária na comunidade, promoção da 

saúde e prevenção de doenças 

→ Diagnóstico, tratamento e gestão de 

doenças leves 

→ Apoio de reabilitação 

→ Cuidados paliativos 
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As instalações de cuidados centrados na comunidade podem servir como 

áreas para avaliação inicial e triagem ou para tratamento médico de curto prazo de 

casos leves enquanto desvia pacientes não agudos dos departamentos de emergência 

do hospital e aumenta o acesso a doenças não fatais de maneira sistemática e eficiente 

(Gostin et al., 2012; du Plessis et al., 2011; Reilly, 2011; Selke et al., 2010). Eles 

também podem ser usados para decantar pacientes menos críticos de enfermarias de 

internação (por exemplo, recuperação de casos de COVID-19 após a alta hospitalar), 

aumentando assim a capacidade de hospitais de cuidados agudos (Reilly, 2011). 

Assim, ao servir como primeira linha de defesa, estas instalações de cuidados 

centrados na comunidade podem ajudar a preservar a operação de hospitais de 

cuidados agudos e a infra-estrutura geral de cuidados de saúde durante pandemias 

onde os recursos de saúde estão esgotados e o acesso aos serviços de saúde está 

ameaçado (Figura 1). 

Evidências científicas recentes e experiências de campo anteriores 

mostraram que, se gerenciada de maneira adequada, a abordagem de cuidado 

centrado na comunidade tem potencial significativo para prevenção e controle de 

surtos de doenças e pode ser um complemento útil para o pacote de gerenciamento de 

surtos de doenças (Carter et al 2017; Pronyk et al 2016 ; Olu et al 2015; Kucharski et al 

.; Logan et al 2014; Kucharski et al, 2014; OMS 2014; Gostin et al, 2012; Koh et al 

2006; Hick et al 2004). Essas instalações têm servido como pontos focais para o 

controle de doenças com base na comunidade, realizando uma série de atividades, 

incluindo triagem, isolamento precoce, testagem, descobertas de casos, fornecimento 

de tratamento para casos leves e encaminhamento para outras instalações. experiência 

de Serra Leoa demonstrou a viabilidade de tal abordagem, pela qual o isolamento dos 

casos suspeitos de Ebola dentro de 4 dias de sintomas foi maior nos centros de base 

comunitária em comparação com outras instalações (85% vs 49%), contribuindo para 

uma redução de 13% a 32% no número de reprodução da doença (Ro) (Pronyk et al 

2016). 
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Figura 1 Aumento do cuidado centrado na comunidade  

 

Papéis das comunidades nas 

respostas à pandemia 

O envolvimento e a mobilização da comunidade podem melhorar a 

capacidade de uma comunidade de enfrentar os desafios operacionais, sociais e 

econômicos associados a uma pandemia. Uma revisão e síntese das evidências 

identificou uma série de atividades que podem ser realizadas pelas comunidades para 

complementar e aumentar a resposta à pandemia. Eles são descritos abaixo: 

 

Expansão do alcance da rede de comunicação 

→ Promover a conscientização, comunicar informações de saúde precisas 

e combater rumores e desinformação que podem levar ao medo, 

agitação social e violência durante uma resposta a surtos (Boyce e 

Katz, 2019; OMS, 2009). Em Serra Leoa, chefes e líderes religiosos 

comunitários foram educados sobre a doença do vírus Ebola e sua 
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propagação, porque a população local os respeitou e ouviu, e valorizou 

suas opiniões (Gray et al 2018). 

→ Advogar pela adoção de estratégias de prevenção (por exemplo, evitar 

multidões e reuniões públicas, usar máscaras em público, 

distanciamento social, etc.) usando mensagens de risco e mitigação 

culturalmente apropriadas; interpretação da linguagem e tradução por 

meio de uma variedade de métodos e canais de comunicação (Gray et 

al 2018). 

→ Produzir e / ou distribuir localmente suprimentos apropriados, 

incluindo sabonete, desinfetante para as mãos e máscaras (Gray et al 

2018) 

→ Enviar mobilizadores comunitários para implementar mensagens de 

prevenção de casa em casa (Maduka et al 2017) 

→ Acesso a grupos sociais e populacionais que podem evitar a interação 

com funcionários do governo e advogar para garantir que o governo e 

as autoridades de saúde priorizem as necessidades da comunidade e 

atendam às suas demandas durante a pandemia (Homeland 

Security Council; 2006). 

 
 

 

Vigilância baseada na comunidade, rastreamento de contato e busca ativa 

de casos 

→ Implantar membros da comunidade e agentes comunitários de saúde 

(ACSs) como "rastreadores de contato" em busca de contatos 

associados a um caso identificado, para isolamento e monitoramento 

de sinais e sintomas (Miller et al., 2018; Li et al. 2016) 

→ Implantar membros da comunidade e ACSs como "localizadores de 

casos ativos", realizando buscas de porta em porta por pessoas 

sintomáticas em suas comunidades (Miller et al., 2018; Li et al, 2016) 

→ Enviar membros da comunidade e ACSs para isolar pacientes doentes, 

notificar o caso aos funcionários distritais de saúde e encaminhá-los 

para um serviço de saúde (Li et al, Miller et al., 2018) 

→ Implantar equipes de mobilização social para conduzir a triagem diária 

de casa em casa e observar a conformidade da comunidade com as 

medidas de resposta necessárias (Li et al 2016) 

→ Estabelecer redes de vigilância ativa supervisionadas por força-tarefa 

(incluindo líderes comunitários e representantes de homens, mulheres, 

jovens e idosos da comunidade) para promover o cumprimento do 

isolamento e encaminhamento de pessoas doentes, garantir a busca 

ativa de casos e notificar mortes a nível de comunidade em a cada dia 

alternado, para a equipe de saúde distrital interromper a transmissão 

da doença (Miller et al, 2018; Saurabh & Prateek, 2017). 
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→ Estabelecimento de clínicas móveis ou reabertura de clínicas 

comunitárias para expandir a capacidade de testagem (Abramowitz et 

al 2015) 

→ Municipalidades poderiam abrir instalações de testagem na beira das 

estradas em todo o país, coletando amostras em minutos enquanto as 

pessoas podem permanecer em seus carros (Terhune et al, 2020). 

 
 

 

Fornecimento de sistemas de cuidados fora do hospital e alternativos para 

aliviar a sobrecarga de hospitais 

→ Ativando o sistema de triagem no nível da comunidade  

→ Os centros de saúde primários / comunitários podem atuar como 

um sistema de triagem no nível da comunidade - tratando aqueles 

com doenças leves e encaminhando aqueles com doenças mais 

graves para reduzir as pressões sobre os sistemas de saúde já 

sobrecarregados, garantindo que os hospitais estejam disponíveis 

para fornecer serviços de saúde para aqueles mais necessitados 

(Boyce e Katz, 2019; Pronyk et al 2016). 

 

 Estabelecer um fórum para se envolver com hospitais e agências de 

saúde pública para identificar onde as instalações de cuidados 

alternativos estão mais bem localizadas na comunidade, bem como 

para identificar e mobilizar a força de trabalho e voluntários dispostos 

a trabalhar nesses locais. As instalações de cuidados alternativos têm 

vários formatos e tamanhos e podem ser usadas de várias maneiras: 

→ Locais de quarentena: fornecer alojamento temporário para 

pessoas em quarentena que foram expostas ao COVID-19, mas não 

apresentam sintomas. Os pacientes neste tipo de instalação 

exigiriam monitoramento limitado e poderiam cuidar de si próprios 

(por exemplo, não precisam de assistência com medicamentos ou 

atividades da vida diária (AVDs)). Uma vez que uma equipe médica 

limitada é necessária, esses pacientes podem ser alojados em um 

hotel ou dormitório dedicado para esta finalidade (CDC 2020) 

→ Locais de isolamento: fornecer alojamento temporário para uma 

coorte de pacientes com COVID-19 que não precisam de atenção 

médica, mas que não podem ficar em casa (por exemplo, têm 

membros da família de alto risco) (CDC, 2020), além de 

profissionais de saúde que foram exposto ao vírus e desejam 

permanecer isolado de membros da família (Binkley 2020) 

→ Locais de quarentena e isolamento: Fornece cuidados para 

pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. O 

planejamento precisaria abordar a manutenção da separação física 

entre as diferentes coortes de pacientes e a designação de pessoal 

dedicado para trabalhar em cada área. 
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→ Sites de gerenciamento de caso: Fornecer tratamento precoce para 

casos confirmados leves (Pronyk et al 2016).  

→ 'Triagem reversa' para criar capacidade hospitalar de emergência: 

Fornecer assistência médica para casos de recuperação de COVID-

19 após a alta hospitalar (Grabowski et al 2020). 

→ Gerenciar a saúde e a segurança das pessoas colocadas em isolamento 

e em locais alternativos por meio do fornecimento de alimentos, 

vigilância e supervisão de doenças, relatórios, fornecimento de 

suprimentos médicos e comunicação e informação (Abramowitz et al 

2015). 

→ Mobilizar atendimento domiciliar e clínicas móveis e alavancar a 

telessaúde nas práticas de atenção primária para evitar movimentos 

desnecessários e aliviar a pressão dos hospitais (OMS, 2020; Mehrotra 

et al, 2020): 

→ Envolvimento com serviços de saúde pública e domiciliar locais 

para fornecer oxigenoterapia precoce, oxímetros de pulso e 

nutrição para as casas de pacientes moderadamente doentes e 

convalescentes, estabelecer um amplo sistema de vigilância com 

isolamento adequado e aproveitar instrumentos de telemedicina 

inovadores.  

→ Mudar para práticas de triagem e avaliação de pacientes doentes 

(incluindo aqueles afetados por COVID-19 e pacientes com outras 

condições) remotamente usando telefone, online, telessaúde e 

telemedicina para reduzir o risco de exposição para pacientes e 

equipes e minimizar o aumento nas instalações (Mehrotra et al, 

2020). 

 
 

 

Extensão das habilidades dos governos para implementar intervenções não 

farmacológicas (INFs) para conter surtos 

→ As autoridades locais estão preparadas para tomar decisões e 

recomendações sobre INFs (por exemplo, proibição de reuniões sociais 

e fechamento de escolas) que refletem os valores da comunidade, 

especialmente quando confrontados com lacunas de dados e incerteza 

(Qualls et al, 2017). 

→ Indivíduos e comunidades estão preparados para implementar INFs ao 

longo de uma pandemia e são mais capazes de se comunicar, 

coordenar e acessar os recursos públicos e privados necessários para 

prevenir a propagação de doenças e proteger seu membro mais 

vulnerável (Qualls et al, 2017) 

→ O comitê de vigilância da comunidade - incluindo religiosos, mulheres 

e líderes jovens - pode ser mobilizado em todas as partes do município 

/ estado / distrito para coordenar os esforços de resposta e fazer 
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cumprir os protocolos no nível da comunidade (Maduka et al 2017; 

Gillespie et al 2016; Okware 2015 ) 

 
 

 

Alívio de perturbações sociais e econômicas associadas a medidas de 

prevenção e controle 

→ Desenvolver mecanismos de apoio ao bairro para que as pessoas que 

estão em casa ou doentes durante a pandemia tenham alimentos, 

remédios, creches e apoio emocional 

→ Trabalhar com o governo para identificar quem tem a capacidade de 

atender às necessidades básicas das populações vulneráveis 

(alimentação, saúde, abrigo, água e saneamento), bem como 

esclarecer responsabilidades, identificar lacunas e evitar duplicações 

no planejamento e implementação (OMS 2009) 

→ Apoiando famílias em quarentena e fornecer água e instalações 

sanitárias às comunidades afetadas 

→ Permitindo que os prestadores de serviço essenciais se reportem ao 

trabalho  

→ Envolvimento em atividades de arrecadação de fundos em toda a 

comunidade, bem como fornecer apoio financeiro para famílias 

necessitadas e cujo trabalho foi interrompido 

→ Reunindo apoio local e mobilizando voluntários para as necessidades 

logísticas e operacionais de resposta  

→ Aproveitar a capacidade de empresas privadas e organizações sem fins 

lucrativos, conforme apropriado (por exemplo, produção local de 

equipamentos e equipamentos de proteção de individual para lidar 

com a escassez) 

 
 

 

Estabelecimento de mecanismos comunitários para lidar com 

circunstâncias trágicas, incluindo lidar com a morte 

→ Os membros da comunidade podem se envolver no desenvolvimento 

de um conjunto de diretrizes que reflita as prioridades da comunidade 

e obter a aceitação dos residentes em uma crise em relação à alocação 

de recursos de saúde limitados e alterações nos padrões de 

atendimento em circunstâncias epidêmicas (Mosselmans et al 2011) 

→ Os líderes espirituais e culturais em uma comunidade podem se reunir 

com funcionários de saúde, administradores de hospitais e 

profissionais para discutir e planejar procedimentos de emergência, 

levando em consideração as diversas crenças e práticas (Mosselmans 

et al 2011) 

→ Indivíduos e grupos comunitários podem ajudar a planejar, montar e 

manter um centro de assistência à família - um local centralizado (seja 

virtual ou pessoalmente) que fornece aconselhamento sobre luto e 
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trauma, orientação espiritual e emocional, apoio entre pares, 

atualizações para reduzir incerteza e confusão e assistência prática 

para fazer arranjos funerários (Mosselmans et al 2011) 

 

Operacionalizando a abordagem de 

cuidado centrado na comunidade 

A abordagem de cuidado centrado na comunidade requer envolvimento e 

mobilização da comunidade. As principais ações necessárias para envolver e 

mobilizaros atores-chave adequados para uma abordagem de cuidado centrado na 

comunidade foram derivadas com base em uma revisão da literatura (Ramsbottom, et 

al. 2018), um estudo de caso (Marais et al., 2015) e três estruturas sugeridas pelo CDC 

(2002), o ECDC (2020) e a OMS (2020). Os princípios de engajamento da comunidade 

pelo CDC (2017) também foram incorporados. 

 

1. Colete informações básicas  

Identifique potenciais parceiros da comunidade e compreenda a cultura única da 

comunidade, sua condição socioeconômica, os indivíduos mais vulneráveis, os canais de 

comunicação e a estrutura de governança (CDC, 2017). Marias et al., (2015) em seu estudo “Uma 

abordagem de prevenção e controle de infecção engajada na comunidade para o Ebola” sugeriu 

entrar em contato com um líder de confiança (como o prefeito local) que servirá como um guia 

cultural local e um ponto de partida para a pesquisa. Os principais parceiros da comunidade 

podem incluir líderes locais de confiança, membros da equipe de saúde local, referências 

religiosas, ativistas locais, membros da municipalidade e mídia local. 

Siga uma abordagem sistemática para avaliar a percepção da comunidade sobre a 

pandemia atual. Isso pode ser feito por meio de uma avaliação rápida da aprendizagem usando 

questionários de conhecimento e atitude (OMS, 2020) ou por meio da triagem da mídia social e 

da documentação das preocupações levantadas por meio da linha direta de pandemia (ECDC, 

2020). 

 
2. Faça parceria com a comunidade 

Ver a comunidade como um parceiro e um recurso para otimizar a resposta é um 

aspecto fundamental de um engajamento eficaz (ECDC, 2020). Ao se reunir com as comunidades, 

reconheça a necessidade de aprendizado recíproco e se envolva em conversas bidirecionais 

(Ramsbottom et al. 2018). Permita que a comunidade identifique desafios e sugira soluções 

potenciais, por exemplo, as comunidades podem fornecer contribuições sobre os desafios em 

relação à adoção de práticas preventivas (relacionadas à cultura e recursos da comunidade), bem 

como fornecer informações sobre os ativos que podem ser mobilizados para a resposta (Marias et 

al., 2015; CDC, 2017). Isso irá suscitar propriedade e motivar o engajamento, pois os membros 

serão capazes de se identificar com os desafios e sentir que podem contribuir para a mudança 

(CDC, 2017). 
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3. Defina metas e objetivos específicos e garanta financiamento flexível  

Definir metas e objetivos específicos adaptados às necessidades da comunidade 

(CDC, 2017). Durante surtos anteriores, como o Ebola, as comunidades foram mobilizadas por 

vários motivos, incluindo a conscientização sobre as práticas de prevenção, auxiliando na 

notificação de casos e rastreamento de contatos, incentivando o tratamento precoce e a busca de 

cuidados e superando as barreiras culturais para enterros seguros (Okware, 2015). 

Embora as crises possam fornecer um gatilho externo para catalisar o engajamento 

(Schoch-Spana et al. 2013), a carga financeira associada ao engajamento pode dificultá-lo 

(Ramsbottom, 2018). Portanto, assegure fundos para fornecer suporte financeiro e compensar o 

engajamento antes da iniciação (CDC, 2017). Os fundos devem ser flexíveis para permitir a 

realocação com base nas prioridades definidas pela comunidade (Ramsbottom, 2018). 

 
4. Desenvolver a estratégia, definir funções e coordenar esforços 

Convide todos os atores-chave interessados da comunidade que desejam se 

engajar na resposta e desenvolver uma estratégia com base nos objetivos, metas, desafios e 

ativos identificados (CDC, 2002). Liste as ações obrigatórias e as informações necessárias (OMS, 

2020). Desenvolva um plano de ação que descreva os deveres de cada ator-chave e coordene os 

esforços (CDC, 2002). Revise continuamente as estratégias e planos para responder às 

prioridades em evolução (OMS, 2020). 

→ Mapeie os atores-chave e defina suas funções  

→ Forneça uma linha de comunicação clara (tenha um inventário de todas os atores-

chave atualizado regularmente) 

→ Defina necessidades e lacunas de competência e treinar os atores-chave de acordo  

→ Realize avaliações de necessidades de treinamento  

→ Identifique iniciativas que possam exigir necessidades de treinamento (por 

exemplo: fornecer material de treinamento sobre orientação e controle de 

infecções) (ECDC, 2020). 

 
5. Monitore o Resultado  

Desenvolva um plano de monitoramento para avaliar se os objetivos e metas da 

estratégia são atingidos (OMS, 2020). Identifique medidas pré-especificadas vinculadas a ações, 

assuntos e objetivos específicos (OMS, 2020). Estabeleça uma linha de base e monitore 

regularmente as mudanças positivas (OMS, 2020). Considere atualizar as estratégias e planos de 

ação se o resultado desejado não for alcançado (OMS, 2020). 

 

Uma vez que os atores-chave adequados estejam engajados e mobilizados, 

a abordagem de cuidado centrado na comunidade pode ser aproveitada em uma 

resposta à pandemia. O processo abrange a fase de iniciação e a fase de ativação e 

pode ser adaptado ao contexto de cada país (Figura 2) (OMS 2014; Einav et al, 2014; 

Departamento de Saúde da Flórida, Bureau of Preparedness and Response, 2013; 

Gostin et al, 2012; Hick et al, 2004). 
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Fase de iniciação 

Uma vez que uma emergência de saúde pública ocorre e perturba as 

operações médicas diárias, vários atores (primeiros socorros) devem ter a 

responsabilidade de agir durante as fases iniciais. Assim que for percebido que o surto 

irá sobrecarregar a capacidade do sistema de saúde, o centro de operações de 

emergência / equipe de resposta a emergências é ativado para apoiar no incidente. A 

liderança para o sistema de cuidado centrado na comunidade é então notificada. Após 

a notificação, seria importante que os atores-chave em questão determinassem as 

prioridades e o escopo dos serviços que serão fornecidos por instituições e prestadores 

de cuidados baseados na comunidade para aliviar o surto. 

Um resumo das etapas de iniciação é descrito abaixo (elas devem ser 

adaptadas ao contexto de cada país): 

→ Ocorre um incidente (por exemplo, pandemia) 

→ As unidades locais respondem 

→ O número de pacientes é determinado como inadministrável, criando uma 

situação de pico  

→ Jurisdições / municípios/ estados reconhecem que o surto médico irá 

sobrecarregar a capacidade do sistema de saúde  

→ Jurisdições / municípios/ estados determinam a necessidade de ativar a 

abordagem de cuidados centrados na comunidade para ajudar com o surto 

→ O centro de operações de emergência / equipe de resposta a emergências 

é ativado para apoiar no incidente 

→ Departamento de saúde do município / departamento distrital de saúde / 

representantes do conselho desempenham um papel intermediário no 

centro de operações de emergência / equipe de resposta a emergências 

→ A liderança para o sistema de cuidado centrado na comunidade é 

notificada 

→ Documentos de orientação são referenciados para orientação 

 

Fase de ativação 

Embora cada processo de ativação do cuidado centrado na comunidade 

seja diferente dependendo do contexto, escopo, duração e tipo de emergência de 

saúde pública; alguns dos principais componentes a serem levados em consideração 

incluem: 

→ Seleção de local e instalações adequadas para ativação (como parte da 

resposta) 
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→ Esclarecimento das funções e responsabilidades das instalações e 

fornecedores selecionados na resposta  

→ Requisitos de pessoal e treinamentos  

→ Fornecimento de equipamentos, suprimentos médicos e farmacêuticos 

→ Rastreamento e documentação do paciente 

→ Sequência de ativação e suporte (ou seja, respondendo ao surto): 

> Habilidades médicas: podem ser usadas no ambiente de prática 

regular; em sistemas / atribuições de cuidados alternativos ou no 

bairro 

> Expansão da infraestrutura: usando horários expandidos, modificando 

as práticas de atendimento e ajustando horários para acomodar o 

aumento do atendimento de urgência (e adiando consultas eletivas); 

as instalações podem "aumentar" para acomodar pacientes adicionais 

> Reaproveitamento da infraestrutura: a infraestrutura pode ser 

reaproveitada, por exemplo, quando uma clínica de subespecialidade 

ajusta seu horário ou fecha para permitir que o espaço seja usado para 

outro tipo de atendimento; ou quando um local não licenciado / não 

tradicional se torna operacional para atender a um aumento na 

necessidade de cuidados 

→ Prestação de apoio logístico 

 

Uma vez que a abordagem de cuidado centrado na comunidade seja 

operacionalizada, ela pode fornecer uma gama de serviços que podem complementar e 

ampliar a resposta nacional e aliviar a pressão sobre os hospitais. A eficácia da 

abordagem centrada na comunidade requer colaboração e coordenação de uma ampla 

variedade de atores-chave, incluindo governo, comunidade, saúde pública e parceiros 

médicos. Também requer o esclarecimento das funções e responsabilidades dos 

serviços e prestadores de cuidados baseados na comunidade na resposta, incluindo as 

linhas de notificação por meio do sistema de saúde e as conexões entre o sistema de 

saúde e os atores comunitários de saúde. Também devem ser feitas considerações para 

revisar os critérios de triagem e alta, bem como reajustar as políticas de referência / 

contra-referência para liberar capacidade adicional e conter a sobrecarga do hospital. É 

importante que as mensagens de informação pública em todo o estado sejam 

organizadas em coordenação com as comunidades, hospitais, gerenciamento de 

emergência local e pessoal de informação pública para informar o público sobre onde e 

quando buscar cuidados para reduzir o fluxo de pacientes e sobrecarga inadequada da 

infra-estrutura existente.
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Figura 2 Operacionalizando a abordagem de cuidado centrado na comunidade
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Consideração adicional para preparar instalações para COVID-19 

Isolamento e locais de cuidados alternativos 

Um aumento na necessidade de cuidados pode exigir que as 

comunidades estabeleçam locais de isolamento e locais alternativos de cuidados 

em ambientes não tradicionais onde os pacientes com COVID-19 podem permanecer 

durante o período de isolamento (CDC, 2020b). A seleção de uma instalação 

dependerá amplamente da disponibilidade de estruturas ou áreas em uma 

determinada comunidade, e mudará de acordo com o tipo de evento. (Hick et al, 

2004). 

Os possíveis locais para seleção e os fatores a serem considerados na 

seleção do local de tratamento alternativo são fornecidos na Tabela 1 (Florida 

Department of Health Bureau of Preparedness and Response, 2013; Gostin et al 

2012; Hick et al 2004).  

 

Tabela 1 Locais para seleção e fatores a serem considerados na seleção 

de locais de cuidados alternativos  

 

Possível local alternativo para 

seleção 

 Fatores a serem considerados na 

seleção do local de atendimento 

alternativo 

→ Centros de convenções 

→ Edifícios religiosos 

→ Escolas, faculdades e 

universidades 

→ Hangares de aeroportos 

→ Instalações esportivas ou 

estádios 

→ Salas comunitárias ou recreativas 

→ Edifícios médicos 

→ Academias 

→ Hospitais ou lares de idosos 

fechados 

→ Prédios do governo 

→ Espaços abertos comumente 

utilizados para realização de 

feiras 

→ Rinques de patinação 

→ Armazéns abertos 

→ Hotéis ou motéis 

 → Possibilidade de trancar a instalação  

→ Equipe de segurança adequada 

→ Iluminação adequada 

→ Ar condicionado / ventilação 

→ Área para armazenamento de 

equipamentos 

→ Descarte de resíduos de risco 

biológico e outros 

→ Recursos de comunicação  

→ Tamanho da porta adequado para 

macas 

→ Energia elétrica com backup 

→ Áreas familiares 

→ Pisos e paredes adequados 

→ Abastecimento / área de preparação 

de alimentos 

→ Aquecimento 

→ Área laboratório / área de manuseio 

de espécime 
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Possível local alternativo para 

seleção 

 Fatores a serem considerados na 

seleção do local de atendimento 

alternativo 

→ Instalações militares  

→ Áreas abertas grandes o 

suficiente para montagem de 

barraca 

→ Lavanderia 

→ Doca de carregamento 

→ Recurso de entrega de oxigênio 

→ Estacionamento para funcionários / 

visitantes 

→ Áreas de descontaminação do 

paciente 

→ Áreas de farmácia 

→ Proximidade do hospital 

→ Instalações sanitárias / chuveiros / 

lavatórios 

→ Recurso de rádio bidirecional  

→ Abastecimento de água 

Com fio para tecnologia da informação 

/ acesso à internet 

Além disso, dado que o isolamento e locais alternativos de cuidado são 

normalmente estabelecidos em ambientes não tradicionais, seria importante 

garantir que eles possam apoiar a implementação das práticas recomendadas de 

prevenção e controle de infecção. As considerações de planejamento relacionadas à 

infraestrutura física, serviços e atendimento ao paciente são fornecidas na Tabela 2 

(CDC, 2020b). O Anexo 1 fornece uma visão geral detalhada dos diferentes 

componentes. 

Tabela 2 Principais considerações para prevenção e controle de infecção 

em locais de isolamento e locais de cuidados alternativos 
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Instalações Ambulatoriais 

Algumas das principais considerações para preparar instalações 

ambulatoriais para COVID-19 são fornecidas no Anexo 2. Elas são categorizadas em 

infraestrutura física, serviços e atendimento ao paciente. 

Implicações em nível de país 

Uma pandemia é uma notícia indesejável em qualquer 

lugar do mundo, mas é particularmente alarmante na Região do 

Mediterrâneo Oriental (MO), onde lacunas institucionais e 

governança fraca podem impedir uma resposta eficaz (Al Nsour et 

al., 2020; Malik et al., 2020). O escopo e a intensidade da 

pandemia COVID-19 significa que nenhuma agência pode trabalhar 

sozinha para controlar e mitigar efetivamente seu impacto. Os 

governos precisam colaborar e moldar uma resposta coletiva por 

meio de ações multissetoriais que envolvam os setores público, privado e da 

sociedade civil (Patel & Jernigan, 2020). Isso significa que a responsabilidade pela 

preparação do país não cabe apenas às agências governamentais, mas também às 

comunidades, empresas, serviços de saúde e organizações não governamentais 

ativas, engajadas e mobilizadas (Nelson et al 2007). 

Para evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados, privando 

assim os pacientes com COVID-19 e outras condições médicas urgentes dos 

cuidados necessários (Fisher & Heymann, 2020), é fundamental que os governos no 

MO e além incluam uma abordagem de cuidados centrados na comunidade como um 

parte integrante da resposta à pandemia. O reconhecimento precoce do valioso 

Infraestrutura Física 

• Layout

• Ar condicionado e 

aquecimento

• Espaçamento entre 

pacientes

• Prevenção de 

contaminação

• Acessibilidade 

Serviços

• Serviço de 

alimentação

• Serviços ambientais

• Saneamento

• Instalações de 

lavanderia

• Acesso a farmácia

• Diagnóstico

Atendimento ao 

paciente

• Equipe

• Suprimentos médicos

• Equipamento de 

Proteção Individual 

(EPI)

• Higiene

Em 7 de abril de 2020, 

81.235 casos de COVID-19 

foram notificados na 

região do Mediterrâneo 

Oriental com 29.986 

recuperações e 4.287 

mortes (WHO EMRO, 

2020). 
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papel da abordagem de cuidados centrados na comunidade na linha de frente da 

defesa, complementando os esforços de governos e instituições, como parte de uma 

resposta de toda a sociedade, determinará em grande parte se os países do MO 

sairão desta crise com sucesso e com que rapidez eles se recuperarão quando a 

pandemia acabar. É somente através do aproveitamento da vasta rede de prestação 

de serviços, incluindo atenção primária à saúde, dispensários públicos e centros de 

saúde pública como foco para testes, vigilância, isolamento e manejo clínico dos 

sintomas leves, que essa pandemia poderia ser evitada. 

Implicações para governos / ministérios / comunidades / serviços de 

saúde 

Em última análise, o sucesso de um país na luta contra o COVID-19 virá 

da liderança, planejamento, cooperação e compartilhamento de recursos e 

experiência entre entidades governamentais e não governamentais, instalações de 

saúde convencionais e não convencionais e comunidades para aproveitar ao 

máximo os ativos de cada parceiro e maximizar a resposta necessária para mitigar a 

pandemia devastadora. 

Implicações-chave para a comunicação e coordenação da resposta; 

capacitação, logística e recursos; e a mobilização da comunidade são fornecidas 

abaixo (Wignjadiputro et al., 2020; Rugarabamu et al 2020; Dibley et al., 2019; 

Dibley et al., 2019; Miller et al., 2018; Gillespie et al 2016; OMS, 2014; Ndlela, 

2012; Hick et al., 2014; FEMA, 2011; Homeland Community Council 2006): 

Comunicação e coordenação de resposta  

→ Fortalecer as funções de administração para aproveitar os recursos e 

capacidades existentes da comunidade, coordenar e integrar esforços 

entre recursos públicos e privados e experiência de diversas agências de 

resposta e monitorar, comunicar e orientar a resposta geral à pandemia 

→ Esclarecer as funções e responsabilidades das instituições e provedores 

de cuidados centrados na comunidade na resposta local e nacional, 

incluindo as linhas de notificação por meio do sistema de saúde e as 

conexões entre o sistema de saúde e os atores comunitários de saúde 

→ Estabelecer um fórum para envolver hospitais, agências locais de saúde 

pública, comunidades e outras entidades de resposta a emergências na 

determinação das prioridades e escopo dos serviços que poderiam ser 

prestados pela abordagem de cuidado centrado na comunidade (como 

linha de frente na defesa) 

→ Desenvolver estratégias para expandir a capacidade de cuidado 

centrado na comunidade e estimar a equipe adicional, suprimentos e 

custos relacionados incorridos por estas medidas de aumento: 
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> Desenvolver um plano de ação de capacidade de surto escalonável 

e flexível, adaptado às características da pandemia e que incorpore 

a capacidade de aumento de base hospitalar e comunitária 

> Estabelecer mecanismos para facilitar o apoio mútuo e a 

coordenação entre hospitais e prestadores de cuidados de saúde 

locais para prevenir ou mitigar a sobrecarga hospitalar  

> Reorganizar / adaptar os critérios de triagem e alta para liberar 

capacidade adicional e conter a sobrecarga hospitalar; reajuste as 

políticas de referência / contra-referência e roteiros telefônicos para 

fornecer consistência entre agências / entidades (incluindo o uso 

de telemedicina e plataformas online para aumentar a resposta); e 

esclarecer as políticas de transferência, transporte e desvio 

> Garantir que as questões regulatórias e logísticas de atendimento 

sejam endereçadas 

→ Desenvolver protocolos padrão de interoperabilidade entre os vários 

Centros de Operação de Emergência / departamentos / conselhos 

distritais de saúde para garantir o comando unificado para a resposta à 

pandemia  

→ Estabelecer um plano de comunicação para notificação adequada e 

oportuna de pessoal crítico e troca de informações com agências 

governamentais e serviços de saúde para manter a flexibilidade 

necessária para implementar estratégias e táticas em tempo hábil 

→ Organizar mensagens de informação pública em todo o estado em 

coordenação com comunidades, hospitais, gestão de emergências 

locais e pessoal de informação ao público para informar o público sobre 

onde e quando procurar atendimento para reduzir o fluxo de pacientes e 

sobrecarga inadequada da infraestrutura existente 

Capacitação, logística e recursos 

→ Mapear os recursos e capacidades da comunidade: organizacional 

(público e privado; níveis de atenção primária, secundária e terciária); 

física (estabelecimentos de saúde, equipamentos); humanos (número e 

tipo de pessoal; habilidades e conhecimentos) e materiais 

(suprimentos). 

→ Avaliar as necessidades da comunidade e garantir financiamento, 

gestão de logística adequada e recursos humanos adequados para 

atender à crescente demanda por serviços criada pela pandemia. 
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→ Desenvolver recursos de treinamento úteis e garantir que a equipe 

receba treinamento a fim de melhorar sua capacidade de cumprir suas 

funções de contribuição para o ampliação da capacidade do hospital.  

→ Fornecer aos funcionários e agentes comunitários de saúde protocolos 

de tratamento, orientações sobre encaminhamentos adequados 

(quando encaminhar e para quais serviços de saúde) e ferramentas de 

comunicação  

→ Criar repositórios e plataformas para compartilhamento de 

conhecimento e recursos 

→ Fortalecer os sistemas de informação com capacidade de atender às 

necessidades da rede de cuidados de base comunitária e oficiais de 

informação pública  

Mobilização da comunidade 

→ Mobilize as comunidades para liderar na identificação de prioridades, 

organização de apoio e elaboração de planos personalizados para as 

comunidades e por comunidades 

→ Organizar equipes comunitárias de resposta de emergência, incluindo 

voluntários treinados (para servir como um órgão central de cooperação 

e apoio para os líderes do município / estado / distrito) que podem ser 

mobilizados conforme necessário para desempenhar uma série de 

funções de resposta importantes 

→ Identificar quem tem a capacidade de atender às necessidades básicas 

das populações vulneráveis (alimentação, saúde, abrigo, água, 

saneamento e / ou apoio à saúde mental) no nível da comunidade 

→ Desenvolver mecanismos de apoio ao bairro para que as pessoas que 

estão em casa ou doentes durante a pandemia tenham alimentos, 

remédios, creches e apoio emocional 
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Anexos 

Anexo I: Principais considerações para prevenção e controle de infecção em 

locais de isolamento e locais de cuidados alternativos (adotado do CDC 

2020b): 

Esta seção destaca as considerações de planejamento relacionadas a i) 

infraestrutura física, ii) atendimento ao paciente e iii) serviços 

Locais de isolamento: Alojamento temporário para uma coorte de pacientes com 

COVID-19 que não precisam de atenção médica, mas não podem ficar em casa. Uma 

instalação separada pode ser considerada para colocar em quarentena as pessoas 

que foram expostas ao vírus, mas não apresentam sintomas 

Locais alternativos para casos leves: Pode abrigar casos em recuperação de COVID-

19 após a alta hospitalar; ou residentes com COVID-19 que precisam ser transferidos 

de lares de idosos que estão enfrentando surtos de COVID-19 

As instalações que atendem pacientes com confirmação ou suspeita de COVID-19 

exigiriam prevenção e controle de infecção (PCI) adicional e considerações de equipe, 

incluindo a manutenção da separação física entre as diferentes coortes de pacientes 

e a designação de equipe dedicada para trabalhar em cada área. 

 

Componente Consideração de planejamento  

1. Infraestrutura física 

Layout  Certifique-se de que o layout inclui as seguintes áreas: 

→ Triagem de paciente 

→ Área de descanso da equipe separada da área de atendimento ao paciente com 

banheiro apenas para uso da equipe: a equipe pode armazenar pertences 

pessoais, fazer pausas e comer 

→ Área para a equipe colocar e remover o equipamento de proteção individual (EPI) 

→ Área de atendimento ao paciente ou quartos com acesso a banheiros / chuveiros 

de pacientes 

→ Área designada na área de atendimento ao paciente onde a equipe pode 

documentar e monitorar os pacientes 

→ Área de abastecimento limpa 

→ Área de armazenamento / preparação de medicamentos 

→ Área para utilidades sujas 

Sistema HVAC 

funcional 

(aquecimento e 

resfriamento)  

Garantir sistema HVAC (aquecimento e resfriamento) funcional 

→ Para locais de isolamento, seria ideal ter uma instalação cujas unidades HVAC 

sejam montadas em uma parede externa e capazes de acomodar alguma diluição 

do ar externo em oposição às unidades internas de recirculação de 100% 
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→ Para locais de gerenciamento de casos leves, HVAC tem suprimento de ar em 

uma extremidade do espaço e retorno de ar na outra extremidade do espaço. A 

área de descanso da equipe seria idealmente em uma sala separada da área de 

atendimento ao paciente; no mínimo, não deve estar em um local próximo ao 

retorno do ar 

Espaçamento entre 

pacientes 

Determine o número máximo de pacientes que podem receber cuidados com 

segurança na instalação e planeje um espaçamento seguro entre os pacientes 

→ Para locais de isolamento (por exemplo, quartos de hotel), cada paciente deve 

ter um quarto separado com um banheiro separado 

→ Para locais de gerenciamento de casos leves, deve haver: 

→ Pelo menos 1,8m de espaço entre as camas 

→ Barreira física entre as camas, se possível 

→ Colocação da cama alternada em uma configuração de cabeça-pés; 

idealmente, camas e barreiras devem ser orientadas paralelamente ao fluxo 

de ar direcional (se aplicável) 

Áreas de 

armazenamento 

Estabeleça espaço para armazenamento limpo e sujo 

→ O espaço para armazenamento limpo teria idealmente uma seção refrigerada 

para medicamentos e uma seção de temperatura ambiente para outros 

suprimentos limpos (por exemplo, roupa de cama, EPI) 

→ Espaço para armazenamento sujo teria espaço para lixo médico e não médico e 

equipamento sujo esperando para ser reprocessado 

Prevenção de 

contaminação 

Assegure pisos e superfícies limpáveis, evitando superfícies porosas (por exemplo, 

móveis estofados, carpetes e tapetes), tanto quanto possível para prevenção de 

contaminação 

Acessibilidade Certifique-se de que a instalação seja funcional para a movimentação do paciente, 

incluindo portas largas o suficiente para cadeiras de rodas e macas 

Acesso de visitante Impor regra de proibição de visitantes ou animais de estimação para evitar riscos 

desnecessários aos pacientes e funcionários; colocar sinalização nas entradas das 

instalações indicando esta política 

2. Atendimento ao paciente 

Equipe Certifique-se de que a equipe seja adequada para o nível de atendimento prestado  

→ Plano de equipe (incluindo equipe médica, Prevenção e Controle de Infecções 

(PCI), saúde ocupacional, administrativa e equipe de apoio) 

→ Implementar políticas de licença médica para funcionários que sejam flexíveis e 

não punitivas 

→ Certifique-se de que pelo menos um indivíduo com treinamento PCI seja incluído 

no planejamento e esteja regularmente disponível para responder a perguntas e 

preocupações 

→ Garantir que a equipe receba treinamento específico do PCI para o trabalho, 

incluindo educá-los sobre a higiene das mãos, seleção e uso adequados de EPI e 

não comparecer ao trabalho quando doente 

→ Garantir que os funcionários tenham acesso a serviços de saúde ocupacional se 

sofrerem exposição no local de trabalho ou ficarem doentes 

Suprimentos 

médicos 

Fornecer suprimentos médicos necessários disponíveis ou acessíveis aos 

funcionários da instalação. Exemplos de suprimentos adicionais incluem 

desinfetante para as mãos à base de álcool, sabonete e toalhas de papel, fraldas, 
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artigos de cabeceira, mictórios, suprimentos de higiene pessoal, máquinas de sinais 

vitais, termômetros, cadeiras de rodas 

Equipamento de 

proteção individual 

(EPI) 

Os EPIs necessários estão disponíveis ou acessíveis às instalações 

→ No mínimo, a equipe deve usar um respirador N95 (ou uma máscara se o 

respirador não estiver disponível) e proteção para os olhos enquanto estiver na 

área de atendimento ao paciente 

→ A equipe deve usar luvas para contato com os pacientes ou seu ambiente 

→ A equipe deve vestir um jaleco limpo ou avental de isolamento no início de cada 

turno e, no mínimo, trocar o jaleco ou avental se ele ficar sujo 

→ A equipe deve remover o EPI e realizar a higiene das mãos ao deixar a área de 

atendimento ao paciente 

→ O EPI não deve ser usado na área de descanso da equipe 

Higiene Promova práticas de higiene adequadas  

→ Pias adequadas para higiene das mãos estão disponíveis 

→ Número adequado de banheiros, incluindo um banheiro separado para a equipe 

estão disponíveis 

→ Estão disponíveis chuveiros adequados 

→ Com base na população atendida, um suprimento adequado de produtos de 

cabeceira, mictórios e suprimentos de higiene pessoal (por exemplo, sabonete, 

pasta de dente) deve estar disponível 

→ Para locais de isolamento, cada paciente deve ter um quarto separado com um 

banheiro separado 

→ Para locais de tratamento de casos leves, garanta um mínimo de 1 banheiro para 

cada 20 pessoas, ou 1 banheiro para cada 6 pessoas com deficiência, e 

proporção aproximada de 1 chuveiro para cada 25 pessoas, ou 1 chuveiro para 

cada 6 pessoas com deficiência 

3. Serviços  

Serviços 

alimentícios 

Fornecer serviço de buffet com pratos / utensílios descartáveis, com local para os 

funcionários comerem sem usar EPI 

Serviços 

ambientais 

Prestar serviços ambientais regularmente e com segurança por equipe treinada 

→ A equipe de serviços ambientais tem todo o treinamento necessário e usa EPI 

adequado para exposição a desinfetantes e pacientes com COVID-19 

→ “EPA-registered disinfectants from List N are used according to label 

instructions”. No Brasil, há recomendações semelhantes na ANVISA 

(http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-

/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-populacao-deve-usar-

produtos-regularizados/219201). 

→ Para locais de isolamento, a equipe de serviços ambientais realiza a limpeza 

terminal dos quartos e os pacientes realizam a limpeza diária: 

→ Os pacientes devem receber materiais de limpeza (ou seja, lenços desinfetantes, 

luvas) e instruídos a limpar as superfícies de alto contato e quaisquer superfícies 

que possam conter sangue, fezes ou fluidos corporais diariamente, de acordo 

com as instruções do rótulo 

→ Estabeleça um processo para que ocorra remoção de lixo dos quartos, no 

mínimo, uma vez ao dia 

→ Para locais de gerenciamento de casos leves, a equipe de serviços ambientais 

executaria a limpeza diária e do terminal: 
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→ Limpe todos os pisos e superfícies horizontais pelo menos uma vez ao dia 

→ Limpeza imediata de todos os derramamentos de sangue ou fluidos corporais 

→ Desinfecção regular de superfícies de alto contato (por exemplo, maçanetas) 

→ Limpeza de banheiros, no mínimo, uma vez ao dia 

Saneamento  Garantir que serviços de saneamento e de resíduos estejam disponíveis para 

resíduos médicos (se necessário) e para resíduos de rotina 

Lavanderia Fornecer serviços de lavanderia de acordo com as práticas de lavagem de rotina, 

usando lavadoras e secadoras no local ou por meio de um contrato com um serviço 

de lavanderia 

Acesso à farmácia Acesso fácil e seguro à farmácia  

→ Os medicamentos são devidamente rotulados e armazenados 

→ Na medida do possível, os pacientes devem chegar com todos os medicamentos 

necessários 

→ O layout designou um espaço para atividades de preparação de medicamentos 

que não está na área imediata de atendimento ao paciente e está longe de fontes 

potenciais de contaminação (por exemplo, pia) 

→ A equipe que prepara e administra medicamentos foi devidamente treinada em 

métodos para evitar erros de medicação e contaminação 

Diagnóstico Garantir a disponibilidade de diagnósticos adequados 

→ Monitoramento de glicose no local usando glicosímetro pessoal (sem 

compartilhamento de glicosímetro) 

→ Se oxigênio for fornecido, oxímetros de pulso são necessários 

→ O monitoramento de anticoagulação no local também pode ser necessário, 

dependendo das características do paciente 
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Anexo 2: Principais considerações para preparar instalações ambulatoriais 

As principais considerações para preparar instalações ambulatoriais foram 

agrupadas em infraestrutura física, serviços e atendimento ao paciente (adotado de: 

AAFP, 2020; CDC 2020a; CCDC 2020b). 

Componente Consideração de planejamento  

1. Infraestrutura física 

Layout  → Projetar um plano de gerenciamento de establecimento COVID-19 que inclua 

fluxo de paciente, triagem, tratamento e design 

→ Afixe alertas visuais (placas, cartazes) nas entradas e em locais estratégicos, 

fornecendo instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta 

para tosse 

→ Afixe sinalização em idiomas apropriados na entrada e dentro do escritório para 

alertar todos os pacientes com sintomas respiratórios e febre para notificar a 

equipe imediatamente. 

→ Reorganizar as áreas de espera para manter os pacientes com sintomas 

respiratórios a pelo menos 1,8m de distância de outras pessoas e / ou ter uma 

área de espera separada para pacientes com doenças respiratórias  

→ Designe uma área na instalação (por exemplo, um edifício auxiliar ou estrutura 

temporária) ou identifique um local para ser um “centro de avaliação de vírus 

respiratório” onde pacientes com febre ou sintomas respiratórios podem buscar 

avaliação e atendimento. 

2. Cuidados para o paciente 

Equipe → Garantir que os funcionários recebam treinamento específico para prevenção e 

controle de infecções, incluindo educá-los sobre a higiene das mãos, seleção e 

uso adequados de EPI e não comparecer ao trabalho quando estiverem doentes 

→ Garantir que os funcionários tenham acesso a serviços de saúde ocupacional se 

eles sofrerem exposição no local de trabalho ou ficarem doentes 

→ Implementar políticas de licença médica para funcionários que sejam flexíveis e 

não punitivas 

Suprimentos → Certifique-se de que as máscaras, luvas e suprimentos estejam disponíveis 

(desinfetante para as mãos à base de álcool, lenços de papel, recipientes para 

lixo) 

→ Garantir suprimentos médicos adequados (por exemplo, soluções IV, antivirais, 

antibióticos) 

Notificações e 

alertas 

→ Implementar mecanismos e políticas que alertem prontamente os principais 

funcionários do estabelecimento, incluindo controle de infecção, epidemiologia 

de cuidados de saúde, liderança do estabelecimento, saúde ocupacional, 

laboratório clínico e equipe de atendimento sobre pacientes suspeitos de COVID-

19 identificados 
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Gestão de Pacientes → Considere reagendar consultas ambulatoriais não urgentes conforme necessário 

→ Peça aos pacientes com sintomas respiratórios e febre que liguem para o 

estabelecimento antes da chegada e agende os pacientes com insuficiência 

respiratória aguda (IRA) para o final do dia ou em outro horário designado.  

→ Para pacientes que atendem aos critérios de risco, peça ao paciente para usar 

uma máscara cirúrgica e seguir os procedimentos de controle de infecção.  

→ Considere entrar em contato com pacientes que podem ter um risco mais alto de 

complicações relacionadas ao COVID-19 (por exemplo, idosos, aqueles com 

comorbidades médicas) para garantir a adesão aos medicamentos e regimes 

terapêuticos atuais, a suficiência da medicação e fornecer instruções para 

notificar seu professional de referência por telefone se ficarem doentes. 

Atendimento à 

distância / 

domiciliar 

→ Explore alternativas para a triagem presencial e visitas, como fornecer mais 

telemedicina e consultas online. 

→ Quando possível, trate pacientes com COVID-19 levemente enfermos em casa: 

→ Avalie a capacidade do paciente de realizar monitoramento domiciliar, 

isolamento seguro em casa e o risco de transmissão no ambiente doméstico. 

→ Forneça instruções claras sobre atendimento domiciliary e quando e como 

acessar o sistema de saúde para atendimento presencial ou em situações de 

urgência / emergência. 

→ Se possível, designe uma equipe que possa monitorar esses pacientes em casa 

com “check-ins” diários usando meios online. 

→ Envolva a saúde pública local, os serviços de saúde domiciliar e as organizações 

comunitárias para ajudar com serviços de apoio (como entrega de alimentos, 

medicamentos e outros bens) para as pessoas tratadas em casa. 

3. Serviços  

Saneamento → Forneça recipientes de lixo sem toque com revestimentos descartáveis em todas 

as áreas de recepção, espera, atendimento ao paciente e banheiro 

→ Entre em contato com representantes do serviço de eliminação de resíduos em 

relação aos planos para o descarte adequado de resíduos 

→ Realizar o gerenciamento de lavanderia, utensílios de serviço de alimentação e 

resíduos médicos de acordo com os procedimentos de rotina 

Limpeza → Reveja as rotinas de limpeza médica e de estabelecimento adequadas (os 

procedimentos de limpeza e desinfecção de rotina são apropriados para COVID-

19 em ambientes de saúde, com produtos com reivindicações de patógenos 

virais emergentes recomendados para uso contra COVID-19). 

→ Dedique equipamentos, como estetoscópios e termômetros, para uso em áreas 

de doenças respiratórias agudas (IRA) e certifique-se de que sejam limpos com 

soluções de limpeza adequadas para cada paciente.  
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