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Equipar e proteger os profissionais de saúde com controles adequados e prevenir infecções de profissionais de saúde

Princípios-chave Ferramentas de alto rendimento

• Durante o surto, os pacientes devem ser rastreados e passar por triagem em todos os pontos 
de acesso ao sistema de saúde. 

• Os profissionais de saúde devem ser protegidos com políticas, treinamento e equipamentos 
de proteção individual (EPI).

• Deve-se monitorar de perto infecções de profissionais de saúde, infecções nosocomiais, 
estoques de EPIs e necessidades projetadas.

Cenário com mais recursos Cenário com menos recursos

• Recomendações de proteção 
aos trabalhadores dos serviços 
de saúde no atendimento de 
COVID-19 e outras síndromes 
gripais

• Diretrizes para diagnóstico e 
tratamento da COVID-19

• VERSÃO PRELIMINAR Ferramentas para centros de saúde 
primários (triagem e rastreamento)

• VERSÃO PRELIMINAR Melhores práticas para o 
treinamento integrado de profissionais de saúde sobre 
a COVID-19 em cenários de poucos recursos, incluindo 
unidades de atenção primária à saúde

• As medidas de controle de infecção se aplicam ao manejo seguro de cadáveres.

• Diretrizes provisórias da OMS sobre Infecção e Controle para o manejo seguro de um cadáver 
no contexto da COVID-19

• Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19

Fornecer oxigênio suplementar e outros cuidados essenciais, tanto quanto possível, para apoiar pacientes em condição grave, incluindo suporte de ventilação, conforme possível

Princípios-chave Ferramentas de alto rendimento

• Os sistemas de assistência médica (funcionários, suprimentos, instalações) devem aumentar com segurança sua 
capacidade de atender às necessidades críticas de casos atuais e projetados. 

• Os sistemas de saúde devem aumentar sua capacidade durante o surto para aumentar sua resiliência na fase  
de supressão.

• Deve-se cuidar de todos os pacientes suspeitos e confirmados de acordo com a gravidade da doença e as 
necessidades de cuidados agudos. Pessoas com sintomas mais leves podem ser tratadas em casa. Os pacientes 
podem ser agrupados (coortes) em unidades e instalações dedicadas à COVID-19.

• Se a capacidade do sistema de saúde estiver perto do limite, os recursos deverão ser distribuídos de maneira justa e 
ética, usando padrões de atendimento em crises.

Cenário com mais recursos Cenário com menos recursos

• Ferramenta de previsão de suprimentos essenciais para a COVID-19 
da OMS

• VERSÃO PRELIMINAR Calculadora de UTI e mortes por COVID

• Calculadora epidêmica modelo SEIR

3.  GERENCIAR COM SEGURANÇA OS CASOS DE COVID-19

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/13/Diretrizes-COVID-13-4.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/13/Diretrizes-COVID-13-4.pdf
https://vital.box.com/s/zwjkokpxwjjf9dsnl7vux6jxnra9c1cj
https://vital.box.com/s/zwjkokpxwjjf9dsnl7vux6jxnra9c1cj
https://vital.box.com/s/v5qb2pjvcqexnto25sd6edf63sikn73h
https://vital.box.com/s/v5qb2pjvcqexnto25sd6edf63sikn73h
https://vital.box.com/s/v5qb2pjvcqexnto25sd6edf63sikn73h
https://vital.box.com/s/v5qb2pjvcqexnto25sd6edf63sikn73h
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://vital.box.com/s/rjkjcauvkeoje6xgcaccg5s70hz945v5
http://gabgoh.github.io/COVID/index.html
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Fornecer apoio social, econômico e emocional aos pacientes

Princípios-chave Ferramentas de alto rendimento

• Os pacientes precisam de apoio durante todo o curso de sua doença e recuperação

• Estresse e enfrentamento da COVID-19 do CDC dos EUA 

• Protocolo de manejo clínico do Coronavírus (COVID-19) na 
atenção primária à saúde

Facilitar o desenvolvimento de diagnósticos, terapêuticas e vacinas

Princípios-chave Ferramentas de alto rendimento

• O desenvolvimento de diagnósticos, terapêuticas e vacinas requer coordenação dos esforços da indústria.

• A preparação para terapêuticas e vacinas previstas requer planejamento sobre uso prioritário e distribuição em massa

• Para as mais recentes atualizações, consulteCEPI e Pesquisa Global 
sobre a COVID-19 da OMS

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/08/20200408-ProtocoloManejo-ver07.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/08/20200408-ProtocoloManejo-ver07.pdf
https://cepi.net/news_cepi/cepi-publishes-analysis-of-covid-19-vaccine-development-landscape/?fbclid=IwAR3sH3tsF2hbMsO_p7kgJvDhR0oVPN34Ggo5LLhb_13VeYXdMNM1dveQon8
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

