Estabelecer estrutura de governança e coordenação da resposta à crise
Ativar gabinete de gestão de crise em articulação com as instâncias de gestão do SUS

Programar
ações as
fases da
epidemia
 primeiros casos
 aumento de
casos
 aumento
exponencial de
casos
 redução de
danos
 Identificar
áreas no
território e
grupos
populacionais
de maior
vulnerabilidade
e mapear
capacidade
instalada

Financiamento da
resposta
Alocar recursos extraordinários
e plano emergencial de
investimento e custeio do plano
de resposta

Profissionais de
saúde
Reforçar treinamento para
profissionais de saúde
realizarem atendimento com
proteção e em segurança

Insumos
estratégicos
 Garantir abastecimento de
produtos e serviços de:
 Higienização e limpeza
 EPI – Equipamentos de
Proteção Individual
 Equipamentos de
monitoramento e de
suporte à vida

Gestão da informação e comunicação de risco
 Compreender em tempo real a propagação da COVID-19 no local/região
 Estabelecer rotina de divulgação de informações epidemiológicas e de medidas para o
controle da doença

Ações de contenção para reduzir a transmissão
 Reforçar o distanciamento social, higienização e recomendar o uso de máscaras de
tecido pela população em seus deslocamentos necessários ao longo do dia
 Iniciar preparação de pesquisa em âmbito regional e nacional para estimar a
prevalência da epidemia, por meio de teste rápido

Coordenação da rede de atenção à saúde
 Definir linha de cuidado para pacientes COVID, estabelecendo fluxos para acesso de
pacientes suspeitos ou infectados nos diferentes níveis da rede de atenção, incluindo
Atenção Primária em Saúde, Urgência e Emergência, Atenção Hospitalar, Pacientes
em isolamento que não precisem de hospitalização e Saúde Mental
 Reforçar regulação assistencial e monitorar ocupação de leitos públicos e privados

Gestão de cadáveres
 Criar fluxo junto ao IML e em particular com os serviços de verificação de óbitos e
serviços de funerária para liberação de corpos

Mitigar impactos econômicos, sociais e psicológicos
 Estabelecer mecanismos para lidar com os impactos econômicos, sociais e
psicológicos da pandemia e do distanciamento social sobre as populações mais
vulneráveis no local/região

