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• Eventos pandêmicos a serem considerados:



CONTEXTUALIZAÇÃO  

 O sistema de saúde dos países
necessitam estarem preparados para
emergências e desastres, uma vez que
esses eventos geram um impacto
significativo nas tomadas de decisões
e intervenções.
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PLANEJAMENTO EFICAZ
Comando (único 

ou unificado)

Seção de 
operações 

Seção de 
planejamento

Seção de 
logística

Seção de ADM e 
finanças 

Oficial de 
relações públicas

Oficial de 
segurança

Oficial de 
ligação 

 Fonte: CBMGO, 2017

https://prevencaodeincendio.com/2020/04/19/estrutura-organizacional-sci/



PLANEJAMENTO EFICAZ: CONSIDERAÇÕES GERAIS

•Qual é a necessidade de assistência à saúde? 

•Quais recursos (materiais e humanos) são necessários para 
operacionalizar ou  lidar com essa necessidade?

•Como os recursos podem ser transferidos de forma rápida para onde  
os pacientes precisam ou existe necessidade de assistência a saúde? 

•Como/quem realizará o gerenciamento e a logística dos recursos até 
sua absoluta capacidade máxima?

•Como a capacidade de resposta dos profissionais frente ao surto 
pode ser gerenciada mantendo os serviços essenciais de saúde? 



PLANEJAMENTO EFICAZ: EQUIPE DE SAÚDE 

•Até 1/3 de sua equipe também pode ficar doente ou precisar de tempo 
disponível para cuidar de suas  famílias

•Evite o esgotamento do pessoal.

•Como organizar a equipe de saúde para efetivo preparo quanto seu 
tempo e capacitação? .

•Comunicar as expectativas a toda a equipe e realizar simulações para 
testar as ações operacionais frente a um surto.



PRINCIPAIS COMPONENTES PARA 
OPERACIONALIZAÇÃO DE SURTOS 

Criarão 
protocolos/ 
sistemas de 
verificação

Protocolos de 
triagem

Gerenciamento 
das instalações 

Gerenciamento 
dos suprimentos



CRIARÃO PROTOCOLOS/SISTEMAS  
DE VERIFICAÇÃO

Verificação por 
telefone/virtual   

minimizar o 
risco de 

exposição

Verificação 
em 

pessoa/no 
local 

instalado 

 O desenvolvimento de um sistema de
verificação dependerá do
conhecimento sobre a doença.



PROTOCOLOS DE TRIAGEM

 Reorganizar e adaptar os
critérios de triagem para
atender ao aumento da
necessidade hospitalar.

A prevenção contra transmissão - precisará se tornar um 
aspecto essencial da triagem.

Realizar a verificação de todos os pacientes em busca 
de possíveis contaminações pelo COVID-19.

•Garantir triagem e isolamento imediato para pacientes com 
sintomas de suspeita para COVID-19 ou outra infecção respiratória 
(a exemplo, febre, tosse) antes ou imediatamente após a chegada 

à unidade de saúde.

•Deslocamento de pessoal para áreas hospitalares recentemente 
instaladas, como áreas de triagem e isolamento



GERENCIAMENTO DOS SUPRIMENTOS 

Os suprimentos diários 
podem ser usados com maior 

frequência. 

Resultado: escassez 
global.



Identifique qual é o número 
adequado de leitos 

hospitalares, recursos 
humanos, produtos 

farmacêuticos, suprimentos e 
equipamentos para sua 

instituição. 

Identifique todos os sistemas 
gerenciais que possibilitem 

maximizar os recursos 
existentes, garantindo seu 

uso criterioso.

Proteção contra roubos ou 
uso inadequado de 

suprimentos alta demanda, 
incluindo os de laboratório.



Incluído:

1. Ferramenta essencial de previsão da
cadeia de suprimentos

2. Ferramenta de estimativa da força
de trabalho de saúde

3. Catálogo global do sistema para
otimização da cadeia de suprimentos
Hospitalares ( emergência)

4. Especificações técnicas para
ventiladores para COVID

5. Orientação sobre fontes/distribuição
de oxigênio



SURTO DO COVID-19

COVID19SURGE : software to estimate the 
impact of COVID-19 pandemic on hospital 

surge capacity 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/COVIDSurge.html

Ferramenta de planilha gratuita do CDC 
usada para estimar o número de pacientes 

em uma população que precisará de 
hospitalização, cuidados em UTI e ventilação 

mecânica

https://www.cdc.gov/


Lista de produtos 
ou suprimentos 

necessários



GERENCIAMENTO DAS INSTALAÇÕES
As “locais para surto“  ajudam com a 

sobrecarga de pacientes - separados para 
triagem e avaliação.

Evitam a  transmissão de doenças nas 
instituições de saúde.

Maior demanda de suprimentos hospitalares e 
recursos humanos.



COMO OPERACIONALIZAR UM CENTRO PARA 
ATENDIMENTO FRENTE A UM SURTO 

Ao decidir abrir uma unidade devido a demanda por surto, é importante considerar:

•Foram esgotadas outras opções? 

• Expandiu para outras áreas do hospital

• Aumento e/ou realocação de recursos humanos

• Coordenou com as unidades de saúde locais para gerenciar o deslocamento de pacientes. 

•Quais são os custos? 

• Possui ou precisará alugar/empréstimo de tenda ou a unidade móvel hospitalar?

• Qual será o custo para manutenção e gerenciamento do centro instalado?

•Possui em uma localização apropriada? 



CONSIDERAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS

Incentivar descansos 
entre os plantões

Favorecer apoio à 
saúde mental e 

religiosa para os 
profissionais

Stock suficiente de EPIs 
e encorajar seu uso

1/3 profissionais 
podem ficar doentes

Comunicar as 
expectativas à equipe 
– realizar simulações 



PLANO EM CASO DE SURTO: PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 
• Considerar o atendimento frente a nova demanda, quanto o atendimento de rotina;

• Designar e implantar a unidade de comando central;

• Estabelecer e assegurar que sejam seguidos protocolos de triagem e verificação;

• Criar listas de verificação de equipamentos e suprimentos e planejar de onde os recursos
adicionais podem ser solicitados;

• Treinamento adequado dos protocolos junto ao pessoal de saúde envolvido;

• Comunicar e atualizar sobre o planejamento aos funcionários e colaboradores;

• Gerenciar o tempo e a saúde da nossa equipe de trabalho (colaboradores);



RECURSOS PARA CRIAR UM PLANO DE SURTO MÉDICO 



RECURSOS PARA CRIAR UM PLANO DE SURTO MÉDICO 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/fil

es/documents/covid-19-checklist-hospitals-

preparing-reception-care-coronavirus-

patients.pdf



RECURSOS PARA CRIAR UM PLANO DE SURTO MÉDICO 
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