CORONAVÍRUS — ABRIL DE 2020
CARTILHA DA COVID-19

Princípios-chave e ferramentas de alto rendimento
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1. GERENCIAR EFETIVAMENTE UMA RESPOSTA COORDENADA

Estabelecer um sistema de gestão de incidentes funcional, adequadamente financiado e interconectado
Princípios-chave
• Sistemas eficazes de gerenciamento de emergências incluem gestores de incidentes empoderados,
uma estrutura bem organizada, coesa e responsabilizável, financiamento adequado e alinhamento com líderes
políticos.
• Os sistemas nacionais de gerenciamento de emergências devem ser coordenados com os sistemas estaduais
e estruturas subnacionais correspondentes, para que orientações e políticas possam ser rapidamente
implementadas.

Ferramentas de alto rendimento
• Um pager e checklist (em desenvolvimento)
• Estrutura da OMS para um Centro de Operações de Emergência em
Saúde Pública (checklist no anexo 9, pág. 65-70)
• Visão geral do CDC dos EUA sobre os Centros de Operações de Emergência
e a Estrutura de Gerenciamento de Incidentes
• Centro de Recursos do Sistema de Comando de Incidentes da FEMA dos EUA,
com auxílios de trabalho, treinamentos e outras ferramentas

Comunicar claramente informações baseadas em evidências por vários meios
Princípios-chave
• Deve-se estabelecer uma comunicação bidirecional com as comunidades, para garantir resposta rápida a
informações erradas e boatos.
• Líderes religiosos e comunitários devem ser engajados desde o início, e de forma consistente.

Ferramentas de alto rendimento
• Guia de comunicação de risco (em desenvolvimento)
• RCCE da OMS para preparação e resposta à COVID-19
• Guia do CDC dos EUA sobre o uso de transporte público durante um surto
ou investigação de saúde pública

Sessões informativas diárias de uma fonte confiável sobre contagens de casos, contramedidas, recomendações e perspectivas
Princípios-chave

Ferramentas de alto rendimento
• Revisão científica semanal da COVID-19

• A ciência está evoluindo rapidamente em torno da COVID-19. Quanto maior for nosso entendimento de
como o vírus se espalha e como detê-lo, melhor será nossa resposta.

• Bibliografia sobre a COVID-19
• https://coronavirus.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
• http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php

• O entendimento do contexto global e regional informará a resposta localmente.

• Arquivo de informações diárias da OMS

• Diferentes cenários de transmissão ocorrerão nos níveis subnacionais, e as abordagens devem ser adaptadas
ao contexto local.

• Resumo semanal da COVID-19

• Um painel executivo com os indicadores mais importantes, objetivamente classificados, com foco nas
intervenções com maior probabilidade de interromper a epidemia.

• Atualizações da situação global e regional do RTSL (em desenvolvimento)
• Exemplo do painel executivo e indicadores - VERSÃO PRELIMINAR
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