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Logística para o Enfrentamento
 de Desastres e Aplicações ao

 Contexto da Pandemia de Covid-19

Híngred Ferraz Pereira Resende,
 Tharcisio Cotta Fontainha e Adriana Leiras

Após mais de um ano da confirmação, em 25 de fevereiro de 2020, do primeiro caso 
de Covid-19 no Brasil, o sistema de saúde nacional ainda enfrenta um dos maiores 

desafios sanitários deste século (Barreto et al., 2020; Rodriguez-Morales et al., 2020). 
Os números seguem alarmantes: até a data de 28 de outubro de 2021, o Ministério da 
Saúde registrou mais de 21,7 milhões de casos confirmados e 606.679 mil óbitos no 
Brasil (Brasil, 2021a). 

Esses números espelham o rápido aumento de casos, e consequentes internações 
(ECDC, 2020), que levam ao estresse das capacidades hospitalares e das operações lo-
gísticas para solucionar o problema. Nesse contexto, Grabois e colaboradores (2020) 
redigiram nota técnica para responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Como as orga-
nizações de saúde e seus fornecedores poderiam se adaptar para responder à pandemia 
de Covid-19?”. Os autores recorreram a exemplos de diferentes impactos na capacidade 
hospitalar do sistema de saúde (entre outros, escassez de medicamentos, suprimentos 
e equipamentos médicos, infecção de profissionais da saúde que precisam ser afastados 
de suas funções e, em alguns casos, chegam ao óbito) e apresentaram recomendações 
para os stakeholders envolvidos. 

Diante da inexistência de tratamentos terapêuticos, no Brasil uma das principais estra-
tégias atuais de combate à pandemia de Covid-19 reside na vacinação da população – a 
sexta maior do mundo –, que se iniciou recentemente (Anvisa, 2021a). Lima, Almeida e 
Kfouri (2020) elencaram diferentes questões logísticas que podem comprometer a eficácia 
do sistema de vacinação, tais como a fabricação e distribuição das vacinas. Considerando 
esses desafios, abordamos aqui também a seguinte pergunta de pesquisa: “Como deve ser 
a gestão logística da cadeia de suprimentos de vacinação durante a resposta à Covid-19?”.

https://doi.org/10.1590/1980-549720200032
http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920300806?via%3Dihub
https://covid.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas
https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/458/vacinas%20para%20covid-19-%20perspectivas%20e%20desafios
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No presente estudo discutimos os problemas logísticos associados à capacidade 
hospitalar do sistema de saúde, como em Grabois e colaboradores (2020), e, adicional-
mente, aqueles do sistema de vacinação no contexto da pandemia de Covid-19. Espera-
mos, assim, contribuir para a reflexão e superação de tais reveses no sistema hospitalar 
e no sistema de vacinação no tocante ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

LOGÍSTICA PARA ADAPTAÇÃO DA CAPACIDADE HOSPITALAR NO COMBATE À 
PANDEMIA DE COVID-19

Em casos de pandemia, a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde e de 
cuidados intensivos é extrapolada (Ten Eyck, 2008; Hupert et al., 2009). Trata-se de uma 
questão apontada desde o início da atual pandemia de Covid-19 por pesquisadores como 
Rache e colaboradores (2020), que observam demanda maior por serviços de saúde nos 
locais mais afetados por essa doença. 

Desde o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já começa a se 
preparar para a escassez de suprimentos essenciais, tais como kits diagnósticos, produtos 
médicos e equipamentos de proteção individual (EPIs), e desenvolve uma série de ferra-
mentas para realizar estimativas relacionadas à capacidade de mão de obra e suprimentos 
(WHO, 2020a). Essas ferramentas estão disponíveis para acesso no site da organização. 

Além dessas ferramentas, Grabois e colaboradores (2020) destacam que, para aten-
der os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 nesse contexto de cres-
cimento de demanda, as secretarias estaduais de Saúde devem identificar e definir os 
serviços que cada hospital pode e deve oferecer aos pacientes e atuar diretamente com 
os fornecedores para garantir os insumos e equipamentos necessários. Essa cadeia de 
suprimentos hospitalar é apresentada de forma sintetizada na Figura 1. 

Figura 1 – Cadeia de suprimentos hospitalar 

Fonte: adaptada de Barbieri & Machline, 2009.

https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/NT3%20vFinal.pdf
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
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Grabois e colaboradores (2020) registram que o estudo de Hick e colaboradores 
(2014) traz uma abordagem que ajuda a apoiar as tomadas de decisão das organiza-
ções. Nessa abordagem, são considerados três cenários – convencional, contingência e 
crise – e seis dimensões – espaço, funcionários, suprimentos, atendimento, objetivo de 
expansão e abrangência (Quadro 1). Na perspectiva da cadeia de suprimentos hospitalar 
(Figura 1) e dos cenários e dimensões de análise (Quadro 1), Grabois e colaboradores 
(2020) apresentam 34 recomendações para os três principais tomadores de decisão 
(stakeholders), detalhadas no Quadro 2.

Quadro 1 – Cenários de respostas em diferentes situações

Dimensões
Cenários

Convencional Contingência Crise

Espaço Espaços usuais Realocação de áreas 
de atendimento

Uso de áreas não 
tradicionais

Funcionários Pessoal utilizado 
conforme necessidade

Expansão de pessoal Pessoal insuficiente

Suprimentos Disponíveis Adaptação e 
substituição quando 
seguros

Escassez

Atendimento Atendimentos usuais Impactos mínimos 
nas práticas usuais

Atendimentos em 
massa

Objetivo de expansão 20% da capacidade 
usual

100% da capacidade 
usual

200% da capacidade 
usual

Abrangência Local Regional/Estadual Nacional

Fonte: adaptado de Hick et al., 2014; Grabois et al., 2020.

https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
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Quadro 2 – Recomendações para adaptação da capacidade hospitalar

Stakeholders Recomendações

Secretarias  de 
Saúde

#1. Tomar decisões em conjunto com representantes municipais e lideranças 
hospitalares

#2. Incluir especialistas em cuidados intensivos para resposta à pandemia

#3. Planejar a capacidade de criação de novos hospitais

#4. Identificar situações com diferentes percentuais de redirecionamento 
de leitos dentro da sua capacidade, sem comprometer ou comprometendo 
parcialmente o atendimento em sua/s especialidade/s ou perfil assistencial

#5. Estudar como as informações são e devem ser compartilhadas 
rotineiramente para seu melhor uso

#6. Permitir que todos os pacientes com necessidade de tratamentos intensivos 
recebam igual consideração

#7. Ter um planejamento referente à capacidade dos hospitais para receber 
pacientes que em situações normais não fazem parte do seu perfil assistencial

#8. Manter comunicação com as organizações internacionais e autoridades 
de saúde

#9. Receber equipes de consultores especializadas para coordenar e auxiliar as 
autoridades estaduais e locais

#10. Estabelecer sistema de cooperação internacional para lidar conjuntamente 
com as principais emergências 

#11. Melhorar o sistema de compras e distribuição de suprimentos de 
emergência, dada prioridade ao pessoal médico

Gestores 
hospitalares

#12. Organizar respostas assistenciais, de acordo com o nível de gravidade clínica

#13. Tomar precocemente medidas de identificação, acolhimento e cuidado em 
áreas específicas

#14. Identificar e planejar a transformação de ambientes de cirurgia e 
recuperação em ambientes de terapia intensiva

#15. Treinar equipes hospitalares para que saibam atuar durante a crise

#16. Implementar triagens externas às unidades de saúde a fim de reduzir/evitar 
transmissão da Covid-19

#17. Reduzir a exposição de pacientes da síndrome gripal após a triagem externa 

#18. Alocar pacientes de acordo com a gravidade clínica, baseando-se em sinais 
vitais, exames laboratoriais e físicos
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Stakeholders Recomendações

Gestores 
hospitalares

#19. Criar fluxo de circulação e ambientes de cuidados isolados para pacientes 
confirmados e suspeitos de Covid-19

#20. Disponibilizar equipes de resposta rápida em apoio a estados e municípios

#21. Designar para o cuidado de pacientes graves e críticos apenas profissionais 
da saúde com treinamento prévio

#22. Utilizar medidas em colaboração com representantes das equipes de saúde 
para lidar com redução de pessoal. 

#23. Implementar medidas para reduzir efeitos evitáveis da redução ou falta de 
pessoal

#24. Supervisionar e orientar os profissionais da saúde inclusive para avaliação 
contínua do plano de tratamento

#25. Estimar as necessidades para que profissionais sejam orientados quanto à 
reabilitação e a cuidados prolongados

#26. Monitorar os estoques de suprimentos e recursos para atendimento

#27. Incluir comitês hospitalares de planejamento da capacidade e gestão das 
operações durante a pandemia

#28. Realizar atividades de capacitação para os profissionais da saúde voltadas 
para o uso adequado dos EPIs de acordo com os ambientes de cuidado e 
procedimentos a serem realizados, assim como para as técnicas de paramentação 
e de desparamentação

#29. Utilizar o transporte de remoção de pacientes para transportar ativos

#30. Empregar ferramentas simples, preestabelecidas e padronizadas de coleta 
de dados pelas equipes de resposta

#31. Utilizar tecnologia como complemento importante para a prestação de 
serviços

Fornecedores

#32. Gerir da melhor forma a cadeia de suprimentos objetivando responder com 
eficiência à pandemia

#33. Aplicar a ferramenta desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde para 
dimensionamento da necessidade de suprimentos essenciais

#34. Aplicar medidas de higienização para transportes de suprimentos e 
equipamentos

Fonte: adaptado de Grabois et al., 2020.

Quadro 2 – Recomendações para adaptação da capacidade hospitalar (continuação)

https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19
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Com essas recomendações pretende-se contribuir para a adaptação das capacidades 
hospitalares para melhor resposta à pandemia de Covid-19, minimizando os entraves 
logísticos e, consequentemente, reduzindo o número de pacientes sem atendimento e 
que vão a óbito. 

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NO SISTEMA DE VACINAÇÃO DE 
COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19 

A imunização é considerada um dos recursos dos sistemas de saúde mais econômi-
cos para prevenção e controle de doenças, redução de morbidades, mortalidade e inca-
pacidade em todo o mundo (Abs, 2020). Segundo a OMS, a imunização evita entre 2 e 
3 milhões de mortes todos os anos (WHO, 2020b), agindo no treinamento e preparação 
do sistema imunológico para reconhecer e combater vírus e bactérias quando atacado 
(WHO, 2020c).

Na pandemia de Covid-19, os recursos humanos e financeiros são considerados 
essenciais na corrida por uma vacina (Cueto et al., 2020). Atualmente existem mais 
de duzentas vacinas candidatas, e dessas, mais de sessenta já em desenvolvimento 
clínico para a Covid-19 em todo o mundo (WHO, 2020c). Quando uma vacina atinge 
o estágio de pré-aprovação, ou seja, após a finalização dos ensaios clínicos, ela é ava-
liada pelo órgão responsável pela regulamentação sanitária quanto ao cumprimento 
de critérios de qualidade, segurança e eficácia (WHO, 2020d). No Brasil, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão regulador federal no assunto, e a 
aprovação de vacinas é realizada por um comitê multidisciplinar composto por farma-
cêuticos, médicos, biólogos e estatísticos que avaliam seus aspectos de forma minu-
ciosa (Anvisa, 2020). 

Até o dia 9 de novembro de 2021 a Anvisa possui registro de algumas vacinas, sen-
do algumas com registro definitivo, outras aprovadas para uso emergencial e algumas 
ainda em análise (Brasil, 2021b). Há o registro definitivo de duas vacinas: 1) Astraze-
neca/Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford 
e produzida na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2021); e 2) a vacina BNT162, desen-
volvida pela farmacêutica Pfizer em parceira com a BioNTech (Pfizer, 2020). Além disso, 
estão aprovadas duas vacinas para uso emergencial: 3) CoronaVac, desenvolvida pela 
farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan (Instituto Butantan, 2021), 
e 4) Covid19 Vaccine - Ad26.COVs-S recombinante, desenvolvida pela farmacêutica 
Janssen em parceria com a Johnson & Johnson (Anvisa, 2021b). Além dessas, estão em 
fase de análise as vacinas: 5) Covaxin, desenvolvida pelo Conselho Indiano de Pesquisa 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
http://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/manufacturing-safety-and-quality-control
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/fique-por-dentro-do-mapa-das-vacinas-em-teste-no-brasil
http://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao
https://portal.fiocruz.br/vacinascovid19
http://www.pfizer.com.br/noticias/releases/pfizer-e-biontech-unem-esforcos-para-vacina-contra-covid-19
https://butantan.gov.br/noticias/a-parceria-tecnologica-que-fez-da-coronavac-a-vacina-do-brasil
http://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/03/anvisa-aprova-uso-emergencial-da-vacina-da-janssen
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Médica em parceria com o Instituto Nacional de Virologia, da cidade de Pune, na Índia 
(Brasil, 2021c), e 6) Sputnik-V, desenvolvida pelo Fundo Russo de Investimento Direto 
e Instituto Gamaleya (Brasil, 2021d). 

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil distribuiu mais de 90,6 milhões de doses 
para as unidades federativas, das quais mais de 53,7 milhões haviam sido aplicadas até 
18 de maio de 2021; dessas aplicações, 36.464.179 são de primeira dose e 17.311.353 
de segunda dose (Brasil, 2021e). Ademais, o Ministério da Saúde afirma que mais de 560 
milhões de doses estão previstas até o final de 2021, segundo as entregas contratuais 
das farmacêuticas e laboratórios (Brasil, 2021b).

Quanto ao transporte, o Ministério da Saúde (Brasil, 2017) afirma que as vacinas 
são transportadas por diferentes meios (aéreo, terrestre e aquático, entre outros), 
dependendo da origem e do destino, do volume e das condições das vias, exceto as 
produzidas em outros países cujo transporte internacional é realizado exclusivamente 
por via aérea. Uma das principais preocupações durante esse processo é o controle da 
temperatura, para que as características do produto não sejam comprometidas (Brasil, 
2017). Na atual pandemia de Covid-19, observa-se o desenvolvimento de parceria entre 
o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) para o 
transporte de vacinas e insumos para a Covid-19 a custo zero. Segundo o Ministério da 
Saúde (Brasil, 2020a), trata-se de apoio à logística de distribuição, a fim de acelerar o 
início da vacinação.

Quanto ao armazenamento, as vacinas dependem de refrigeração durante todas as 
etapas da chamada cadeia de frio, que consiste nos processos de armazenamento, con-
servação, manipulação, transporte e distribuição, com condições ideais de refrigeração 
desde os laboratórios produtores até a aplicação na população (Brasil, 2017). O armaze-
namento correto das vacinas nas diferentes instâncias (nacionais, estaduais, regional e 
municipais/locais) garante a eficácia da vacina. Segundo Costa e colaboradores (2017), 
a conservação de vacinas é uma das principais preocupações da cadeia de frio, visto que 
os imunobiológicos são sensíveis a variações de temperatura. Diante desse desafio, o 
Ministério da Saúde elenca pontos cruciais a serem observados, alguns dos quais lista-
dos a seguir:

• Áreas separadas para garantir a proteção dos insumos a partir da preservação das 
condições climáticas;

• Áreas de armazenamento com capacidade suficiente para materiais e insumos;

• Informações claras para todos da organização sobre os laboratórios produtores; 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/autorizado-estudo-clinico-da-vacina-covaxin-no-brasil
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/o-ministerio-das-relacoes-exteriores-e-o-ministerio-da-saude-seguem-acompanhando-o-dialogo-da-agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria-anvisa-com-os-responsaveis-pela-vacina-sputnik-v-o-fundo-russo-de-investimento-direto-e-o-instituto-gamaleya
https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao
http://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/vacinacao-contra-a-covid-19-sera-feita-em-quatro-fases
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• Informações acessíveis a todos das empresas responsáveis pela manutenção dos 
equipamentos; e

• Protocolos de recebimento, distribuição, monitoramento de temperatura, geren-
ciamento de estoque e prazo de validade de insumos armazenados (Brasil, 2017).

Esses diferentes aspectos – além dos relacionados à dimensão do país, com regiões 
de difícil acesso – evidenciam que as cadeias de frio exigem adaptações tecnológicas 
e projetos que contribuam para a minimização do tempo de transporte e controle de 
temperaturas, garantindo assim a eficácia da vacina (Netto, 2008; Costa et al., 2017). 

Quanto à distribuição e aplicação das vacinas contra a Covid-19, o governo brasilei-
ro se apoia no plano de vacinação preliminar, que contém quatro fases de priorização e 
envolve 109,5 milhões de doses (Brasil, 2020b), a saber:

1. Trabalhadores da saúde, população idosa (≥ 75 anos), pessoas com mais de 60 
anos que vivem em instituições de longa permanência e população indígena;

2. Pessoas entre 60 e 74 anos;

3. Pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento 
da doença;

4. Professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. 

Em 18 de maio de 2021, o plano de vacinação já estava sendo executado na terceira 
fase, imunizando pessoas com comorbidades que apresentam maior probabilidade de 
agravamento da Covid-19 (Brasil, 2021e).

A Figura 2 sintetiza a cadeia de suprimentos de vacinação no Brasil e os princi-
pais stakeholders.

Figura 2 – Cadeia de suprimentos de vacinação no Brasil 

Fonte: adaptada de Costa et al., 2017.

Com base na análise da cadeia de suprimentos de vacinação, na literatura acadêmica 
e no documento de imunização da Sociedade Brasileira de Imunização (Ballalai & Bravo, 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/vacinacao-contra-a-covid-19-sera-feita-em-quatro-fases
https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao
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2020), são propostas 18 recomendações para os stakeholders ligados ao processo logís-
tico de vacinação se adaptarem com mais eficiência (Quadro 3).

Quadro 3 – Recomendações para a logística de vacinação

Stakeholders Recomendações

Fabricantes de 
vacinas

1. Criar opções alternativas de embalagens para maximizar a capacidade de 
frete (Abs, 2020)

2. Disponibilizar informações necessárias sobre o armazenamento correto das 
vacinas (Costa et al., 2017)

Secretarias de 
Saúde

3. Gerir de forma eficiente a cadeia de suprimentos com a interação de todas 
as instâncias – local, municipal e regional (Costa et al., 2017)

4. Disponibilizar informações necessárias sobre os custos das cadeias de 
suprimentos em todos os processos (Costa et al., 2017)

5. Gerenciar os dados da cadeia de suprimentos de vacinas eficientemente 
(Abs, 2020; Ballalai & Bravo, 2020)

6. Desenvolver o plano nacional de vacinação para organizar toda a logística 
de execução da campanha (Domingues, 2021)

7. Definir e priorizar os grupos a serem vacinados (Domingues, 2021)

8. Priorizar envio de vacinas para localidades conforme demandas do plano de 
imunização (Abs, 2020)

9. Disponibilizar equipe treinada e atualizada em relação aos procedimentos 
da vacina (Ballalai & Bravo, 2020)

10. Monitorar a temperatura durante o transporte das vacinas (Costa et al., 
2017, Anvisa, 2017)

11. Buscar estratégias para o enfrentamento aos grupos antivacina 
(Domingues, 2021)

Secretarias 
de Saúde e 
fabricantes de 
vacinas

12. Monitorar a disponibilidade das vacinas (Abs, 2020)

13. Aumentar o número de fornecedores (Abs, 2020)

Secretarias 
de Saúde e 
transportadoras

14. Analisar por completo os riscos, custos e viabilidade da entrega de vacinas 
(Abs, 2020)

15. Escolher o sistema de transporte mais adequado para proteger as vacinas 
das condições de temperatura (Anvisa, 2017)

16. Garantir transporte de vacinas independentemente do fechamento de 
rotas comerciais (Abs, 2020)

Secretarias 
de Saúde, 
transportadoras 
e fabricantes de 
vacinas

17. Conhecer, monitorar, controlar e documentar as atividades de 
armazenagem, distribuição e transporte das vacinas (Anvisa, 2017)

18. Realizar exercícios de lições apreendidas (Abs, 2020)

Fonte: elaboração própria.

http://synerhgon.com.br/wp-content/uploads/2020/12/GUIA-PARA-A-QUALIFICA%C3%87%C3%83O-DE-TRANSPORTE-DOS-PRODUTOS-BIOL%C3%93GICOS-final.pdf
http://synerhgon.com.br/wp-content/uploads/2020/12/GUIA-PARA-A-QUALIFICA%C3%87%C3%83O-DE-TRANSPORTE-DOS-PRODUTOS-BIOL%C3%93GICOS-final.pdf
http://synerhgon.com.br/wp-content/uploads/2020/12/GUIA-PARA-A-QUALIFICA%C3%87%C3%83O-DE-TRANSPORTE-DOS-PRODUTOS-BIOL%C3%93GICOS-final.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DE LOGÍSTICA NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

O enfrentamento da pandemia de Covid-19 demanda a adaptação da capacidade hos-
pitalar e do sistema de vacinação. No concernente à capacidade hospitalar, a observância 
das 34 recomendações propostas por Grabois e colaboradores (2020), classificadas de 
acordo com os stakeholders, permite o aprimoramento da logística do sistema hospitalar 
no combate a esta pandemia, resultando em diminuição de pacientes sem atendimento 
no sistema de saúde e do número de óbitos, e pode ser considerada referência para o 
enfrentamento de futuras pandemias.

No que tange à logística de vacinação contra a Covid-19, uma das questões mais 
cruciais é o controle da temperatura das doses de vacina ao longo das etapas de 
transporte, armazenamento e distribuição em toda a extensão do território brasileiro. As 
18 recomendações baseadas na literatura acadêmica e no documento sobre imunização 
da Sociedade Brasileira de Imunização (Ballalai & Bravo, 2020) podem auxiliar os gestores 
na logística na cadeia de suprimentos de vacinação e ser consideradas como referência 
para o enfrentamento de futuras pandemias. Sua adoção permite alcançar agilidade e 
eficiência na cadeia de vacinação contra Covid-19 em todo o território brasileiro. 
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Desabastecimento, uma Questão
 de Saúde Pública Global

sobram problemas, faltam medicamentos

 Luisa Arueira Chaves, Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro, 
Michele Costa Caetano, Rafael Almeida da Silva e Vera Lúcia Luiza

ANTECEDENTES

Entre os desafios desencadeados pela pandemia do Sars-CoV-2 está o desabasteci-
mento de medicamentos, situação que tem sido vivenciada nos diferentes níveis 

do sistema de saúde. 

No nível da comunidade, portadores de doenças dependentes de medicamentos de 
uso ambulatorial anunciados para tratamento da Covid-19, como por exemplo cloroquina 
e hidroxicloroquina, competiram com a população, que desejava obter e estocar esses 
produtos. Também tem havido desabastecimento de medicamentos e produtos médicos 
de uso hospitalar, incluindo desde equipamentos de proteção individual (EPIs) até 
medicamentos necessários ao manejo de casos moderados e graves. Trazemos aqui 
algumas reflexões sobre o fenômeno do desabastecimento, visando a contribuir para o 
debate e enfrentamento da situação.

O QUE É DESABASTECIMENTO?

O desabastecimento de medicamentos não é um problema novo. Desde a década 
de 1950 é possível encontrar relatos sobre essa questão em âmbito global. Na época, o 
desabastecimento era entendido como o resultado de um súbito aumento de demanda 
ou da fragilidade dos sistemas de saúde, consequência de financiamento insuficien-
te, compras inadequadas e/ou sistemas de distribuição ineficientes. Nos anos 2000, 
o desabastecimento passa a afetar também países de alta renda, grandes mercados 
consumidores com cadeias de suprimento organizadas, obrigando à reformulação de 
conceitos. O desabastecimento passa, então, a ser entendido de maneira diversa, apre-
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sentando-se não mais como um problema local, mas como resultado da fragilização de 
cadeias globais de suprimentos (WHO, 2016a). 

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a reconhecer o desa-
bastecimento como uma questão de saúde global. Desde então, diversos autores e 
profissionais tentam buscar formas de melhor compreendê-lo, visando a subsidiar 
estratégias efetivas para superá-lo e garantir o acesso aos medicamentos nos sistemas 
de saúde. 

Embora haja muitas publicações sobre o assunto, poucas versam sobre a investigação 
de suas causas ou sua definição conceitual (Chaves et al., 2019). Em 2017, a OMS 
publicou uma definição que abrange duas perspectivas: oferta e demanda. Na perspectiva 
da oferta, entendeu-se que o desabastecimento ocorre quando o fornecimento de 
medicamentos, produtos de saúde ou vacinas, identificados como essenciais pelo sistema 
de saúde, é considerado insuficiente para atender às necessidades da saúde pública e do 
paciente. Na perspectiva da demanda, o desabastecimento ocorreria quando esta excede 
a oferta em qualquer ponto da cadeia de suprimento, o que poderá, em última instância, 
criar uma quebra no estoque (stock-out) no ponto de dispensação ao paciente, caso não 
possa ser resolvido em tempo hábil (WHO, 2016b). 

No entanto, dois aspectos se destacam. O primeiro é que, a fim de evitar conflitos com 
agendas de pesquisa e desenvolvimento, a definição proposta pela OMS refere-se apenas 
a produtos que já foram aprovados e comercializados. O segundo é que a terminologia 
proposta pela OMS pode levar a confusão conceitual. Na língua inglesa há duas palavras 
para designar o desabastecimento: shortage e stock-out. Na definição em inglês,1 shortage 
se refere a dificuldades relacionadas à oferta, ou seja, à cadeia de abastecimento desses 
produtos, e stock-out a questões da demanda, muitas vezes relacionadas a fragilidades do 
sistema de saúde. Essa distinção é importante, pois as causas do shortage e do stock-out 
são diferentes e, portanto, também são distintas as estratégias para enfrentá-los. 

Em português não há essa distinção, pois há apenas um termo para ambas as 
acepções: desabastecimento. Assim, e tendo em vista o foco no desfecho – a falta do 

1 “No âmbito da oferta, uma ‘falta’ (ou desabastecimento) ocorre quando a provisão de medicamentos, produtos 
para a saúde e vacinas identificados como essenciais para o sistema de saúde é considerada insuficiente para 
atender às necessidades dos pacientes e da saúde pública. Essa definição refere-se tão somente àqueles produtos 
que já são registrados e vendidos, de forma a evitar conflitos com as agendas de pesquisa e desenvolvimento. No 
âmbito da demanda, a ‘falta’ (ou desabastecimento) ocorrerá quando a demanda exceder a oferta em qualquer 
ponto da cadeia de suprimento, podendo dar origem a ‘estoque zerado’ no ponto de cuidado (ao paciente), se a 
causa da falta não puder ser tempestivamente resolvida de forma atender às necessidades clínicas do paciente” 
(WHO, 2016b: 10, tradução nossa). 

https://www.scielo.br/j/physis/a/mwDwYkJnQ68KFHnDGJKrfrb/?lang=pt
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produto para o usuário final –, utilizaremos o conceito amplo de desabastecimento 
como equivalente tanto a shortage quanto a stock-out.

A PERSPECTIVA DA DEMANDA NO DESABASTECIMENTO 

É possível entender que o desabastecimento está intimamente relacionado à dinâ-
mica de oferta e demanda do mercado farmacêutico. Sendo assim, ocorrerá sempre que 
houver uma demanda maior do que a oferta, seja em nível global, regional, nacional 
ou local.

No concernente à demanda, o desequilíbrio da relação ocorre por picos abruptos 
de consumo de um produto ou de itens. Essa situação pode ser resultante de desastres 
naturais, guerras, epidemias ou pandemias, mudanças de protocolos clínicos ou de uti-
lização etc. Além disso, problemas relacionados à gestão da assistência farmacêutica 
(AF), nos processos de aquisição, programação e distribuição, podem também afetar a 
relação oferta-demanda, causando um desabastecimento de abrangência local ou nacio-
nal (Figura 1). 

Figura 1 – Modelo de desabastecimento no contexto local ou nacional

Fonte: Chaves, 2019. 
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Os processos logísticos da AF são etapas fundamentais para a garantia da disponi-
bilidade de medicamentos. Para seu sucesso exigem infraestrutura, recursos humanos e 
materiais adequados. Considerando os processos logísticos da gestão do medicamento 
no país, o início se dá pela programação – isto é, a identificação das necessidades com 
base em perfil epidemiológico (balizada em parte pelo histórico de consumo), estoques 
existentes e disponibilidade orçamentária. Ocorre que, muitas vezes, não é a necessida-
de que pauta a programação, mas a demanda, mais sujeita a influências de práticas de 
prescrição e de mercado, trazendo enormes pressões sobre a provisão. A etapa seguinte 
é a aquisição, crucial para o abastecimento de medicamentos no Sistema Único de Saú-
de (SUS). Como boa prática de aquisição, em especial no setor público, mecanismos 
que permitam a concorrência e transparência são amplamente recomendados, nacional 
e internacionalmente (MSH, 2012).

No Brasil, estabeleceu-se que a compra de medicamentos deve ser feita mediante 
pregão eletrônico (Brasil, 2002), sendo admitida a inexigibilidade e a dispensa de licita-
ção em casos específicos, como a emergência em saúde pública. O processo licitatório é 
constituído por diversas etapas complexas e sua execução envolve profissionais de dife-
rentes áreas do conhecimento. A forma como a licitação é conduzida exerce efeito direto 
no abastecimento de medicamentos. Se alguma etapa atrasa ou falha, todas as demais 
são afetadas, promovendo efeito direto no tempo de aquisição e, consequentemente, no 
abastecimento das unidades de saúde.

Licitações consideradas fracassadas e/ou desertas são relatadas como uma das cau-
sas de desabastecimento (Silva et al., 2018). Licitação fracassada é conceituada como 
aquela em que as propostas feitas pelos licitantes não são aceitáveis ou quando estes 
são inabilitados por algum motivo. A licitação deserta ocorre pela falta de interessados 
no processo licitatório (Tribunal de Contas da União, 2018). Seus efeitos podem ser 
exemplificados pelo caso do estado de Sergipe, que em 2017 relatou não ter conse-
guido comprar 45 dos 110 medicamentos oncológicos descritos nas licitações devido 
à existência de itens desertos e fracassados (Sergipe, 2017). Outro exemplo refere-se 
às seringas necessárias à vacinação de Covid-19. A compra teria fracassado devido à 
oferta de preços acima dos valores estimados pelo governo, colocando em risco todo o 
processo. Esse exemplo permite compreender o encadeamento de ações necessárias ao 
abastecimento: caso a apuração de quantidades necessárias de seringas e agulhas e de 
estoques existentes (etapas da programação) tivesse sido realizada tempestivamente, 
uma aquisição fracassada não teria tido resultado tão preocupante.

O desafio de garantir a disponibilidade de produtos para a abordagem terapêutica da 
Covid-19 passa pelo enfrentamento tanto da escassez de produtos no mercado local ou 

http://www.msh.org/sites/default/files/mds3-jan2014.pdf
https://doi.org/10.30968/rbfhss.2018.091.007
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D71A8CEA96335
http://www.saude.se.gov.br/?p=13665
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nacional quanto das pressões provocadas por aumento da demanda. Esse aumento pode 
ser temporário, gerando riscos de imobilização de estoques.

Na operação das compras é preciso lidar com os desafios de otimizar os poucos re-
cursos financeiros, com a retração da oferta e com a importância de garantir os melhores 
preços em situação de urgência, dentro do arcabouço legal brasileiro. 

Outra etapa importante para a garantia da disponibilidade de medicamentos nas uni-
dades de saúde é o armazenamento, que tem como principal objetivo a manutenção da 
qualidade dos medicamentos adquiridos (Guerra Jr. & Camuzi, 2014). Para tal, é necessária 
infraestrutura física adequada, ferramentas que apoiem o serviço, como um sistema infor-
matizado, e recursos humanos capacitados e em quantidade suficiente, o que ainda não é 
uma realidade brasileira, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (Leite et al., 2017).

No Brasil, as três esferas do governo (federal, estadual e municipal) adquirem medi-
camentos que podem ser distribuídos para os pontos de dispensação dentro da própria 
esfera federativa ou entre os diferentes entes (Brasil, 1998). Desse modo, os medicamen-
tos adquiridos por quaisquer das esferas precisam chegar até a unidade de saúde, onde 
serão dispensados ao paciente ou nele aplicados. O processo da distribuição pode gerar 
desabastecimento nos pontos de dispensação e/ou nos almoxarifados centrais e depende 
do funcionamento efetivo das etapas anteriores (programação e aquisição), bem como da 
rede de armazenamento e distribuição. Os problemas que envolvem o armazenamento e 
a distribuição de medicamentos variam conforme a região do país, refletindo as iniquida-
des regionais (Leite et al., 2017).

A PERSPECTIVA DA OFERTA NO DESABASTECIMENTO

A relação entre oferta e demanda é dinâmica. A oferta – incluída a capacidade de 
aumento de produção – é fator determinante na ocorrência do desabastecimento. Se o 
aumento da demanda puder ser oportunamente compensado pelo aumento da produção, 
é possível que o desabastecimento não ocorra. E isso dependerá da capacidade produtiva 
dos sítios produtores de medicamentos, insumos farmacêuticos ativos (IFAs) e demais 
matérias-primas necessárias para a sua fabricação. 

A capacidade produtiva é um dos determinantes mais importantes da ocorrência de 
desabastecimento de medicamentos em nível global. As cadeias de produção de medi-
camentos estão localizadas em poucos locais e unidades de produção no mundo. Isso 
decorre devido a dois fatores principais: 1) alto valor de investimento necessário para a 
implantação de uma unidade produtiva farmacêutica, e 2) opção da indústria farmacêu-
tica por situar a unidade fabril em países de baixo custo de produção, a fim de maximizar 
lucros e driblar regulações ambientais mais restritivas (Hasenclever et al., 2010). 

http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/139755
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html
http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/139755
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Com o tempo, a produção de medicamentos foi se tornando cada vez mais concentrada 
em poucas empresas. Em 1996, as dez maiores empresas farmacêuticas do mundo eram 
responsáveis por 30% do mercado farmacêutico global. Dez anos depois, em 2006, essa 
cifra aumentou para 43%. O mesmo ocorre na indústria de medicamentos genéricos, 
na qual as dez maiores empresas controlavam 18% do mercado mundial em 1996, 
passando a 37% em 2006. É possível dizer que a indústria farmacêutica é oligopolizada 
e que a tendência é de aumento dessa concentração (Kesic, 2011). 

Na produção de IFAs, essa concentração se mostra ainda mais evidente. Na primeira 
década dos anos 2000, nove empresas detinham 45% (em valor de vendas) do mercado 
global de IFA no mundo (Stafford, 2006). Estima-se que 50% dos IFAs produzidos no 
mundo todo têm origem na China (Palmer, 2016) e que de 80 a 90% de todos os IFAs 
necessários para a produção de antibióticos também sejam produzidos pelo país asiático 
(Cogan, Karrar & Iyer, 2018).

A concentração da produção em poucas unidades fabris e em poucos locais do 
mundo é uma grande fragilidade da oferta de medicamentos, pois dificulta o aumento 
rápido da quantidade produzida em casos de picos de demanda. Problemas que impe-
çam ou diminuam a produção desses produtos nos poucos países produtores implica-
rão redução imediata da sua oferta global. Esse, por exemplo, parece ter sido o caso no 
desabastecimento da piperacilina+tazobactam há alguns anos (Explosion of..., 2017), 
que teve sua falta notificada em diversos países europeus (Explosion..., 2017; Barber 
et al., 2016; Davis, 2017; Kessel et al., 2018).

A questão é especialmente relevante para os produtos de baixo valor unitário, tais 
como os injetáveis de baixo volume (p. ex., anestésicos), antibióticos e medicamentos 
para saúde mental, que têm sido os itens mais vulneráveis à ocorrência de desabasteci-
mentos globais nos últimos anos. O baixo preço torna sua comercialização desinteres-
sante para a maioria das empresas farmacêuticas e faz com que muitas se retirem da pro-
dução desses itens para concentrar esforços em produtos de alto valor unitário e maior 
retorno, o que tem levado à redução do número de unidades produtivas no mundo. 

No Brasil, por exemplo, a empresa Roche declarou, ao anunciar o fechamento de 
sua fábrica no Rio de Janeiro em 2019, que estava se retirando do mercado de produtos 
de alto volume e baixa complexidade, pois estariam no “final de seu ciclo de vida” 
(Farmacêutica..., 2019). Da mesma forma, a companhia farmacêutica Takeda anunciou 
em 2018 a venda de sua empresa de genéricos no país e reiterou “seu compromisso 
para manter-se como uma empresa focada no lançamento de produtos inovadores de 
pesquisa e desenvolvimento” (Takeda..., 2019).

https://doi.org/10.1057/palgrave.jgm.4940132
http://www.fiercepharma.com/manufacturing/china-drug-exports-to-u-s-rise-but-companies-struggle-quality
https://accesstomedicinefoundation.org/media/atmf/Antibiotic-Shortages-Stockouts-and-Scarcity_Access-to-Medicine-Foundation_31-May-2018.pdf
https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/explosion-of-an-api-manufacturing-site-supply-of-medicinal-products-endangered
https://www.bactiguard.com/media/news/explosion-at-chinese-antibiotics-factory-leaves-a-shortage-of-lifesaving-antibiotics/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413867016301660?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413867016301660?via%3Dihub
https://www.theguardian.com/society/2017/jul/01/antibiotic-shortage-puts-patients-at-risk
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-122706
https://veja.abril.com.br/economia/farmaceutica-roche-anuncia-que-vai-fechar-fabrica-no-brasil/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/04/04/takeda-coloca-a-venda-divisao-de-mips-na-america-latina/
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O CASO DO DESABASTECIMENTO DE ANTIBIÓTICOS

O desabastecimento de antibióticos contribui com a disseminação de resistência 
microbiana (AMR), uma vez que a falta dos medicamentos de primeira escolha induz 
ao uso de alternativas de segunda ou terceira escolha, usualmente de espectro mais 
amplo. Portanto, o acesso universal a antibióticos é essencial para combater a AMR 
(WHO, 2019). Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrem 
aproximadamente seis milhões de mortes por ano no mundo devido a doenças infeccio-
sas comuns que poderiam ser tratadas se houvesse acesso adequado aos antibióticos 
existentes (Daulaire et al., 2015). 

Um exemplo crucial foi o caso do desabastecimento de penicilina, principal medi-
camento para o tratamento da sífilis, que pode ter influenciado o aumento da taxa de 
incidência de sífilis congênita e do número de óbitos de crianças menores de 1 ano, entre 
2014 e 2019, no Brasil (Araujo, 2019; Brasil, 2019). A penicilina é o único medicamen-
to eficaz para a prevenção da transmissão vertical da sífilis na gestação e é a primeira 
escolha para o tratamento da sífilis congênita e adquirida (Brasil, 2015a). Em janeiro de 
2016, o desabastecimento de penicilina benzatina atingiu 61% dos estados brasileiros 
e o da penicilina cristalina, 100% (Brasil, 2016). 

O Ministério da Saúde publicou, na ocasião, uma nota informativa recomendando 
um tratamento alternativo à benzilpenicilina para sífilis, exceto para gestantes (Brasil, 
2015b). No entanto, a alternativa proposta era mais cara e o tratamento, mais longo e 
menos eficaz. Ademais, a utilização de outras classes terapêuticas de antibióticos para 
tratar doenças infecciosas por cepas sensíveis à penicilina promove o aumento da pres-
são seletiva das bactérias e consequente aumento da AMR.

O desabastecimento da penicilina no Brasil foi resultado tanto da redução da 
sua oferta, devida, principalmente, à falta do IFA no mercado internacional, como 
de exigências regulatórias envolvendo registro deste insumo e requisitos para sua 
produção (Nurse-Findlay et al., 2017). O episódio evidenciou a grande dependência 
do Brasil na aquisição de IFAs em relação a fornecedores internacionais (Rodrigues, 
Costa & Kiss, 2018) e a consequente fragilidade da sua capacidade de manutenção 
de estoques de medicamentos essenciais.

O DESABASTECIMENTO E A PANDEMIA DE COVID-19

A pandemia do coronavírus tem resultado em desabastecimento para diversos pro-
dutos, como EPIs, testes diagnósticos e seus insumos, ventiladores e medicamentos 
necessários para o cuidado dos pacientes, como anestésicos, antibióticos e antivirais e, 
como também observamos mais recentemente, para vacinas.

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/final-report/en/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/jlme.12269
http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/processaPesquisa.php?listaDetalhes%5B%5D=11099&processar=Processar
http://saude.gov.br/images/pdf/2019/outubro/24/Boletim-S--filis-2019-especial.pdf
http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/nota-informativa-no-0062016-gabddahvsvsms
http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/nota-informativa-conjunta-no-109105gabsvsms-gabsctiems
http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/nota-informativa-conjunta-no-109105gabsvsms-gabsctiems
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002473
https://www.scielo.br/j/physis/a/mCGQkwSMCT5qfr93cYSHvwN/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/physis/a/mCGQkwSMCT5qfr93cYSHvwN/?lang=pt
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Segundo o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, em junho de 2020, 
25 de 27 secretarias estaduais de Saúde relataram falta de 11 medicamentos para se-
dação e bloqueio neuromuscular utilizados em pacientes internados com Covid-19, o 
chamado kit intubação, além de oxigênio (Conass, 2020). A Sociedade Brasileira de Far-
mácia Hospitalar relatou que 87% dos profissionais declararam enfrentar problemas de 
abastecimento de medicamentos e produtos de saúde nas unidades em que trabalham 
e que as maiores dificuldades de abastecimento estavam relacionadas a medicamentos 
para sedação, bloqueio neuromuscular e analgesia (SBRAFH, 2020). E segundo a As-
sociação Nacional de Hospitais Privados, o preço do midazolam subiu 287,4% durante 
2020 (Desabastecimento..., 2020). 

Entre as regiões brasileiras, o Norte e o Nordeste relataram o maior número de medi-
camentos em falta (Desabastecimento..., 2020). O estado de Mato Grosso registrou o 
desabastecimento de 13 medicamentos, e tanto no Ceará como no Maranhão faltaram 
12 medicamentos. Além disso, o estado de Pernambuco também mencionou, em 2020, 
que o estoque existente de oito medicamentos não seria suficiente para um longo pe-
ríodo (Valente, 2020). 

A Covid-19 também tem desafiado os sistemas dos países centrais. Tendo em vista 
os produtos em potencial desabastecimento, esses países estão construindo capacidade 
para promover rápido aumento da oferta de medicamentos para seus sistemas de saúde, 
seja por aumento da produção local, seja pela formação de estoques (Rees, 2020).

A pandemia do coronavírus torna-se, nesse contexto, um caso concreto para ilustrar 
as fragilidades da cadeia de suprimento farmacêutico, em que aspectos tanto da oferta 
quanto da demanda encontram-se tensionados. Há demanda muito maior que a usual 
para poucos produtos que, em sua maioria, são de baixo interesse comercial e, portanto, 
com poucas fontes produtivas no mundo. Dessa forma, a cadeia de suprimento tem 
pouca margem para absorção do aumento de demanda dos medicamentos necessários 
para o cuidado dos pacientes em tempo e em quantidades adequadas. Além disso, a 
grande maioria dos países no mundo tem alta dependência da produção global e baixa 
capacidade para a produção desses mesmos itens, que contam, todos eles, com as 
mesmas fontes de obtenção. 

Nesse cenário, o que vemos são países em disputa para a aquisição desses produtos 
e de outros, como as vacinas (EUA..., 2020; EUA compram..., 2020). Aqueles com 
maior capacidade financeira, política e organizacional terão maior potencial para acessar 
produtos em tempo, qualidade e quantidade adequados para atendimento da sua de-
manda. E, como o mercado global é dolarizado, o câmbio torna-se fator importante para 

http://www.conass.org.br/em-audiencia-publica-conass-alerta-para-a-falta-de-medicamentos-para-sedacao
http://www.sbrafh.org.br/inicial/levantamento-nacional-referente-ao-abastecimento-de-medicamentos-e-produtos-para-a-saude-durante-o-enfrentamento-da-pandemia-pela-covid-19-anexo-do-oficio-no-037-2020-enviado-ao-ministro-da-saude-em
https://setorsaude.com.br/desabastecimento-de-medicamentos-essenciais-no-combate-a-covid-19-preocupa-hospitais/
https://setorsaude.com.br/desabastecimento-de-medicamentos-essenciais-no-combate-a-covid-19-preocupa-hospitais/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-relatorio-aponta-desabastecimento-de-remedios-nos-estados
http://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/124816/trade-committee-urges-uk-to-ensure-drug-supply-ahead-of-second-covid-19-wave/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52166245
https://veja.abril.com.br/mundo/eua-compram-praticamente-todo-estoque-mundial-de-remdesivir/
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a capacidade aquisitiva dos países. Para obter sucesso na garantia do acesso, é impres-
cindível alta capacidade de articulação e negociação no mercado global.

Devido à sua característica de alta dependência das cadeias de produção global de 
medicamentos, o Brasil só conseguirá garantir seu dever constitucional de prover me-
dicamentos para seus cidadãos com monitoramento efetivo do mercado farmacêutico 
e das fontes de obtenção de medicamentos essenciais, boa organização e articulação 
dos processos de aquisição, programação e distribuição de medicamentos entre os 
diversos entes federativos, além de avanço nas estratégias para a redução, a longo 
prazo, dessa dependência.

RECOMENDAÇÕES

• Definir o conceito de desabastecimento em território nacional, de modo a facilitar 
o mapeamento de suas causas.

• Monitorar, prospectivamente e de forma integral, o processo de notificação da 
interrupção de produção ou importação de medicamentos, incorporando análi-
ses sobre o impacto desta notificação na oferta de medicamentos essenciais no 
território nacional, produzindo transparência das informações e possibilitando a 
tomada de decisões em prol da saúde pública.

• Monitorar o mercado farmacêutico e fontes de obtenção dos medicamentos es-
senciais para identificar fragilidades nas cadeias de suprimento desses produtos.

• Estabelecer mecanismo de comunicação sobre medicamentos em desabasteci-
mento para os entes federativos, com fácil acesso às equipes que manejam as 
compras e a gestão da rede de serviços.

• Estabelecer lista de medicamentos cruciais para monitoramento constante das 
fontes de obtenção, estoques e demanda.

• Estabelecer mecanismos de compras conjuntas para medicamentos vulneráveis 
a desabastecimento.

• Disseminar informações estratégicas a respeito de compras públicas fracassadas 
ou desertas.

• Publicizar, de forma especialmente ágil, os preços obtidos nas compras públicas 
para os produtos utilizados na abordagem da Covid-19, de maneira a garantir a 
transparência e auxiliar na pesquisa de preços em compras futuras.

• Instituir regulamentação efetiva de modo a coibir práticas comerciais contrárias 
à saúde pública, tal como a majoração indevida de preços de produtos com redu-
ção de oferta, entre outras.
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• Aplicar as sanções devidas, já regulamentadas em lei, para empresas que se uti-
lizam de artifícios contrários ou que prejudicam o abastecimento de produtos 
cruciais para o SUS.
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 da pandemia de Covid-19

Bárbara do Nascimento Caldas e Lenice Gnocchi da Costa Reis 

BREVE PANORAMA DAS REPERCUSSÕES DA COVID-19 NOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO BRASIL

Apesar de a epidemia de Covid-19 ter atingido o mundo todo, cada país sofre suas 
consequências de modo bastante distinto (Ranzani et al., 2021). No Brasil, a de-

sigualdade, o subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde (SUS) e de todo o 
aparato de proteção social (Paim, 2018), o desemprego, o elevado número de pessoas 
que vivem na extrema pobreza e a inaceitável falta de coordenação nacional afetaram 
sobremaneira a capacidade de resposta à pandemia, levando ao quadro catastrófico 
que vivemos. 

Os trabalhadores e as populações mais vulneráveis, que dependem do trabalho diá-
rio para sua subsistência, não tiveram a possibilidade de adotar medidas de proteção 
como isolamento ou afastamento social. Desse modo, na vigência de uma doença nova, 
altamente transmissível, para a qual não há tratamento específico estabelecido e cujas 
vacinas apenas recentemente foram disponibilizadas, as consequências têm sido extre-
mamente graves, como é possível acompanhar diariamente pelo aumento do número 
de casos novos e de óbitos pela doença. A isso se alia o fato de que, em nosso país, a 
quantidade de doses dos imunizantes disponibilizada é muito inferior àquela necessária 
para uma ação efetiva de bloqueio. 

Em meio a tantos impactos da pandemia, o sistema de saúde foi fortemente atingido. 
O esgotamento da capacidade de internações em leitos de unidades de terapia intensiva 
(UTIs) é apontado como a ponta do iceberg do colapso de todo o sistema de saúde 
(Freitas et al., 2021a).

http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30560-9/fulltext
https://portal.fiocruz.br/documento/boletim-extraordinario-do-observatorio-covid-19-pandemia-pode-permanecer-em-niveis
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Por se tratar de doença cuja fisiopatologia ainda hoje não está completamente elu-
cidada, além de causada por um agente desconhecido, houve dificuldades para o diag-
nóstico e avaliação dos casos por meio de marcadores clínicos e laboratoriais. Houve 
também muitos embates, que permanecem nos dias atuais, acerca das medidas tera-
pêuticas mais eficazes. O uso de medicamentos conhecidos, mas sem comprovação de 
eficácia para a Covid-19, passou a ser preconizado por alguns, em doses não seguras, 
o que resultou em eventos adversos importantes (Melo et al., 2020). Tudo isso afetou 
a qualidade do cuidado e a segurança do paciente e resultou em perda de recursos e de 
tempo para conter a pandemia em nosso país. 

Ao final de março de 2020, já era possível observar um aumento expressivo da de-
manda por assistência à saúde. Esse aumento se manteve ao longo de todo o curso da 
pandemia, com breves períodos de pequenas reduções do número de casos, de modo 
que em alguns momentos o país apresentasse estabilidade, mas com número de casos 
em patamares bastante elevados (Freitas et al., 2021b).

Esse aumento de demanda em curto tempo, em serviços de saúde com fragilidades 
em sua estrutura, em especial pelo reduzido quadro de profissionais da saúde, gerou 
sobrecarga de trabalho e desorganização de processos. Rotinas, fluxos e protocolos pre-
cisaram ser rapidamente revistos. Novos leitos foram abertos e nem sempre foi possível 
que todos os elementos da cadeia de suprimento de materiais e de equipamentos mé-
dicos fossem providenciados, seja por indisponibilidade no mercado, seja por falta de 
planejamento para sua provisão. A falta de respiradores, de medicamentos, de oxigênio 
medicinal, de máscaras e de outros equipamentos de proteção individual (EPIs) foi am-
plamente noticiada. 

Decerto, em momentos de crise, se não houver uma base prévia, com equipes pre-
paradas e planos de contingência minimamente delineados, torna-se uma tarefa muito 
mais árdua aliar o improviso a respostas rápidas, efetivas e seguras. Toda a sobrecarga 
dos serviços de saúde associada à escassez de suprimentos e à necessidade de adap-
tações rápidas e de preparação de equipes têm impactos sobre a qualidade do cuidado 
prestado, a seguranca do paciente e a segurança dos trabalhadores da saúde. 

A QUALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE E A SEGURANÇA DO PACIENTE 

A qualidade do cuidado em saúde tem sido objeto de preocupação, estudo e pes-
quisa há décadas, e a partir da segunda metade do século XX este tema ganhou força. 
Para Avedis Donabedian, um dos seus principais estudiosos, o cuidado de qualidade 
é aquele que proporciona ao paciente o maior bem-estar possível, considerando o 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1298/reacoes-adversas-a-medicamentos-em-pacientes-com-covid-19-no-brasil-analise-das-notificacoes-espontaneas-do-sistema-de-farmacovigilancia-brasileiro
https://portal.fiocruz.br/documento/boletim-do-observatorio-covid-19-semana-epidemiologica-14-de-2021
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balanço entre benefícios e riscos, e se apoia no conhecimento científico mais atual e 
nas tecnologias de saúde disponíveis (Donabedian, 2003).

A produção teórica e o debate em torno desse tema têm sido muito ricos e os con-
ceitos vêm ganhando densidade. O Institute of Medicine (IOM) propõe que o cuidado 
em saúde seja observado considerando-se seis dimensões: segurança, efetividade, cen-
tralidade no paciente, oportunidade, eficiência e equidade (IOM, 2001), proposição que 
tem sido adotada por várias instituições em seus trabalhos. 

Neste capítulo, merece destaque a dimensão da segurança, a ser evidenciada como 
elemento relevante que compõe o complexo conceito de qualidade do cuidado em saúde. 
A segurança do paciente vem ganhando espaço e traz subsídios importantes, com base 
em diversos campos do conhecimento. A produção técnica e científica dos últimos 
anos dá sustentação e direcionalidade para as mudanças organizacionais que visam à 
melhoria do cuidado e das práticas para que se alcancem resultados mais benéficos para 
os pacientes e para a sociedade, em geral. 

Segurança do paciente foi definida como a redução a um mínimo aceitável de danos 
desnecessários causados aos pacientes, relacionados à assistência à saúde (Runciman et 
al., 2009). Esses danos não intencionais, provocados por incidentes, são chamados de 
eventos adversos (EAs). Podem ocorrer por falha na execução de um plano de ação ou 
por execução de um plano inadequado ou incorreto. Mais recentemente, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) apresentou uma definição ampliada para segurança do paciente: 
um conjunto organizado de atividades, capaz de criar culturas, comportamentos, 
processos e procedimentos, ambientes e tecnologias para auxiliar, de forma consistente 
e sustentável, a tornar os erros menos prováveis, a reduzir a ocorrência de eventos e a 
minimizar seus impactos, caso ocorram (WHO, 2021).

A abordagem para compreensão da ocorrência de eventos adversos que se tem 
preconizado é aquela que admite que estes resultam de um conjunto de falhas. Para 
Reason (2000), as falhas podem ser latentes ou ativas. As latentes são resultantes do 
desenho e dos arranjos organizacionais, e as ativas se ligam à prestação do cuidado em si 
e, geralmente, guardam relação com as condições de trabalho e de organização. As falhas 
ativas e latentes se configuram como fatores contribuintes, ou seja, que influenciam na 
ocorrência de um incidente que pode gerar um EA (Runciman et al., 2009).

Fatores de diferentes naturezas interferem na oportunidade do surgimento de 
falhas, que podem afetar a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. Tais fatores 
podem ser agrupados de modos distintos, mas, em linhas gerais, estão relacionados 
às características dos pacientes e dos serviços de saúde e a fatores externos (Vincent, 

http://www.bmj.com/content/316/7138/1154
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Taylor-Adams & Stanhope, 1998; Lawton et al., 2012). Assim, pacientes em estado 
mais grave, com comorbidades, que demandam cuidados mais complexos, são mais 
susceptíveis a sofrer EAs (Rothschild et al., 2005); serviços de saúde com estrutura 
deficiente, que não contam com processos e equipes adequados, também apresentam 
maior probabilidade de que ocorram falhas e mais eventos adversos (Mitchell & 
Shortell, 1997). Além disso, na vigência de situações externas, como um desastre 
ou uma epidemia, que resultem em aumento da demanda e sobrecarga dos serviços, 
também pode haver problemas relacionados à segurança do paciente em todos os níveis 
do sistema de saúde (Wu et al., 2020).

Quando se analisa um EA, é mais importante saber como e quais elementos e fatores 
estavam envolvidos em sua ocorrência do que apontar quem cometeu algum erro. Abor-
dar o EA de forma sistêmica (i. e., buscar falhas nos processos, e não culpar pessoas) é 
primordial para resolver problemas, mitigar danos e aprender para não repetir.

O Brasil vem fazendo esforços, desde o início dos anos 2000, para se incorporar 
ao movimento mundial em prol da segurança do paciente, liderado pela OMS. O lan-
çamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), em 2013, é fruto do 
investimento de grupos de pesquisa e das organizações de saúde. Seu objetivo é orga-
nizar e induzir ações para a melhoria da qualidade do cuidado em saúde e da segurança 
do paciente (Brasil, 2013). Uma das propostas mais importantes do programa foi a 
criação, nos estabelecimentos de saúde, de núcleos de Segurança do Paciente (NSPs), 
responsáveis por elaborar planos locais de segurança, implementar protocolos e no-
tificar incidentes relacionados à segurança do paciente (Anvisa, 2013). No entanto, 
além dessas atividades, em algumas organizações os NSPs assumem relevante papel 
no auxílio aos gestores para que as conheçam melhor e na promoção da cultura da se-
gurança do paciente. Alguns autores afirmam que organizações que se autoconhecem, 
aprendem e se adaptam ampliam sua capacidade de resiliência (Lengnick-Hall, Beck & 
Lengnick-Hall, 2011), o que, por certo, implica maior possibilidade de oferecer cuidados 
com mais qualidade e segurança para os pacientes e melhor ambiente de trabalho para 
todo o corpo de profissionais. 

No momento de uma pandemia como a que está em curso, com as características até 
o momento conhecidas e diante dos novos tratamentos preconizados, é plausível pensar 
que o risco de eventos adversos pode aumentar. Para minimizar essa possibilidade, as 
iniciativas de adaptação de cada um dos hospitais e de outros serviços de saúde são 
muito importantes, assim como a troca de informação entre os NSPs e entre profissionais 
e suas associações.

http://www.bmj.com/content/316/7138/1154
http://www.jstor.org/stable/3767048
http://www.jstor.org/stable/3767048
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2516043520957116
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CONTRIBUIÇÕES DA QUALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO 
PACIENTE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

Ao longo da pandemia, diversos grupos têm se dedicado, sobretudo, a compartilhar 
informações e difundir iniciativas que contribuem para o enfrentamento da emergência 
sanitária em que se encontram as organizações de saúde. As primeiras orientações 
oficiais sobre as medidas de prevenção e de controle no âmbito dos serviços de saúde 
para fazer frente à pandemia de Covid-19 foram elaboradas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Foram publicadas notas técnicas que orientam sobre diversos 
aspectos de funcionamento e sobre a adoção das boas práticas (Anvisa, 2020a, 
2020b). Sociedades e associações de especialidades médicas e da área da saúde, 
entidades e outras organizações também deram importantes contribuições nesse 
sentido (Caldas et al., 2020).

No Quadro 1 estão sintetizadas algumas dessas medidas conforme o eixo de atuação. 

Quadro 1 – Medidas preconizadas para reorganização dos serviços de saúde 

Eixo Medidas preconizadas

Proteção aos profissionais 
da saúde

Remanejamento de profissionais mais vulneráveis (em razão da 
idade ou de gestação) para funções de apoio

Redução do contingente de profissionais, com a implementação de 
atendimento por chamada interna, backup e cobertura de casos

Alterações nas escalas de trabalho para minimizar o risco de 
transmissão e permitir que os profissionais mantenham períodos de 
quarentena

Avaliação, segundo situação epidemiológica da pandemia, da 
necessidade de limitar a internação de pacientes aos casos de 
urgência e emergência

Relação com pacientes Triagem e acompanhamento do quadro clínico dos pacientes com 
uso de telefones e telemedicina

Cancelamento ou adiamento de consultas, cirurgias e procedimentos 
nos casos de pacientes clinicamente estáveis

Orientação aos usuários sobre procedimentos de higiene pessoal, 
assim como disponibilização de produtos para esses procedimentos

Suspensão das atividades em grupos de pacientes ou familiares, 
assim como de reuniões presenciais, e de visitas, nos casos de 
internação

Uso de uma sala de videoconferência a fim de reduzir o contato 
físico com os pacientes

http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf/view
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-08-de-2020-gvims-ggtes-anvisa-hospitais-de-campanha.pdf/view
https://doi.org/10.9771/9786556300757.018
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Eixo Medidas preconizadas

Reorganização do espaço 
físico

Entrada monitorada nos serviços de saúde, com a implementação 
da higienização das mãos, da aferição da temperatura, do 
distanciamento físico, do uso de máscaras e da etiqueta respiratória

Os serviços devem dispor de espaços distintos para pacientes sem 
confirmação diagnóstica, mas com sintomatologia, e para pacientes 
com diagnóstico positivo para Covid-19

Garantia de boa ventilação em todos os ambientes

Cuidados com os 
pacientes cirúrgicos

Testagem pré-operatória

Área para cirurgia de pacientes com Covid-19 separada

Circulação mínima dos pacientes e profissionais

Planejamento cuidadoso do procedimento anestésico

Fonte: elaborado pelas autoras com base em Souto et al., 2020.

Todas essas medidas e outras voltadas para a segurança do paciente e dos traba-
lhadores da saúde são importantes e contribuem para a reorganização dos serviços de 
saúde e minimização dos riscos de transmissão do Sars-CoV-2 no ambiente hospitalar. 
No entanto, precisam ser implementadas corretamente e ter seus efeitos monitorados 
para a adoção de medidas corretivas, que considerem inclusive o quadro da pandemia 
no município e na região. 

Os hospitais contam com estruturas definidas para empreender essas atividades, 
como os NSPs, os serviços de Controle de Infecção Hospitalar (SCIHs) e outros grupos 
relacionados às questões da qualidade e segurança. Nas organizações onde esses gru-
pos são atuantes e apoiados pelo gestor, há relatos de resultados promissores (Prates 
et al., 2019), o que permite supor que, durante a pandemia, contar com eles pode 
ajudar a proceder às adaptações necessárias, a aumentar a capacidade de resiliência e a 
obter melhor desempenho. 

Com suas habilidades para apoiar organizações, equipes e pacientes, as equipes de 
qualidade e segurança, como os NSPs, podem contribuir para (Staines et al., 2020): 

1. Fortalecer o sistema e o ambiente por meio de ações como avaliar a preparação 
do serviço (IHI, 2020), reunir experiências e evidências, montar treinamentos 
de habilidades pouco trabalhadas (p. ex., paramentação e desparamentação 

Quadro 1 – Medidas preconizadas para reorganização dos serviços de saúde 
(continuação)

https://redecovida.org/main-site-covida/wp-content/uploads/2020/09/Relatorio-Seguran%C3%A7a-do-Paciente.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472019000200800&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472019000200800&lng=en&nrm=iso
https://academic.oup.com/intqhc/article/33/1/mzaa050/5836316
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/Hospital-Preparedness-for-COVID-19-Surge-Assessment-Tool.aspx
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para profissionais da ponta), orientar e apoiar a liderança distribuída, pro-
mover segurança das equipes, incluída a segurança psicológica (Cannon & 
Edmondson, 2005), e reforçar o apoio entre os pares, sobretudo relacionado 
à ocorrência de eventos adversos ou a dilemas éticos (Greenberg et al., 2020).

2. Apoiar o engajamento e empoderamento de pacientes, familiares e comuni-
dade. Facilitar a produção conjunta de soluções para prevenção, isolamento, 
tratamento e recuperação. Estabelecer parcerias com pacientes. Otimizar polí-
ticas de visita, buscando maximizar o benefício do apoio da família ao mesmo 
tempo que cumprir com o distanciamento físico. Aconselhar líderes sobre a 
centralidade do paciente no cuidado durante uma pandemia e sobre questões 
como a linguagem e considerações éticas. 

3. Trabalhar para melhorar o cuidado por meio de ações como a separação dos 
fluxos, rápidas oficinas sobre trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
apoio à decisão clínica.

4. Reduzir o dano por meio de gerenciamento proativo do risco tanto para pa-
cientes de Covid-19 como para aqueles com outros agravos. Auxiliar a equipe 
do SCIH na atualização e divulgação das diretrizes. Organizar auditorias de 
aspectos-chave relacionados ao novo perfil de atendimento. Coordenar iden-
tificação do risco, análise e gerenciamento. 

5. Impulsionar e ampliar o sistema de aprendizado para identificar oportunidades 
de melhoria, ajustar rapidamente os processos e desenvolver resiliência. 

Esse conjunto de ações e estratégias se beneficia de contribuições empíricas e 
teóricas para o gerenciamento de risco em contextos de elevada complexidade e con-
dições adversas. 

Considerando a abordagem proposta por Amalberti e Vincent (2019), o primeiro 
passo diante de uma crise é abandonar a ideia de só voltar a trabalhar para melhorar o 
sistema depois que as coisas “tiverem voltado ao normal”. Segundo os autores, a ideia 
não é ignorar os desafios trazidos pela pandemia, mas sim encarar a nova situação e 
nos perguntarmos quanto risco pode ser minimizado nesse cenário. Importante lembrar 
(e aceitar) que não poderemos nunca eliminar todos os riscos e perigos (Western 
Australia, 2018). Assim, faz-se necessário equilibrar ações preventivas com estratégias 
de segurança focadas em gerenciar ameaças e pressões dinâmicas (Amalberti & 
Vincent, 2019), processos característicos das organizações de alta confiabilidade, 
como veremos mais adiante.

https://doi.org/10.1016/j.lrp.2005.04.005
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2005.04.005
http://www.bmj.com/content/368/bmj.m1211/rapid-responses
https://qualitysafety.bmj.com/content/29/1/60
https://qualitysafety.bmj.com/content/29/1/60
https://qualitysafety.bmj.com/content/29/1/60
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Outro aspecto destacado pelos autores é o foco principal nos problemas e perigos 
esperados. Lesão por pressão, dimensionamento de pessoal, equipamentos e demanda 
elevada de atendimentos são inesperados no sentido de que é difícil prever quando irão 
ocorrer, mas são completamente familiares. 

Por fim, Amalberti e Vincent (2019) destacam a importância de reconhecer que 
quando uma organização inteira está sob estresse, o gerenciamento de risco exige ne-
cessariamente o engajamento e a ação de todos os níveis gerenciais. Negociar priori-
dades, treinamentos e estratégias abrangentes em uma organização sob estresse exige 
ação coordenada entre executivos, gerentes e equipe da ponta. 

Os aprendizados proporcionados pelas organizações de alta confiabilidade (OACs) 
também se configuram como contribuição importante. O conceito de OAC tem suas 
raízes em estudos de organizações de diversos setores nas quais as falhas têm con-
sequências drásticas e esforços coordenados são necessários para garantir desfechos 
seguros (p. ex. aviação comercial, energia nuclear). OACs alimentam uma cultura de 
confiança, estimulam relações de trabalho fortes e costumam, combinando antecipa-
ção e resiliência, apresentar características ou princípios centrais (Quadro 2) que aju-
dam a manter o desempenho confiável mesmo em face de mudanças contínuas (Weick 
& Sutcliffe, 2015).

Quadro 2 – Características centrais das organizações de alta confiabilidade

Ênfase Princípio

Antecipação Preocupação com falhas

Relutância em simplificar interpretações

Sensibilidade às operações

Resiliência Compromisso com a resiliência

Respeito ao conhecimento

Fonte: elaborado pelas autoras com base em Weick & Sutcliffe, 2015.

Para alguns autores, a incorporação dos princípios das OACs corresponde à terceira 
onda de inovações no cuidado hospitalar com o objetivo de melhorar a segurança do 
paciente. Organizar-se para a alta confiabilidade nos serviços de saúde exige atenção às 
práticas e comportamentos dos profissionais da linha de frente, apoio da liderança para 
responder aos erros e com eles aprender, e mudança cultural em direção ao trabalho em 
equipe e coordenação do cuidado (Ghaferi et al., 2016). 

https://qualitysafety.bmj.com/content/29/1/60
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Ghaferi e colaboradores (2016) argumentam que o trabalho para a melhoria da se-
gurança do paciente não se restringe a aprimorar técnicas (primeira onda) e padroni-
zar procedimentos (segunda onda) para reduzir complicações, mas também abrange os 
modos como as equipes de saúde organizam seu trabalho para que possam reconhecer 
problemas a tempo e adaptar sua conduta para salvar o paciente. 

Estimular o desenvolvimento dos princípios das OACs envolve fortalecer a cultura da 
segurança, o que exige tempo e consistência. Porém, a pandemia de Covid-19 pode ser 
um momento de intenso aprendizado também sobre a forma como os serviços de saúde 
respondem a crises, e podemos partir desse referencial para propor ações com potencial 
contribuição para a segurança, incluindo a de pacientes, familiares e profissionais 
(Quadro 3). 

Quadro 3 – Princípios das organizações de alta confiabilidade aplicados ao 
enfrentamento da Covid-19

Princípio Exemplos de ações

Preocupação com falhas Simulação frequente de processos cruciais

Observação direta da paramentação e 
desparamentação

Relutância em simplificar interpretações Consciência de viés cognitivo na tomada de decisão

Compreensão detalhada dos desafios enfrentados

Análise cuidadosa dos perigos e incidentes de 
segurança

Sensibilidade às operações Ronda da gestão na linha de frente

Huddles de segurança regulares

Observação planejada de processos cruciais

Compromisso com a resiliência Disposição para mudar decisões à medida que a 
informação muda

Bem-estar da equipe explicitamente discutido e 
tratado

Respeito ao conhecimento Decisão tomada por aqueles que têm experiência 
mais relevante, e não por quem está em posição 
superior

Líderes reconhecendo e respeitando a expertise da 
linha de frente

Fonte: adaptado de Thull-Freedman et al., 2020.

http://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-emergency-medicine/article/going-to-the-covid19-gemba-using-observation-and-high-reliability-strategies-to-achieve-safety-in-a-time-of-crisis/D7A531C12ECEC668283CB9C880E443E9
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE GERENCIAL COMO CONDIÇÃO PARA 
MELHORES RESULTADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE

Diante da pandemia de Covid-19, fica evidente a necessidade de um olhar sistêmico 
que permita preparar os serviços de saúde, em todos os níveis, para que sejam capazes 
de responder rapidamente, reorganizando o processo de trabalho e a infraestrutura física, 
estabelecendo mecanismos ágeis de comunicação e de fortalecimento do compromisso 
e da confiança, com lideranças ativas. 

Aprender a lidar com situações críticas e a elas se antecipar é fundamental. Hoje 
estão disponíveis conhecimentos, instrumentos e técnicas que permitem a formulação 
de planos de contingência e simulações que orientem as mudanças, organizem os es-
forços e parcerias para respostas rápidas. Embora não seja novidade, a habilidade que 
profissionais da saúde têm em improvisar soluções com o que há disponível também 
pode ser esgotada, com impacto sobre a qualidade do cuidado e a segurança do paciente 
(Rangachari & Woods, 2020).

As equipes da qualidade e segurança, como os NSPs, podem contribuir sobremaneira 
para o enfrentamento da pandemia nos serviços de saúde, tanto na implementação das 
medidas preconizadas quanto no fortalecimento de outras dimensões da qualidade do 
cuidado, como a centralidade do paciente (Staines et al., 2020). Porém, a efetividade 
da atuação dessas equipes depende de fatores como liderança da alta gestão para se-
gurança, dimensionamento adequado e treinamento dos profissionais, e recursos para 
investimento em melhorias (Caldas et al., 2021) – contexto pouco frequente nos hos-
pitais públicos e que tende a se deteriorar em decorrência da crise econômica e sanitária. 

Certamente as iniciativas individuais de cada um dos hospitais e outros serviços de 
saúde, ainda que importantes, não são suficientes. A política de saúde precisa fomentar 
e fortalecer a capacidade gerencial em todos os níveis do sistema, não apenas para 
prepará-los para as ameaças à saúde, mas para que tenham como horizonte a missão de 
produzir cuidados com qualidade e segurança, reduzir as iniquidades que permanecem 
no interior do próprio sistema de saúde e proteger todos os cidadãos, em especial os 
mais vulneráveis.

http://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4267
https://academic.oup.com/intqhc/article/33/1/mzaa050/5836316
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34253081/
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A pandemia de Covid-19 exigiu que os sistemas de saúde de diversos países do mun-
do adaptassem e ampliassem rapidamente a sua capacidade de oferta de serviços 

para dar resposta ao adoecimento de suas populações. Diferentes pontos de cuidado 
da rede de serviços de saúde enfrentam novos desafios, nos níveis de atenção primária, 
secundária e terciária, os quais requerem estratégias que viabilizem o atendimento aos 
pacientes com Covid-19 e aos pacientes com outros problemas de saúde, assim como 
flexibilidade para expandir e retrair os recursos orientados para o cuidado relacionado à 
epidemia segundo demandas postas por sua dinâmica.

A necessidade de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para o tratamento 
de pacientes com Covid-19 em estado grave se destacou na comparação com as de-
mandas usuais. A disputa acirrada por respiradores, outros equipamentos e insumos 
ganhou a arena internacional, inclusive com situações de confisco de encomendas de 
países por outros. Conhecer a capacidade instalada para a provisão de cuidados de 
saúde complexos e dimensionar a sua expansão tornou-se um objetivo perseguido por 
pesquisadores e gestores, considerando prospecções sobre a epidemia e factibilidade 
dadas as condições contextuais.

Nesse contexto é crucial, além de acompanhar a evolução da pandemia, monitorar 
a capacidade da rede assistencial. Os gestores locais precisam ter acesso a informações 
precisas e atuais para tomar decisões no sentido de ajustar a oferta da rede às demandas 
colocadas pela pandemia. Além de conhecer o número de casos diários e as médias se-
manais ou das duas últimas semanas (estratégia utilizada para minimizar as flutuações), 
importa acompanhar a taxa de ocupação de leitos gerais e intensivos e a disponibilidade 
de leitos de tratamento intensivos em seus respectivos territórios.
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Abordamos a necessidade de se dispor de informações acerca da capacidade insta-
lada da rede de serviços de saúde para o atendimento de casos de Covid-19, com foco 
em recursos hospitalares. Apesar de suas limitações, o Cadastro Nacional de Estabele-
cimentos de Saúde (CNES/Ministério da Saúde) proporciona essa informação. E ganha 
maior importância em emergências sanitárias de caráter nacional, mas cujas particula-
ridades locais precisam ser consideradas no planejamento das ações de saúde, como a 
pandemia de Covid-19. 

O CNES, onde estão cadastrados todos os estabelecimentos de saúde, públicos 
e privados, sejam pessoa física ou jurídica, que realizam qualquer tipo de serviço de 
atenção à saúde no país, provê dados sobre a disponibilidade de leitos, equipamentos e 
profissionais da saúde. De acesso fácil, público e irrestrito, atualizado continuamente, 
esse cadastro proporciona ao gestor público ou privado o conhecimento da capacidade 
instalada de sua rede assistencial, tornando-se uma ferramenta de apoio para a tomada 
de decisões e o planejamento de ações de saúde. É importante, na alocação de recursos, 
que além dos vazios assistenciais sejam consideradas as estruturas já existentes que 
podem ser reforçadas e associadas a outras estratégias necessárias ao funcionamento 
da rede de atenção.

No estudo aqui apresentado nos alicerçamos nas notas técnicas divulgadas no 
Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), baseadas em dados do 
CNES de fevereiro de 2020, período que coincide com o início da demanda por cuida-
dos relacionados à Covid-19. O CNES fornece o quantitativo de recursos cruciais (lei-
tos de UTI, ventiladores/respiradores, tomógrafos etc.) para a assistência a pacientes 
graves com Covid-19 disponíveis nas unidades de saúde do país e tem evidenciando a 
reduzida ou inexistente disponibilidade desses recursos em grande parte dos municí-
pios brasileiros (Portela et al., 2020a, 2020b, 2020c).

Optamos por focalizar aqui apenas os leitos de UTI para adultos, considerado um 
recurso muito crucial, sublinhando que o registro do leito de UTI no CNES contempla, por 
definição, além do leito em si, um conjunto de equipamentos que a ele estão vinculados, 
e que a disponibilidade de profissionais da saúde capacitados para o cuidado intensivo 
também precisa ser levada em conta. Revisitamos alguns resultados apresentados nas 
notas técnicas, adicionando-lhes dados da evolução da disponibilidade de leitos de UTI 
no período de fevereiro de 2020 a abril de 2021. Esperamos apresentar um panorama 
da disponibilidade dos leitos de UTI em face da pandemia da Covid-19 e sensibilizar 
governantes e gestores sobre a necessidade de garantir dados fidedignos e atualizados, 
com vistas ao aprimoramento e uso do CNES na tomada de decisões sobre a rede 
prestadora de serviços de saúde.
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DISPONIBILIDADE DE LEITOS UTI ADULTOS NO INÍCIO DA PANDEMIA

Considerando a taxa global de disponibilidade de equipamentos médicos – do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Saúde Suplementar – por 10 mil habitantes em 
fevereiro de 2020, observamos que 90,4% dos municípios no país não contabilizavam 
leitos de UTI para adultos.1 Apenas 421 municípios, em 25 estados e no Distrito Federal, 
apresentaram capacidade estrutural inicial2 para o atendimento hospitalar de pacientes 
com Covid-19 grave, considerado um critério de disponibilidade mínima simultânea de 
leitos de UTI, tomógrafos, respiradores/ventiladores, monitores de eletrocardiograma 
(ECG), desfibriladores e bombas de infusão. O estado do Amapá não registrou nenhum 
município na lista, e os estados do Amazonas, Roraima e Sergipe tiveram, cada um, 
apenas um município entre os identificados (Portela et al., 2020a). Outros estudos 
com base no CNES igualmente atestaram a insuficiência da capacidade instalada de 
equipamentos (leitos clínicos, leitos de UTI, respiradores, laboratórios) no sistema de 
saúde brasileiro (oferta SUS e não SUS), assim como desigualdades regionais, reportando 
a necessidade de maiores ou menores ajustes diante do crescimento das curvas de 
expansão da pandemia (Castro et al., 2020; Costa & Lagos, 2020; Noronha et al., 2020; 
Rache et al., 2020).

Cidades das regiões Sul e Sudeste mostraram maior disponibilidade de recursos 
hospitalares complexos, com taxas globais entre 1 e 5 leitos de UTI por 10 mil habitantes. 
Nessas regiões, destacaram-se algumas áreas com taxas acima de 10 leitos de UTI por 
10 mil habitantes na Saúde Suplementar (Figura 1) (Portela et al., 2020a). 

1 As taxas foram calculadas para equipamentos e leitos de UTI por 10 mil habitantes. Os dados relativos à 
população e ao número de beneficiários de planos de saúde hospitalares foram obtidos, respectivamente, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (estimativas da população de 2019) e da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (último trimestre de 2019) (IBGE, 2020; ANS, 2020)

2 Existência de 1 equipamento por 10 mil habitantes para respiradores/ventiladores, monitores de ECG, desfi-
briladores e bombas de infusão, e uma taxa positiva de tomógrafos e leitos de UTI.

https://doi.org/10.1101/2020.03.30.20047662
http://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-%20populacao.html?=&t=downloads
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
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Figura 1 – Leitos de UTI por 10 mil habitantes: taxas globais (equipamentos disponíveis 
no SUS e na Saúde Suplementar em relação à população total), no SUS (em referência à 
população exclusivamente dependente do SUS) e na Saúde Suplementar (em referência à 
população de beneficiários de planos de saúde) – Brasil, fev. 2020
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Figura 1 – Leitos de UTI por 10 mil habitantes: taxas globais (equipamentos disponíveis 
no SUS e na Saúde Suplementar em relação à população total), no SUS (em referência à 
população exclusivamente dependente do SUS) e na Saúde Suplementar (em referência à 
população de beneficiários de planos de saúde) – Brasil, fev. 2020 (continuação)

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil.

Considerando as 450 regiões de Saúde (RS) do país, observamos que, em fevereiro 
de 2020, 239 regiões apresentavam capacidade estrutural inicial para a prestação de 
cuidados hospitalares mais complexos a pacientes graves com Covid-19. Nenhuma RS 
no Amapá atendeu ao critério estabelecido, embora se deva sublinhar que a RS Área 
Central, onde se situa Macapá, dispunha de 40 leitos de UTI (12 SUS e 28 não SUS) 
(Figura 2) (Portela et al., 2020b).
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Figura 2 – Leitos de UTI por 10 mil habitantes nas regiões de Saúde: taxas globais 
(equipamentos disponíveis no SUS e na Saúde Suplementar em relação à população 
total), no SUS (em referência à população exclusivamente dependente do SUS) e na Saúde 
Suplementar (em referência à população de beneficiários de planos de saúde) – Brasil,      
fev. 2020
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Figura 2 – Leitos de UTI por 10 mil habitantes nas regiões de Saúde: taxas globais 
(equipamentos disponíveis no SUS e na Saúde Suplementar em relação à população 
total), no SUS (em referência à população exclusivamente dependente do SUS) e na Saúde 
Suplementar (em referência à população de beneficiários de planos de saúde) – Brasil,      
fev. 2020 (continuação)

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil. 

Destacamos a ausência de leitos de UTI em mais de um quarto das RS porque 
remetia, na prática, à impossibilidade de acesso de parte da população brasileira a 
cuidados mais complexos. Havia grandes vazios na oferta de leitos de UTI nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e alguns pequenos vazios no Sudeste e no Sul (Fi-
gura 2) (Portela et al., 2020b). 

A contraposição dos mapas na Figura 2 evidencia importante capilaridade do SUS 
e concentração da Saúde Suplementar (SS), com expressiva oferta para a população de 
beneficiários de planos de saúde hospitalares em uma parte do país. Tal situação poderia 
potencializar a oferta de leitos de UTI em algumas áreas das diferentes regiões, mais 
especialmente no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

As 239 RS identificadas com capacidade instalada inicial agregavam 3.205 municí-
pios (57,5% do total do país). Nessas regiões, a presença de 371 dos 421 municípios 
identificados com capacidade instalada inicial sugeriu que eles se constituiriam na 
sustentação da oferta de serviços complexos nas regiões correspondentes. Os outros 
50 municípios teriam capacidade para atender as suas populações, mas não disporiam 
de recursos suficientes para sustentar as RS em que estão inseridos. As 239 RS e os 
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50 municípios adicionais agregavam, respectivamente, 76,4% e 2,5% da população 
brasileira, sugerindo que 78,9% da população do país teriam, no início da pandemia, 
condições estruturais mínimas de obter atendimento para casos graves da Covid-19 
(Portela et al., 2020b), pressupondo-se a possibilidade de dispor dos recursos públi-
cos e privados.

Ao considerar as taxas de disponibilidade de leitos de UTI no SUS e na SS em relação 
à população exclusivamente dependente do SUS e à população de beneficiários de 
planos de saúde, respectivamente, observamos que 163 (30,4%) dos 536 municípios 
tinham disponibilidade de leitos exclusiva ou mais favorável no SUS. Em contrapartida, 
376 (69,6%) municípios apresentavam taxas de disponibilidade de leitos de UTI mais 
favoráveis na SS, com 71 deles apresentando razões entre as taxas na SS e no SUS 
superiores a 8, e 60 sem leitos no SUS (Tabela 1) (Portela et al., 2020c). 

Excluindo-se os 60 municípios com recursos somente na SS, a razão entre as taxas 
de disponibilidade de leitos de UTI na SS e no SUS variou entre 0 e 140,7 (mediana 2,1); 
50% dos municípios apresentaram razão igual ou inferior a 2,1 e 75,0% razão igual ou 
inferior a 5,2 (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição dos municípios segundo disponibilidade de leitos de UTI no 
SUS e na Saúde Suplementar (SS) – Brasil, fev. 2020

Recursos
Disponibilidade de leitos de UTI

N %

Nenhum 5.034 90,4

Somente SUS 130 2,3

Mix de recursos SUS e SS 346 6,2

     Razão TxSS/TxSUS: >0-1 33 0,6

     Razão TxSS/TxSUS: >1-4 162 2,9

     Razão TxSS/TxSUS: >4-8 80 1,4

     Razão TxSS/TxSUS: >8 71 1,3

Somente SS 60 1,1

Total 5.570 100,0

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil.

TxSS - número de equipamentos não SUS X 10.000/beneficiários de planos de saúde hospitalares

TxSUS - número de equipamentos SUS X 10.000/habitantes-beneficiários de planos de saúde hospitalares
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A Figura 3 permite a visualização dos vazios assistenciais quanto à disponibilidade 
dos leitos de UTI considerados no território nacional, das áreas em que só existiam ou 
prevaleciam recursos do SUS (razão ≤1) e das outras onde as taxas de disponibilidade na 
SS assumiam valores algumas vezes maiores do que aquelas no SUS, ou os equipamentos 
existentes eram exclusivamente do setor privado não conveniado ao SUS. A oferta no 
SUS mostrou-se mais capilarizada, mas observamos várias áreas de concentração de 
recursos privados, especialmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste. No Nordeste, 
tais concentrações foram mais pontuais, e no Norte chamaram atenção municípios no 
estado de Rondônia.

Figura 3 – Razões entre taxas de disponibilidade de leitos de UTI na Saúde Suplementar 
e no SUS – Brasil, fev. 2020

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil.
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EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS LEITOS DE UTI DE FEVEREIRO DE 2020 A 
ABRIL DE 2021

A Figura 4 evidencia o incremento de leitos de UTI para adultos a partir de março 
de 2020 em face da necessidade de cobrir demandas trazidas pela Covid-19 (Brasil, 
2020). O CNES passou a adotar uma nova categoria de leitos de UTI orientados para 
a assistência a pacientes com síndrome respiratória aguda grave (Srag), incluindo mais 
especificamente a Covid-19. Assim, registrou-se, desde março, crescimento da oferta 
global de leitos de UTI, mais expressivamente materializada pela abertura ou adaptação 
de leitos para a nova categoria (Figura 4). 

Figura 4 – Leitos de UTI Adulto, UTI Adulto Covid-19 e totais – Brasil, fev. 2020 a 
abr. 2021

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil.

Muitos estados optaram pela abertura de leitos em hospitais de campanha inau-
gurados exclusivamente com a finalidade de atender aos pacientes com Covid-19, 
mas a redução da pressão exercida pela pandemia em agosto terminou resultando no 
fechamento de parte desses leitos. A partir de fevereiro de 2021, observamos novo 
incremento de leitos de UTI Srag/Covid-19, dessa vez não associado necessariamente 
à abertura de hospitais de campanha. Verifica-se, ainda, no decorrer do período entre 
fevereiro de 2020 e abril de 2021, discreto aumento na oferta de leitos de UTI nas 
categorias regulares (Brasil, 2020, 2021).
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Comparada à disponibilidade de leitos de UTI para adultos em fevereiro de 2020, 
dados de abril de 2021 indicam, no país como um todo, a adição de 1.709 leitos 
regulares de UTI para adultos e 29.964 leitos Srag/Covid-19 de UTI para adultos. Entre 
os leitos regulares novos, 86,8% foram instalados em municípios e 93,0% em regiões 
identificados com condições mínimas para a oferta de cuidados complexos a pacientes 
com Covid-19 grave no início da pandemia. Dos leitos Srag/Covid-19, 83,6% foram 
instaladas em municípios e 87,8% em regiões com condições mínimas prévias para 
o cuidado de alta complexidade. Esse achado é consistente com a expectativa que 
se tinha na elaboração das notas técnicas que alicerçam este capítulo (Portela et al., 
2020a, 2020b), de que o aumento da capacidade instalada de leitos de UTI se daria 
principalmente em locais que já dispunham de estrutura para a assistência de alta 
complexidade. O crescimento da oferta desse tipo de recurso depende, além da vontade 
política e de investimento financeiro, de outras estruturas, equipes de profissionais da 
saúde capacitados para o cuidado intensivo e capacidade organizacional e assistencial 
para os processos de cuidado requeridos. 

Dos 29.964 leitos de UTI Srag/Covid-19 abertos, 45,1% foram instalados na região 
Sudeste, 23,8% na região Nordeste, 15,6% na região Sul, 8,9% na região Centro-Oeste 
e 6,7% na região Norte. Ainda que ratificando as limitações intrínsecas à abertura de 
leitos de UTI para a redução das imensas desigualdades verificadas na distribuição 
de recursos assistenciais complexos no país (Portela et al., 2020c), vale sublinhar 
que foi especialmente na região Norte que, proporcionalmente, mais leitos de UTI 
Srag/Covid-19 foram abertos em municípios sem capacidade instalada inicial para 
cuidados em casos de Covid-19 grave. De 2.000 leitos de UTI Srag/Covid-19 abertos 
na região Norte, 28,7% foram instalados em municípios desse tipo. Nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, também caracterizadas por alguns vazios assistenciais, 
20,5% dos 7.126 e 20,1% dos 2.656 novos leitos de UTI para adultos Srag/Covid-19, 
respectivamente, foram instalados em municípios sem capacidade inicial para cuidados 
em casos de Covid-19 grave.

O exame retrospectivo dos dados apresentados indubitavelmente remete a refle-
xões sobre as dificuldades de se compensarem desigualdades como as observadas 
no Brasil – com sua dimensão continental – em termos de distribuição de recursos 
assistenciais complexos, em uma situação de desastre como a da pandemia de Co-
vid-19. Resultados relativos à mortalidade geral e hospitalar por Covid-19 no país, en-
tre outros elementos, certamente refletem essas desigualdades, e não se pode deixar 
de destacar os resultados negativos decorrentes dos imensos problemas de acesso e 
qualidade do cuidado hospitalar na região Norte, em especial nos estados do Amazo-
nas, Amapá, Acre e Roraima (Andrade et al., 2020; Ranzani et al., 2021).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243126
http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30560-9/fulltext
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Outra importante reflexão diz respeito à opção frequente pela abertura de novos 
leitos de UTI em hospitais de campanha. Por um lado, reconhecemos que a plasticidade 
que se exige na adaptação da rede de serviços para dar conta da Covid-19 talvez com-
porte, de fato, a necessidade de estruturas mais flexíveis. Entretanto, precisaria ter sido 
considerada a oportunidade de criação de estruturas permanentes com a recuperação 
de leitos já existentes no SUS, o que parece que vem acontecendo desde fevereiro de 
2021, com potencial de proporcionar um fortalecimento mais perene do sistema pú-
blico de saúde. 

Cabe uma reflexão sobre a enorme resistência que se observou no país, por parte 
seja dos órgãos executivos, seja do Poder Judiciário, à possibilidade de, diante de uma 
catástrofe, se potencializar a disponibilidade de leitos do setor público com leitos do se-
tor privado, especialmente nas regiões de grande concentração desses recursos voltados 
exclusivamente para o setor da SS. Apesar do posicionamento de muitos especialistas e 
de membros da defensorias públicas dos estados a favor da instituição de mecanismos 
de regulação única, prevaleceu a separação dos leitos públicos e privados para, respec-
tivamente, cidadãos dependentes exclusivamente de recursos do SUS e cidadãos bene-
ficiários de planos de saúde privados. Acreditamos que com mecanismos de regulação 
comum de leitos públicos e privados se permitiria o acesso dos pacientes a leitos de UTI 
de forma mais equânime no território nacional.

O APRIMORAMENTO DO CNES É ESTRATÉGICO

Os dados e reflexões aqui apresentados propiciam uma visão geral da evolução da 
disponibilidade de leitos de UTI no país no contexto da pandemia de Covid-19, entre 
fevereiro de 2020 e abril de 2021. Ainda que o CNES frequentemente sofra críticas 
severas sobre a confiabilidade dos seus dados, é inegável a sua importância e necessidade 
de aperfeiçoamento para que de forma mais fidedigna possa subsidiar o planejamento 
e ações relativas à organização da rede de serviços de saúde em condições normais 
e excepcionais como a da pandemia. Em termos gerais, acreditamos que as análises 
apresentadas, ainda que possam conter imperfeições acerca de algumas especificidades, 
permitem uma boa fotografia do cenário geral.

A abordagem adotada com a análise dos dados do CNES certamente simplifica o cenário 
ao considerar recursos e usuários do SUS e da SS de forma compartimentada, o que não 
reflete a complexidade das relações entre os setores público e privado e, efetivamente, o 
fato de o SUS ser universal e, portanto, disponível para todos. Entretanto, permite uma 
aproximação ao quadro que, na prática, redunda em importantes desigualdades, pelo 
menos em parte do país, no acesso a serviços relevantes para o cuidado de pacientes 
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graves com Covid-19; obviamente, desigualdades de oferta e acesso já conhecidas, mas 
que ganharam espaço ímpar na agenda sanitária e da sociedade.

Outro ponto a ser ressaltado é a relevância de sistemas nacionais de informação em 
saúde coordenados no nível central, como o CNES, o Sistema de Informações Hospita-
lares, o Sistema de Informações Ambulatoriais, o Sistema de Informação de Mortalidade 
e o Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre outros. Tais siste-
mas são imprescindíveis para oferecer informações necessárias ao planejamento, gestão, 
monitoramento e avaliação das condições de saúde, oferta, uso e resultados produzidos 
pelos serviços de saúde. E se tornam ainda mais necessários em situações emergenciais 
como a da Covid-19. Os diagnósticos propiciados por esses dados serão tão mais pre-
cisos quanto mais os gestores municipais e estaduais compreendam que somente com 
o registro regular, periódico, confiável e válido das informações de sua rede de atenção 
esses sistemas poderão oferecer subsídios para que decisões sejam tomadas com base 
sobretudo em evidências. 

Possivelmente, ajustes podem e devem ser realizados no CNES e nos demais siste-
mas de informação oficiais, mas somente com seu uso se evidenciam as lacunas a serem 
preenchidas e/ou aspectos a serem ajustados. Ademais, com algumas exceções, os siste-
mas de informação sobre a produção de serviços de saúde incluem apenas os atendimen-
tos no SUS, portanto é necessário conhecer o papel da SS na produção desses serviços.

Em suma, reconhecemos os limites relativos à qualidade dos dados disponíveis no 
CNES, mas ressaltamos a sua importância como única fonte capaz de propiciar uma 
apreciação geral da disponibilidade de recursos estruturais disponíveis nos serviços de 
saúde do país para o direcionamento de ações, a curto prazo, para o enfrentamento da 
Covid-19. Ademais, supõe-se maior fidedignidade nos dados relativos aos recursos mais 
complexos, tais como leitos de UTI.
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Estão sintetizados aqui os principais pontos da nota técnica “Cenários de regionalização 
para atenção ao Covid-19 no estado do Rio de Janeiro”, elaborada no âmbito do 

Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde do Laboratório de Informação 
em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
(Proadess/LIS/Icict/Fiocruz) em julho de 2020. Na referida nota técnica, para avaliar 
como estava se dando a atenção hospitalar aos pacientes com Covid-19 no estado do 
Rio de Janeiro (ERJ) foram considerados os recursos disponíveis para o Sistema Único 
de Saúde (SUS), os municípios de ocorrência e os fluxos de pacientes para internação 
em outro município que não o de residência (Oliveira et al., 2020). E, com base na 
identificação da disponibilidade de leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) no SUS 
são propostos arranjos regionais para a atenção aos casos graves, com a finalidade de 
reduzir a necessidade de deslocamentos de maiores distâncias e a pressão sobre os 
recursos de alguns municípios, marcadamente na capital fluminense. 

Quando o estudo foi iniciado, ao final da 28ª semana epidemiológica (SE) da Covid-19, 
haviam sido registrados 124.086 casos e 10.881 óbitos confirmados no estado, segun-
do o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Sivep Gripe (aces-
so em 7 jul. 2020). Os dados das internações por Covid-19 e síndrome respiratória 
aguda grave (Srag)1 referentes ao período de 01/01/2020 a 23/06/2020 demonstra-
vam pouco mais de 36 mil internações, das quais 51,5% tiveram confirmado o diag-
nóstico de Covid-19 (Sivep Gripe, 23 jun. 2020). A capital havia realizado 64% das 

1 No Sivep Gripe, as internações foram distinguidas em dois tipos: 1) Srag – casos com residência no estado 
do Rio de Janeiro hospitalizados, diagnosticados com “outras Srags” ou em investigação; 2) Covid-19 - casos 
com residência no estado do Rio de Janeiro diagnosticados com “Covid-19” ou “Sars-CoV-2” (Brasil, 2020b).

http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=boletins
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2021
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internações, e frequências relevantes foram também observadas em Niterói, Duque 
de Caxias e São Gonçalo (Brasil, 2020b). 

Em virtude, principalmente, da implementação de medidas de isolamento e distan-
ciamento social, a incidência semanal, que atingira 2.814 internações (da 17ª à 19ª SE), 
encontrava-se em torno de 718 casos. Grandes reduções haviam ocorrido no número 
de óbitos semanais, que, de aproximadamente 1.380 nesse período, passaram para 147 
na 27ª SE. A tendência das internações por Srag, excluídas aquelas por Covid-19, era 
semelhante. De aproximadamente 2.000 internações diárias na 19ª SE, passou-se a 239 
na 27ª SE, sendo que em UTI as frequências diminuíram de 1.000 para 125 internações. 
Deve-se observar que dados divulgados pelo Sivep Gripe retratavam o panorama de 
situações de aproximadamente 15 dias anteriores.

Em razão dessa progressiva redução, o investimento em hospitais de campanha e 
novos leitos de UTI passou a ser repensado, com fortes indicativos de interrupção dessa 
estratégia. Outra grande preocupação, naquele momento, dizia respeito à propagação 
da pandemia para o interior do ERJ,2 e, considerando a evolução nas regiões inicialmente 
atingidas, era oportuno aprimorar o sistema de regulação para viabilizar um fluxo mais 
efetivo entre os municípios, evitando sobrecarregar determinados serviços. 

Diante desse contexto, procurando compreender a regionalização de fato do cuidado 
em saúde para os casos graves de Covid-19, foram construídos e comparados distin-
tos cenários, atentando-se para a conformação estabelecida e a dinâmica pandêmica, 
além dos municípios que estavam desempenhando papel de polos. Foram caracterizados 
como polos os municípios que possuíam maior oferta de recursos de saúde, e assim 
poderiam atender também a população de outros municípios.

Além da utilização das informações sobre internações do Sivep Gripe, foram utilizadas 
outros dois dados: 1) capacidade instalada da rede, em termos de leitos de UTI disponíveis 
para o SUS segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), tendo 
como referência o mês de maio de 2020; e 2) municípios mais procurados para utilização 
de serviços de saúde de alta complexidade segundo a Pesquisa Regiões de Influência das 
Cidades, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Regic (IBGE, 2018).3 

2 Conforme a NT 11 do MonitoraCovid-19, “No entorno do Rio de Janeiro também houve um excesso signifi-
cativo de óbitos em relação a anos anteriores, observado mesmo com atraso de dados relativos à mortalidade. 
Nos meses de abril e maio de 2020 foram contabilizados cerca de 7.400 óbitos em excesso” (Fiocruz, 2020: 1). 

3 A Regic foi aplicada em 5.503 municípios, de abril a agosto de 2018, coletando respostas de três informantes 
previamente estabelecidos. Foram excluídos da aplicação municípios que mais geram deslocamentos por 
atração da população de outros municípios em busca de bens e serviços do que enviam sua própria população 
para os demais. Esses municípios integram a base como destinos de si mesmos. 

https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2021
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_11.pdf
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OFERTA DE RECURSOS, INTERNAÇÕES POR COVID-19 E REGIONALIZAÇÃO DA 
ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Na Tabela 1, observam-se as taxas populacionais do total de leitos de UTI, assim 
como de leitos de UTI disponíveis para o SUS existentes nos municípios nos quais foram 
realizadas cerca de 90% das internações por Covid-19 e Srag no período de 01/01/2020 
a 23/06/2020, informação importante para se avaliar a efetividade da referência de casos 
pelo sistema de regulação no ERJ.

Tabela 1 – Oferta de leitos de UTI total e disponíveis para o SUS, número e taxa por 10 
mil habitantes, segundo municípios de internação por Srag ou Covid-19 – Estado do 
Rio de Janeiro, maio 2020 

Município de 
internação

População 
de 20 anos 

ou mais

Total de 
leitos de 
UTI (N)

Leitos 
de UTI 

disponíveis 
para o    

SUS (N)

Taxa de 
leitos 

de UTI/         
10 mil hab.

Taxa de 
leitos de 
UTI SUS/   

10 mil hab.

% SUS

Angra dos Reis 148.048 23 8 1,55 0,54 34,8

Araruama 100.432 16 8 1,59 0,80 50

Cabo Frio 168.959 55 22 3,26 1,30 40

Campos dos 
Goytacazes

369.258 208 88 5,63 2,38 42,3

Duque de 
Caxias

665.483 152 30 2,28 0,45 19,7

Guapimirim 43.907 0 0 0 0 *

Itaboraí 177.841 18 5 1,01 0,28 27,8

Itaguaí 96.208 10 0 1,04 0 0

Macaé 182.947 74 22 4,04 1,20 29,7

Magé 176.275 0 0 0 0 *

Maricá 126.323 0 0 0 0 *

Mesquita 129.419 0 0 0 0 *

Niterói 409.387 250 62 6,11 1,51 24,8

Nova Friburgo 147.259 28 18 1,90 1,22 64,3

Nova Iguaçu 596.368 68 34 1,14 0,57 50
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Município de 
internação

População 
de 20 anos 

ou mais

Total de 
leitos de 
UTI (N)

Leitos 
de UTI 

disponíveis 
para o    

SUS (N)

Taxa de 
leitos 

de UTI/         
10 mil hab.

Taxa de 
leitos de 
UTI SUS/   

10 mil hab.

% SUS

Petrópolis 233.274 157 48 6,73 2,06 30,6

Resende 97.685 41 9 4,20 0,92 22,0

Rio Bonito 45.186 10 5 2,21 1,11 50

Rio das Ostras 110.122 10 0 0,91 0 0

Rio de Janeiro 5.105.013 2.318 499 4,54 0,98 21,5

Saquarema 67.306 15 15 2,23 2,23 100

São Gonçalo 823.643 145 69 1,76 0,84 47,6

Teresópolis 138.240 30 18 2,17 1,30 60

Valença 58.213 20 20 3,44 3,44 100

Vassouras 27.807 35 25 12,59 8,99 71,4

Volta Redonda 210.573 118 19 5,60 0,90 16,1

Subtotal 10.455.176 3.801 1.024 3,64 0,98 26,9

Total geral    
do estado

12.948.193 4.077 1.185 3,15 0,92 29,1

Fonte: CNES, maio de 2020 (Brasil, 2020a).

Uma comparação entre a taxas populacionais de internações por Covid-19 e lei-
tos de UTI disponíveis para o SUS indicou que havia cinco municípios nos quais 
ocorreram internações com diagnóstico confirmado de Covid-19 que não dispunham 
de leitos de UTI SUS: Guapimirim, Itaguaí, Magé, Maricá e Mesquita. Os municípios 
com maior deficiência desses leitos eram Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí e 
Rio de Janeiro. Por sua vez, situações de maior disponibilidade ocorriam em Campos 
dos Goytacazes, Valença, Vassouras, assim como em Itaperuna, que dispunha de 
boa oferta de leitos (8,28 para 10 mil hab.), mas apenas três internações ocorreram 
nesse município na 25ª semana. A relação entre total de internações por Covid-19 e 
leitos de UTI SUS foi considerada relevante pela possibilidade de contratação da rede 

Tabela 1 – Oferta de leitos de UTI total e disponíveis para o SUS, número e taxa por 10 
mil habitantes, segundo municípios de internação por Srag ou Covid-19 – Estado do 
Rio de Janeiro, maio 2020 (continuação)

https://datasus.saude.gov.br/cnes-recursos-fisicos
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privada em locais onde era baixa a oferta de leitos SUS, como Itaboraí, Angra dos 
Reis, Nova Iguaçu e, principalmente, Duque de Caxias, onde apenas 19,7% dos leitos 
de UTI estavam disponíveis para o SUS.

Municípios como Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Macaé seriam polos 
segundo os critérios de disponibilidade de recursos, porém neles praticamente todas as 
internações por Covid-19 haviam sido de residentes (Tabela 2). Municípios como Nite-
rói, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Cabo Frio, por sua vez, atenderam de 30 a 50% de 
não residentes, o que os confirmaria como polos. 

Tabela 2 – Municípios de internação e residência de pacientes internados por Covid-19 
e Srag – Estado do Rio de Janeiro, 01 jan. a 23 jun. 2020

Município de internação Município de residência Internações (N) %

Angra dos Reis

Angra dos Reis 305 93,8%

Outros 20 6,2%

Total 325 100,0%

Cabo Frio

Cabo Frio 97 65,5%

São Pedro da Aldeia 27 18,2%

Outros 24 16,2%

Total 148 100,0%

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes 190 96,0%

Outros 8 4,0%

Total 198 100,0%

Duque de Caxias

Duque de Caxias 497 74,2%

Rio de Janeiro 53 7,9%

São João de Meriti 50 7,5%

Belford Roxo 37 5,5%

Outros 33 4,9%

Total 670 100,0%

Macaé

Macaé 322 90,7%

Outros 33 9,3%

Total 355 100,0%
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Município de internação Município de residência Internações (N) %

Niterói

Niterói 517 50,0%

São Gonçalo 266 25,8%

Rio de Janeiro 135 13,1%

Maricá 33 3,2%

Itaboraí 23 2,2%

Outros 59 5,7%

Total 1.033 100,0%

Nova Friburgo

Nova Friburgo 137 73,3%

Cachoeiras de Macacu 18 9,6%

Outros 32 17,1%

Total 187 100,0%

Nova Iguaçu

Nova Iguaçu 302 69,6%

Belford Roxo 30 6,9%

Mesquita 27 6,2%

São João de Meriti 22 5,1%

Queimados 21 4,8%

Outros 32 7,4%

Total 434 100,0%

Petrópolis

Petrópolis 275 70,3%

Duque de Caxias 71 18,2%

Magé 29 7,4%

Outros 16 4,1%

Total 391 100,0%

Resende

Resende 48 85,7%

Outros 8 14,3%

Total 56 100,0%

Tabela 2 – Municípios de internação e residência de pacientes internados por Covid-19 
e Srag – Estado do Rio de Janeiro, 01 jan. a 23 jun. 2020 (continuação)
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Município de internação Município de residência Internações (N) %

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 11.060 87,2%

Nova Iguaçu 306 2,4%

Duque de Caxias 273 2,2%

São João de Meriti 235 1,9%

Belford Roxo 162 1,3%

Nilópolis 105 0,8%

Outros 545 4,3%

Total 12.686 100,0%

São Gonçalo

São Gonçalo 321 83,6%

Outros 63 16,4%

Total 384 100,0%

Teresópolis

Teresópolis 107 86,3%

Outros 17 13,7%

Total 124 100,0%

Volta Redonda

Volta Redonda 119 69,6%

Barra Mansa 12 7,0%

Rio de Janeiro 10 5,8%

Outros 30 17,5%

Total 171 100,0%

Total 17.162
  
Fonte: Sivep Gripe, acesso em 23 jun. 2020 (Brasil, 2020b). 

É interessante também observar a diversidade dos municípios de residência dos 
pacientes internados (Tabela 2). Em Niterói, mais da metade dos pacientes interna-
dos era de outros municípios; destes, 83,6% eram de São Gonçalo. Em casos nos 
quais de 25 a 30% dos internados residiam em outros municípios, sobressaíram-se 
dois locais: Cabo Frio e Nova Friburgo, onde esse percentual praticamente se restrin-
giu a um único município – São Pedro da Aldeia e Cachoeiras de Macacu, respecti-

Tabela 2 – Municípios de internação e residência de pacientes internados por Covid-19 
e Srag – Estado do Rio de Janeiro, 01 jan. a 23 jun. 2020 (continuação)

https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2021
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vamente. Em outros municípios, como Nova Iguaçu e Duque de Caxias, pacientes se 
originavam de vários municípios adjacentes. 

Do total de internações por Covid-19, 73,9% foram realizadas no município do Rio 
de Janeiro, expressando a grande concentração da atenção hospitalar na capital. Mesmo 
com 87,2% das internações sendo de residentes no município, havia volume expressivo 
de residentes da Baixada Fluminense, em número absoluto superior ao de residentes 
internados na maioria desses municípios. Embora “apenas” 2,4% das internações na 
capital tenham sido de residentes em Nova Iguaçu, o número absoluto (306) foi próximo 
ao das internações ocorridas no próprio município (302) (Tabela 2). 

Segundo a Regic 2018, 11 municípios se destacam como referências na procura por 
serviços de saúde de maior complexidade por outros 74 municípios. Nesse estudo, o 
IBGE identificou os outros sete municípios como autossuficientes ou que têm municípios 
de outro estado como referência, a exemplo de Juiz de Fora e Muriaé, em Minas Gerais. 

Comparando os municípios de referência segundo as fontes de informação sobre 
recursos disponíveis para o SUS, taxas de internações por Covid-19 e a Regic, obtivemos 
distintas combinações (Quadro 1). Assim, oito figuraram como referências nas três fontes 
de informação (Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói, 
Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda). Outro conjunto de municípios (Duque de 
Caxias, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Teresópolis) incluiu aqueles referidos 
em duas fontes: oferta de recursos e internações por Covid-19. Três Rios, Itaperuna e 
Vassouras também foram referidos por duas fontes: oferta de recursos e Regic. Resende, 
Saquarema e Valença emergiram apenas no tocante à oferta de recursos SUS. 

Quadro 1 – Municípios de referência segundo três fontes de informação – Estado do 
Rio de Janeiro, 2020

Recursos SUS1  Internações2 Regic3

1 Angra dos Reis 1 Angra dos Reis 1 Angra dos Reis

2 Cabo Frio 2 Cabo Frio 2 Cabo Frio

3 Campos dos Goytacazes 3 Campos dos Goytacazes 3 Campos dos Goytacazes

4 Duque de Caxias 4 Duque de Caxias

5 Itaperuna  4 Itaperuna

6 Macaé 5 Macaé 5 Macaé

7 Niterói 6 Niterói 6 Niterói

8 Nova Friburgo 7 Nova Friburgo  

9 Nova Iguaçu 8 Nova Iguaçu  
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Recursos SUS1  Internações2 Regic3

10 Petrópolis 9 Petrópolis 7 Petrópolis

11 Resende   

12 Rio de Janeiro 10 Rio de Janeiro 8 Rio de Janeiro

13 São Gonçalo 11 São Gonçalo  

14 Saquarema   

15 Teresópolis 12 Teresópolis  

16 Três Rios  9 Três Rios

17 Valença   

18 Vassouras  10 Vassouras

19 Volta Redonda 13 Volta Redonda 11 Volta Redonda

Fontes: 1 CNES, maio de 2020 (Brasil, 2020a).; 2 Sivep Gripe, acesso em 23 jun. 2020 (Brasil, 2020b); 
3 IBGE, 2018. 

Repensar a regionalização da rede de serviços de saúde, em especial o acesso a 
recursos necessários ao cuidado de casos mais graves e sua otimização, requer, a priori, 
levar em conta as especificidades das fontes de informações trabalhadas. Assim, dados 
da Regic foram obtidos em 2018, portanto pré-pandemia, de informantes selecionados 
para tratar da realidade local, que responderam a questões diversas sobre, entre outros 
aspectos, a busca por serviços de alta complexidade. Municípios como Itaperuna e 
Vassouras se destacaram tanto pela oferta de serviços de saúde quanto pela Regic, 
contudo até o momento da análise não apareciam como polos de internação por 
Covid-19. Por sua vez, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Teresópolis, que 
segundo o CNES teriam recursos e estavam recebendo residentes de outros municípios 
para internação, não foram percebidos como polos na Regic. Apesar das diferenças entre 
as fontes de informação, a articulação destas permitiu esboçar cenários alternativos para 
a identificação de polos e seus arranjos regionais.

As propostas de polos e respectivos arranjos basearam-se nas taxas de leitos de 
UTI por habitantes em relação às populações locais e dos municípios demandantes. 
Também são importantes as distâncias e as possibilidades de acesso rodoviário. As-
sim, evidenciaram-se três outros cenários além das nove regiões de Saúde (RS) do ERJ: 
Regionalização 1 (com 15 polos), Regionalização 2 (com 12 polos) e Regionalização 3 
(com 11 polos), apresentados na Figura 1. Vale mencionar que, tomado como ponto de 
partida as nove RS vigentes, os três cenários alternativos emergiram sequencialmente, 

Quadro 1 – Municípios de referência segundo três fontes de informação – Estado do 
Rio de Janeiro, 2020 (continuação)

https://datasus.saude.gov.br/cnes-recursos-fisicos
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2021
http://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e
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ou seja, problemas de oferta e distância identificadas no cenário da Regionalização 1, por 
exemplo, foram revistos para o cenário 2. 

Figura 1 – Regiões de Saúde do estado do Rio de Janeiro e cenários de regionalização 
para atenção hospitalar à Covid-19 propostos

Regiões de Saúde - PDR

Regionalização 1

Legenda
Região

Polo

Legenda
Região

Polo
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Figura 1 – Regiões de Saúde do estado do Rio de Janeiro e cenários de regionalização 
para atenção hospitalar à Covid-19 propostos (continuação)

Regionalização 2

Regionalização 3

Base cartográfica digital: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Produzido pelo Laboratório de 
Geoprocessamento LIS/Icict/Fiocruz.
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Em cada um dos cenários, para a oferta de leitos de UTI foram consideradas três 
distintas previsões de disponibilidade: 1) leitos de UTI para adultos (categorias CNES 
74-76) SUS e total (SUS mais os não SUS); 2) leitos de UTI SUS + Covid-19 habilitados 
e total (SUS + não SUS); e 3) leitos de UTI SUS para adultos + Covid-19 habilitados ou 
previstos e total (SUS + não SUS). Para exemplificar, segundo essas distintas previsões 
havia no município do Rio de Janeiro 499 leitos de UTI disponíveis para o SUS; 664 leitos 
de UTI quando somados os leitos de UTI Covid-19 habilitados disponíveis para o SUS 
(incluindo os 499 originais); e 1.249 leitos de UTI quando somados todos os leitos de 
UTI Covid-19 previstos, caso estivessem disponíveis (incluindo os 664 leitos de UTI + 
UTI Covid-19). As taxas de disponibilidade de leitos de UTI em cada um dos cenários 
estão na Tabela 3. 

Tabela 3 – Disponibilidade de leitos de UTI por 10 mil habitantes acima de 20 anos nas 
nove regiões de Saúde e nos três cenários de regionalização propostos para o estado 
do Rio de Janeiro – 2020

Regiões de Saúde
Existentes

Com UTI Covid-19 
habilitados

Com UTI Covid-19 
previstos

Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS

Baia da Ilha Grande 1,19 0,40 1,19 0,40 3,18 2,39

Baixada Litorânea 1,77 0,80 1,77 0,80 1,97 1,00

Centro-Sul 4,14 1,66 4,46 1,99 4,99 2,51

Médio Paraíba 3,07 1,04 3,96 1,94 6,29 4,27

Metropolitana I 3,49 0,77 3,82 1,10 4,74 2,02

Metropolitana II 2,64 0,84 3,07 1,27 4,15 2,35

Noroeste 5,00 2,99 5,39 3,39 6,77 4,76

Norte 4,60 1,87 4,67 1,94 5,48 2,75

Serrana 4,10 1,20 5,05 2,15 5,58 2,68

Total RJ 3,38 0,93 3,75 1,31 4,73 2,28

Regionalização 1 - 15 polos

Polos
Existentes

Com UTI Covid-19 
habilitados

Com UTI Covid-19 
previstos

Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS

Angra dos Reis 1,42 0,47 1,42 0,47 3,79 2,84

Cabo Frio 2,07 1,04 2,07 1,04 2,34 1,30
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Campos dos Goytacazes 4,63 2,06 4,74 2,16 5,37 2,80

Duque de Caxias 1,79 0,37 3,11 1,70 3,51 2,10

Itaperuna 5,00 2,99 5,39 3,39 6,77 4,76

Macaé 2,98 0,76 2,98 0,76 3,75 1,53

Niterói 4,83 1,01 5,46 1,65 5,76 1,94

Nova Friburgo 1,56 0,59 1,56 0,59 1,89 0,91

Nova Iguaçu 0,58 0,33 0,58 0,33 0,78 0,52

Petrópolis 5,03 1,51 6,53 3,02 7,18 3,66

Rio de Janeiro 4,24 0,90 4,49 1,15 5,61 2,27

São Gonçalo 1,55 0,76 1,87 1,08 3,35 2,56

Valença 2,48 2,05 3,08 2,66 3,56 3,14

Vassouras 6,57 1,93 6,57 1,93 6,57 1,93

Volta Redonda 3,21 0,80 4,14 1,73 7,06 4,65

Regionalização 2 - 12 polos

Polos
Existentes

Com UTI Covid-19 
habilitados

Com UTI Covid-19 
previstos

Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS

Angra dos Reis 1,42 0,47 1,42 0,47 3,79 2,84

Cabo Frio 2,07 1,04 2,07 1,04 2,34 1,30

Campos dos Goytacazes 4,02 1,58 4,09 1,64 4,77 2,33

Duque de Caxias 1,02 0,29 1,51 0,78 1,74 1,01

Itaperuna 5,00 2,99 5,39 3,39 6,77 4,76

Niterói 2,64 0,84 3,07 1,27 4,15 2,35

Nova Friburgo 1,56 0,59 1,56 0,59 1,89 0,91

Petrópolis 5,03 1,51 6,53 3,02 7,18 3,66

Rio de Janeiro 4,47 0,95 4,74 1,22 5,93 2,41

Valença 2,48 2,05 3,08 2,66 3,56 3,14

Tabela 3 – Disponibilidade de leitos de UTI por 10 mil habitantes acima de 20 anos nas 
nove regiões de Saúde e nos três cenários de regionalização propostos para o estado 
do Rio de Janeiro – 2020 (continuação)
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Vassouras 6,57 1,93 6,57 1,93 6,57 1,93

Volta Redonda 3,21 0,80 4,14 1,73 7,06 4,65

Regionalização 3 - 11 polos

Polos
Existentes

Com UTI Covid-19 
habilitados

Com UTI Covid-19 
previstos

Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS Total UTI UTI SUS

Angra dos Reis 1,42 0,47 1,42 0,47 3,79 2,84

Cabo Frio 2,07 1,04 2,07 1,04 2,34 1,30

Campos dos Goytacazes 4,02 1,58 4,09 1,64 4,77 2,33

Itaperuna 5,00 2,99 5,39 3,39 6,77 4,76

Niterói 2,64 0,84 3,07 1,27 4,15 2,35

Nova Friburgo 1,56 0,59 1,56 0,59 1,89 0,91

Petrópolis 5,03 1,51 6,53 3,02 7,18 3,66

Rio de Janeiro 3,48 0,76 3,81 1,09 4,72 2,01

Valença 2,48 2,05 3,08 2,66 3,56 3,14

Vassouras 6,57 1,93 6,57 1,93 6,57 1,93

Volta Redonda 3,21 0,80 4,14 1,73 7,06 4,65

Fonte: CNS, maio de 2020 (Brasil, 2020a).

Regionalização segundo as regiões de Saúde 

A disponibilidade de recursos físicos e humanos relevantes para a atenção aos casos 
graves de Covid-19, entre o quais os leitos de UTI, e sua distribuição nas RS e municí-
pios do ERJ foram analisadas na primeira nota técnica do Proadess sobre a pandemia, 
com informações referentes a fevereiro de 2020 (Viacava et al., 2020). Na Tabela 3 tais 
informações estão atualizadas e são apresentadas as taxas de disponibilidade de leitos 
de UTI nas RS do estado, considerando todos os disponíveis, em polos ou não, e desta-
cando as distintas alternativas de ampliação dos leitos de UTI Covid-19 disponíveis para 
o SUS registrados no CNES em maio de 2020. 

Tabela 3 – Disponibilidade de leitos de UTI por 10 mil habitantes acima de 20 anos nas 
nove regiões de Saúde e nos três cenários de regionalização propostos para o estado 
do Rio de Janeiro – 2020 (continuação)

https://datasus.saude.gov.br/cnes-recursos-fisicos
http://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=boletins
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Característica central da oferta de leitos de UTI foi a diferença entre a oferta total 
e aquela disponível para o SUS, marcante em todas as RS, exceto naquelas com baixa 
disponibilidade, como a Baía da Ilha Grande e a Baixada Litorânea. Em nenhuma das duas 
houve aumento na disponibilidade de leitos, pois ainda não haviam sido habilitados os 
leitos de UTI Covid-19 previstos nos hospitais existentes ou de campanha.

As outras sete RS tiveram leitos de UTI Covid-19 habilitados, o que ampliou a dis-
ponibilidade, principalmente naquelas em que a oferta já era comparativamente signifi-
cativa, como a Centro-Sul, Noroeste, Norte e Serrana. No tocante aos leitos habilitados, 
duas RS se distinguiram pelo crescimento das taxas de oferta, Médio Paraíba e Serrana, 
em razão do aumento de leitos de UTI disponíveis para o SUS, respectivamente nos 
municípios de Volta Redonda e Petrópolis. 

As RS Médio Paraíba e Noroeste sobressaíram pelo expressivo crescimento do número 
de leitos de UTI Covid-19 a serem habilitados. Nessas RS, nas duas metropolitanas, 
além da RS Baía da Ilha Grande, a diferença entre leitos de UTI Covid-19 já habilitados 
e previstos era significativa; em outras, como a RS Centro-Sul e a RS Serrana, a maioria 
dos leitos previstos já havia sido habilitada.

A disponibilidade de leitos de UTI SUS foi ampliada com a habilitação de novos 
leitos de UTI Covid-19 na maioria das RS, porém mesmo com o aumento persistiam 
problemas relacionados a distâncias, dificuldades de deslocamento, concentração de 
recursos em determinados polos e ausência de recursos SUS em alguns municípios. 
Três RS se destacaram nesse âmbito: a Serrana, pelas distâncias, pelo relevo e con-
sequentes dificuldades de deslocamento entre diversos municípios e o polo principal 
(Petrópolis) e sua dependência de um subpolo com disponibilidade mais limitada de 
recursos SUS (Nova Friburgo); a Médio Paraíba, pela concentração de recursos SUS em 
Volta Redonda; e a Metropolitana I, pela concentração populacional e de leitos dispo-
níveis para o SUS na capital.

Com base nesse diagnóstico da capacidade instalada, histórica e emergencial, e 
visando a contribuir para superar esses desafios, reduzir a pressão sobre os recursos 
em vários polos regionais, foram propostos outros três cenários. Procurou-se valorizar 
as potencialidades de outros polos, como Duque de Caxias, Valença, Vassouras e Nova 
Friburgo. Ao passo que já havia leitos de UTI Covid-19 nos dois primeiros, no terceiro 
não estavam previstos novos leitos e a disponibilidade já era significativa; o último se 
caracterizava pela situação mais complexa, pois não estavam previstos novos leitos, 
porém se configurava como polo mais acessível para municípios de menor porte e 
distantes de outros centros urbanos com disponibilidade de leitos de UTI. 
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Cenário de regionalização 1 para atenção à Covid-19, com 15 polos

O primeiro cenário proposto para ampliar o acesso conta com 15 polos, definidos 
em razão da disponibilidade de leitos de UTI ao SUS e das possibilidades de acesso 
a partir dos municípios próximos. Além dos nove municípios destacados como polos 
das RS (Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Vassouras, Angra dos Reis, 
Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna), foram incluídos outros seis: Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Valença, Nova Friburgo e Macaé, para:

1. reduzir os efeitos da concentração de recursos na capital e, assim, os fluxos 
oriundos da Baixada Fluminense;

2. reduzir obstáculos relacionados às distâncias entre municípios no Norte Flu-
minense e na Região Serrana;

3. minimizar os efeitos da maior dificuldade de acesso rodoviário a polos como 
Niterói e Angra dos Reis;

4. valorizar a disponibilidade de recursos SUS em municípios como Valença e 
Vassouras, redistribuindo os fluxos nas regiões do Médio Paraíba e Centro-Sul. 

Na Tabela 3 estão as taxas de disponibilidade de leitos de UTI para a população do 
polo e dos municípios da região. Se forem considerados somente os recursos previamente 
existentes, dos novos polos propostos apenas Valença teria disponibilidade significativa 
de leitos de UTI. Os outros novos polos, além de Volta Redonda e da capital, teriam 
baixa oferta SUS, inferior a 1 leito de UTI por 10 mil habitantes. Com os leitos que 
haviam sido habilitados, a situação melhoraria de maneira significativa na maioria dos 
polos das RS, exceto em Angra dos Reis e Cabo Frio. 

A inclusão de leitos de UTI Covid-19 ampliaria a disponibilidade em São Gonçalo e 
Duque de Caxias, além de Valença. Em Macaé, Nova Friburgo e Nova Iguaçu não haviam 
sido habilitados novos leitos de UTI até o período analisado. No município de Nova 
Iguaçu, mesmo com a possível habilitação dos leitos previstos, a taxa se manteria infe-
rior a 1 leito de UTI por 10 mil habitantes.

Cenário de regionalização 2 para atenção à Covid-19, com 12 polos

Diante das limitações evidenciadas na primeira proposta de regionalização para aten-
ção aos casos graves de Covid-19, foi elaborada uma segunda, com 12 polos. Três mu-
nicípios deixariam de ser polos: Macaé, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Os dois primeiros 
tinham poucos ou nenhum novo leito de UTI, não alterando a disponibilidade, por isso 
seus arranjos regionais foram incluídos, respectivamente, nos de Campos dos Goytaca-
zes e de Duque de Caxias. Mesmo com os novos leitos, São Gonçalo manteve uma taxa 
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de disponibilidade restrita, embora superior a 1 por 10 mil habitantes; assim, optou-se 
por agregar os municípios desse arranjo ao polo Niterói, que apresentou importante au-
mento de leitos de UTI habilitados. Nova Friburgo, mesmo sem novos leitos de UTI SUS, 
foi mantido como polo pelos motivos de localização geográfica estratégica, pois cons-
titui-se como referência para diversos pequenos municípios distantes de outros polos.

Na Tabela 3, pode-se, também, observar as mudanças nas taxas de disponibilidade de 
leitos de UTI com a redução do número de polos propostos. Isso ocorreu nos municípios 
da Baixada Fluminense e no norte do estado. As mudanças levaram à redução nas taxas 
de disponibilidade nos três polos aos quais foram agregados esses municípios incluídos 
anteriormente nos polos retirados. Se nos casos de Campos dos Goytacazes e Niterói 
as alterações causaram diminuições restritas, em Duque de Caxias a taxa passou a 
ser inferior à de 1 leito de UTI por 10 mil habitantes. Assim, o intento de reduzir a 
necessidade de deslocamentos para a capital ficou comprometido neste cenário.

Cenário de regionalização 3 para atenção à Covid-19, com 11 polos

Com o terceiro cenário, buscou-se propor solução para a questão da polarização na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dada a concentração prévia de leitos de UTI 
SUS na capital e o aumento dessa concentração com os novos leitos de UTI Covid-19, 
a alta concentração populacional em diversos municípios com baixa disponibilidade de 
recursos SUS dificultava a proposição de um arranjo com algum grau de independência 
em relação ao município do Rio de Janeiro. Por isso, neste cenário, o polo de Duque de 
Caxias, que no anterior estava articulado ao polo de Nova Iguaçu, foi incluído no Rio de 
Janeiro, praticamente recompondo a RS Metropolitana I. 

As mudanças decorrentes dessa terceira proposta (Tabela 3) estão relacionadas à 
redução da taxa de disponibilidade de leitos de UTI SUS no polo da capital. Ao menos, 
a disponibilidade para a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro passou a ser superior a 
1 leito por 10 mil habitantes acima de 20 anos, com os novos leitos de UTI Covid-19 
habilitados até então.

Comparação dos cenários de regionalização propostos

Considerou-se como mais factível a proposta de Regionalização 2, com 12 po-
los – Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Angra dos Reis, Volta Redonda, 
Vassouras, Valença, Petrópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes 
e Itaperuna –, principalmente pela possibilidade de melhor distribuição da atenção 
de alta complexidade na Região Metropolitana. Porém, identificaram-se questões e 
desafios relevantes a serem ponderados.
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O principal é a disponibilidade restrita de recursos no arranjo polarizado por Duque 
de Caxias, decorrente da limitação de recursos SUS em diversos municípios com grande 
concentração populacional, como Nova Iguaçu, Belford Roxo e Magé. Em outros dois 
arranjos regionais relacionados aos cenários desenhados, Angra dos Reis e Nova 
Friburgo, ocorreram problemas semelhantes, porém a manutenção de sua definição 
como polos decorreu das dificuldades de acesso rodoviário e da distância em relação a 
outros polos de atenção à saúde. Em todos, constatou-se a necessidade de ampliação 
da oferta, mesmo com os leitos de UTI Covid-19 habilitados em Duque de Caxias e com 
os previstos nos três polos.

Campos dos Goytacazes e Itaperuna tinham grande disponibilidade de recursos SUS 
e nesta segunda proposta mantiveram e ampliaram as respectivas RS. Os polos de Niterói 
e Cabo Frio, por sua vez, também mantiveram suas RS, porém sua disponibilidade de 
leitos de UTI SUS seria mais restrita.

A oferta significativa de leitos de UTI SUS em dois municípios de menor porte popu-
lacional, Valença e Vassouras, possibilitou que ambos constituíssem polos, permitindo 
desconcentrar a atenção de alta complexidade nas RS do Médio Paraíba e, especialmen-
te, na Centro-Sul. 

A Serrana tem grande área territorial e uma concentração de recursos de alta 
complexidade no SUS em Petrópolis, reforçada pelos novos leitos de UTI Covid-19 
habilitados e previstos naquele momento. Porém, há diversos pequenos municípios 
distantes e com acesso rodoviário problemático a Petrópolis. Assim, havia premente 
necessidade de ampliar os recursos SUS em Nova Friburgo, com o intuito de atender 
os municípios situados na porção norte da Região Serrana e próximos à fronteira com 
o estado de Minas Gerais.

A IMPORTÂNCIA E OS DESAFIOS DA REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE

A regionalização pode ser fato e/ou ferramenta (Ribeiro, 2016). Fato por se constituir 
sem necessariamente estar vinculada às ações hegemônicas do presente. Ferramenta 
como parte das ações estratégicas de agentes como o Estado, as corporações, os movi-
mentos sociais. A regionalização em saúde é uma ferramenta que precisa incorporar as 
regiões de fato para constituir estratégias de ampliação do acesso aos serviços de saúde, 
a cuidados de saúde efetivos, eficientes e resolutivos.

As propostas de regionalização foram elaboradas em virtude do enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, para lidar com obstáculos relacionados ao acesso aos leitos 
de UTI. Os desafios aqui abordados estão vinculados a fatores como: concentração de 
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recursos SUS em alguns polos, marcadamente na capital; distâncias entre municípios 
e polos regionais; dificuldades de acesso rodoviário a alguns polos, além das concen-
trações populacionais.

Porém, há outras questões relevantes: há que se desconcentrar recursos de maneira 
coordenada para reduzir desigualdades, sem desconsiderar critérios de escala e escopo 
relevantes na prestação da atenção de alta complexidade. No âmbito da governança em 
saúde, há necessidade de maior colaboração/cooperação técnica e financeira entre os en-
tes das RS, com a criação de um ambiente favorável a acordos para organizar a atenção 
à saúde e dar resposta às necessidades de saúde da população. Também cabe ressaltar o 
papel da regulação em saúde, que deve atuar no sentido de garantir o acesso oportuno 
a cuidados efetivos, especialmente em um momento complexo como o da pandemia.

Ademais, as propostas de regionalização podem contribuir para os debates relativos 
à atualização da regionalização em saúde, fundado também na necessária hierarquização 
da atenção, que precisa estar incorporada em qualquer (re)definição de sua organização 
espacial. Logicamente, essas atualizações precisam estar ancoradas em políticas de 
investimento no SUS, voltadas para a qualificação e ampliação da oferta de recursos 
físicos e humanos em saúde.

Por último, é importante ressaltar que esta análise teve, entre os seus desdobramen-
tos, a realização, em agosto de 2020, do seminário on-line Cenários de Regionalização 
da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, no qual foi possível dialogar com representantes 
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, do Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ) e pesquisadores da Fiocruz. 
Para a equipe do Proadess, estabelecer e consolidar esses canais de interlocução entre 
diferentes atores das políticas públicas em saúde é fundamental para o cumprimento do 
seu objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho do SUS (Vídeo Saúde Distri-
buidora da Fiocruz, 2020).
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Proposta de Matriz de Linha de Cuidado
 Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde

Margareth Crisóstomo Portela, Victor Grabois e Claudia Travassos

Pelo potencial de contágio, pelas características de sua evolução e pelo grau de com-
plexidade de cuidados em saúde que pode requerer, a Covid-19 tem colocado imen-

sos desafios para os sistemas de saúde dos diferentes países onde se propaga. Medidas 
de contenção e mitigação da pandemia, incluindo distanciamento físico, testagem, iso-
lamento de casos, minimização da circulação de pessoas e uso de máscaras têm sido 
amplamente preconizadas com vistas a evitar o crescimento descontrolado de casos e o 
colapso dos sistemas e serviços de saúde (Walensky & Del Rio, 2020; Anderson et al., 
2020). Estima-se que cerca de 80% dos casos de Covid-19 tenham manifestações leves 
ou mesmo sejam assintomáticos e 20% sejam de gravidade moderada ou grave (CDC, 
2021). Desse modo, a Covid-19 incorre em elevada demanda por cuidados de saúde nos 
diferentes níveis de atenção, totalmente fora de padrões usuais, com destaque para a de-
manda a recursos hospitalares altamente complexos para tratamento de cerca de 5% dos 
casos graves (Zhou et al., 2020; Garg et al., 2020). Tal demanda concorre com a deman-
da regular aos serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção que, em condições 
normais, comumente já enfrentam gargalos no país. E impõe preocupações adicionais 
pelo elevado índice de transmissibilidade do Sars-CoV-2, coronavírus transmissor da 
doença Covid-19, que expõe profissionais da saúde e pode expor pacientes com outras 
condições de saúde ao utilizarem os serviços de saúde. 

O documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) intitulado “Critical pre-
paredness, readiness and response actions for Covid-19” (WHO, 2021) sistematiza 
quatro cenários de transmissão possíveis: 1) não há casos relatados; 2) há casos espo-
rádicos, um ou mais, importados ou localmente adquiridos; 3) há agregados de casos, 
com a maioria relacionada à transmissão local e envolvendo cadeias de transmissão já 
existentes; 4) há grande elevação do número de casos com cadeias de transmissão am-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Del+Rio+C&cauthor_id=32301959
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.htm?s_cid=mm6915e3_w
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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plamente disseminadas. Nos cenários 1 e 2, é posta a necessidade de se preparar para 
o aumento da demanda aos serviços de saúde. No cenário 3, a sobrecarga do sistema 
de saúde já está estabelecida como uma realidade, havendo necessidade de organizar 
a ampliação da oferta de serviços e de outros recursos que se façam necessários. No 
cenário 4, coloca-se a possibilidade de crise no sistema de saúde, havendo necessidade 
de implementação de planos de aumento das capacidades do sistema de saúde, assim 
como de ganho de escala e velocidade neste processo.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, marcado por contextos muito 
diversos e imensas desigualdades regionais na oferta de serviços e desigualdades sociais 
no acesso, especialmente aos serviços de média e alta complexidades, um dos desafios 
para o enfrentamento da Covid-19 é a necessidade de adotar estratégias diversas de miti-
gação da pandemia, assim como de organização da rede de serviços de saúde disponíveis. 

Propomos aqui um arcabouço matricial que permite a conformação de diferentes 
arranjos assistenciais, adaptados às realidades locorregionais, na organização do cuidado 
efetivo relacionado à Covid-19, no contexto de ampla diversidade e desigualdade do 
país. Nessa matriz, os pontos de cuidado articulam-se com a evolução clínica da doença 
e suas possíveis sequelas, que expressam as necessidades de saúde dos pacientes, 
considerando também a presença ou não de vulnerabilidade social e econômica. Nela 
são contemplados o fluxo de pacientes, as funções dos pontos de cuidado, indicando-
se quando e quais cuidados podem ser prestados em cada ponto e as relações entre 
eles (referência e contrarreferência). E se define uma linha de cuidado para a Covid-19 
harmonizada com a rede de atenção à saúde. 

A matriz se inicia com o surgimento da doença, abrange os casos assintomáticos 
e contatos nas ações de vigilância e se estende ao longo de toda a evolução clínica, 
incluindo medidas terapêuticas e de reabilitação no caso de possíveis sequelas. Ao ser 
direcionada ao atendimento de pacientes em uma pandemia, responde à situação de 
emergência que, na maioria das vezes, requer expansão, modificação e inclusão de pontos 
de cuidado específicos. Incentiva-se que algumas dessas mudanças sejam orientadas de 
modo a configurar uma reorganização da oferta de serviços e do modelo de atenção, 
tornando-se assim em legados para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Ao longo da linha de cuidado localizam-se conhecimento e normas (diretrizes clínicas, 
políticas e procedimentos e demais documentos) necessários para orientar e apoiar os 
processos decisórios de profissionais e se destacam os insumos estratégicos essenciais 
para cada etapa e dimensão do cuidado. Detalham-se também o tipo, a geração e o fluxo 
das informações sobre o paciente (prontuários e notificações) nesse percurso. 
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A matriz tem como objetivo a melhoria dos resultados do cuidado prestado aos 
pacientes, orientando-se pelo emprego de boas práticas, baseadas em evidências cien-
tíficas, mediante a organização do cuidado em saúde de modo a maximizar as chances 
de cura e sobrevivência dos pacientes e minimizar a transmissão da doença. Abrange a 
clínica, aspectos de vigilância, a gestão do processo de cuidado, as organizações presta-
doras de serviços e gestoras de saúde, de assistência e proteção social e as organizações 
comunitárias. Sua implementação deve se fazer em estreita correlação com os cenários 
epidemiológicos, articulação com as redes de atenção à saúde local e regional e com a 
comunidade (Conass, 2020). Pode ser empregada também como instrumento orienta-
dor da programação de serviços de saúde para estimar a oferta de profissionais da saúde, 
a capacidade instalada e insumos estratégicos. No mais, deve ser objeto de constante 
atualização, com base na experiência nacional e internacional com a pandemia e no 
conhecimento científico produzido ao longo deste processo, incorporando as modifi-
cações pertinentes ao aprimoramento da efetividade do controle e cuidado de saúde 
relacionados à Covid-19.

A implementação da matriz pressupõe que alternativas de cuidado possam ser 
combinadas dependendo das estruturas locais e das regiões de Saúde, orientadas pelas 
diretrizes apresentadas a seguir. 

DIRETRIZES BÁSICAS

1. A matriz é um desenho teórico, genérico e dinâmico. Contém apenas elemen-
tos gerais e não expressa nenhum contexto em particular. Deve ser objeto de 
mudanças segundo o contexto, o cenário da epidemia, as experiências acumu-
ladas, as estruturas de saúde existentes e o conhecimento disponível sobre o 
Sars-CoV-2 e a Covid-19.

2. A linha de cuidado Covid-19 foi concebida para funcionar concomitantemente 
ao atendimento das demandas rotineiras nos serviços de saúde, especialmen-
te daquelas definidas como essenciais (WHO, 2020) Entretanto, mudanças 
estratégicas no atendimento de rotina (adiamento ou suspensão de rotina 
e procedimentos eletivos), a fim de expandir a oferta para a linha de cuidado 
Covid-19, podem se fazer necessárias nos momentos críticos da epidemia. 
Arranjos diversos são passíveis de consideração na dependência da duração 
da pandemia ou sua evolução para o estágio endêmico.

3. Os serviços de saúde de atenção primária têm papel essencial na vigilância 
epidemiológica, na identificação e mitigação dos efeitos das vulnerabilidades 
sociais e econômicas da população, na comunicação e orientação da comuni-

http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-VERSÃO-FINAL-3.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2
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dade acerca dos fluxos relevantes na rede de atenção à saúde e como porta de 
entrada e continuidade do cuidado em casos de Covid-19 (Engstrom et al., 
2020; Brasil, 2020a, 2020b, 2021). Também são responsáveis pela operacio-
nalização da vacinação contra a doença, que em janeiro de 2021 passou a se 
constituir na mais importante medida de controle da pandemia no país. Pre-
vê-se que a Covid-19 continuará presente como doença endêmica por alguns 
anos, e aos serviços de saúde de atenção primária continuará cabendo papel 
relevante no manuseio de pacientes infectados e contatos.

4. Articulações intersetoriais com organismos de proteção social e outros e 
articulações horizontais com lideranças e organizações comunitárias devem 
ser estabelecidas para que as necessidades da população sejam atendidas em 
sua integralidade. 

5. Pacientes com síndrome gripal e Covid-19 devem estabelecer contato com o 
mínimo de pontos de cuidado possível, e, em todos os pontos de cuidado, 
devem ser recebidos, avaliados e atendidos em fluxo separado da demanda 
regular nos serviços. Os pontos de cuidado na linha de cuidado Covid-19 
devem organizar o atendimento conforme coortes de pacientes confirmados e 
suspeitos (Anvisa, 2021).

6. O atendimento e a transição do paciente de um ponto a outro devem ser 
orientados por diretrizes clínicas e demais instrumentos voltados para a 
identificação da síndrome gripal e Covid-19, da presença de vulnerabilidade 
social, do grau de gravidade da doença e para a detecção precoce da síndrome 
respiratória aguda grave (Srag). 

7. O transporte de pacientes entre os pontos de atenção da rede deve ser pronto 
e adequado, especialmente nos casos graves, podendo-se lançar mão, em 
cenários de insuficiência do transporte adequado, de transporte adaptado 
para pacientes em quadros de menor gravidade. 

8. O desenvolvimento da epidemia e outros aspectos epidemiológicos, os indica-
dores de utilização de serviços e a disponibilidade de recursos – profissionais, 
testes, leitos, equipamentos estratégicos, equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs), treinamento, transporte – devem ser monitorados, e os momen-
tos de mudança (disparadores) devem ser previamente definidos e monitora-
dos permanentemente, em sintonia com o funcionamento da rede de atenção 
à saúde. Um roteiro deve ser desenvolvido para esse fim.

9. Para a execução da diretriz 8, é fundamental a transparência e disponibilização 
dos dados necessários. 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_aps_no_sus_para_enfrentamento_da_covid-19_versao_leitura_uma_coluna_1_.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_aps_no_sus_para_enfrentamento_da_covid-19_versao_leitura_uma_coluna_1_.pdf
http://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Recomendacoes_ACS_COVID19_ver001_final.pdf.pdf.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/20200323-ProtocoloManejo-ver05.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
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10. A reposição de recursos humanos afastados por contraírem a doença, em 
todos os pontos de cuidado, deve ser uma preocupação constante. Ao 
mesmo tempo, é fundamental que se monitorem as perdas e a capacidade de 
reposição satisfatória.

11. No curso da pandemia, com a Covid-19 se configurando como emergência 
sanitária, centros de Operações de Emergência (COE-Saúde-Covid-19) de-
vem ser organizados em diferentes esferas de gestão, envolvendo todas as 
áreas (vigilância, atenção, logística, entre outras), com vistas a monitorar 
a evolução da própria pandemia e preparar, planejar e integrar ações para o 
seu enfrentamento, entre as quais a disponibilização e acompanhamento do 
uso de recursos e a definição da expansão de pontos de cuidado de saúde/
profissionais/insumos. A resposta à pandemia, especialmente no que tange à 
organização da linha de cuidado, requer gestão permanente e ação coordena-
da em determinadas bases territoriais.

12. É recomendado que o fluxo de pacientes seja regulado na linha de cuidado, 
considerando a prontidão adequada e a complexidade necessária ao cuidado 
dos pacientes que iniciam quadro clínico já com formas graves da doença 
ou que evoluem para Srag rapidamente. Preferencialmente, essa regulação 
deve se dar diretamente para os hospitais de referência de pacientes graves, 
evitando-se atraso ou mesmo perda de oportunidade para a oferta do 
cuidado adequado.

Resumidamente, na linha de cuidado Covid-19 os pontos de cuidado se articulam 
ao estadiamento da doença, refletindo a evolução clínica dos pacientes e o grau de 
vulnerabilidade social e econômica. Para se evitar a sobrecarga de atendimento nas 
unidades básicas de saúde (UBS) e o risco de contágio de outras pessoas, a atenção no 
domicílio deve ser amplamente utilizada, em estreita articulação com os médicos e os 
demais profissionais da UBS de referência, envolvendo teleatendimento e o suporte de 
centrais de regulação de leitos e de transporte. Acredita-se que essa conduta também 
facilite a detecção de situações de agravamento de pacientes, que poderiam de forma mais 
oportuna ser referenciadas para o cuidado hospitalar. Pacientes, seus contatos e pessoas 
de alto risco em situação de vulnerabilidade social e econômica devem ser identificados, 
e locais de alojamento/internação alternativos devem ser buscados, sempre que possível 
em articulação com serviços de assistência e proteção social locais. O trabalho dos 
agentes comunitários em saúde (ACS), que compõem as equipes de saúde da família 
das UBS, é importante para o cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS), em particular 
para a vigilância em saúde, na busca ativa de casos e identificação de suspeitos e seus 
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contatos, na identificação de pessoas de alto risco, no apoio ao monitoramento clínico e 
na testagem nas comunidades, quando for o caso. Os ACS também podem desempenhar 
papel fundamental na sensibilização, orientação, acompanhamento e busca ativa de 
pessoas na vacinação contra a Covid-19. Adicionalmente, sempre que necessário e 
possível, sublinha-se o papel que os ACS podem cumprir na articulação com lideranças 
comunitárias (Brasil, 2020a).

As equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - Atenção Básica (Nasf-AB) e da 
Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) devem, mediante apoio matricial às equipes 
da APS e de teleatendimento, atuar no acompanhamento e orientação aos pacientes, 
por exemplo, com comorbidades associadas, que necessitem de apoio em saúde mental 
ou demandem reabilitação após a desospitalização. A AAE, por seu papel no cuidado 
de pacientes portadores de condições crônicas, que são subpopulações de maior risco, 
pode desempenhar a função de indicar e elaborar diretrizes clínicas e fluxogramas, na 
orientação da trajetória do paciente na linha de cuidado Covid-19 (Conass, 2020). 

Diante das múltiplas manifestações da Covid longa, podem também caber às unidades 
de AAE novas funções no acompanhamento de pacientes. 

As unidades de urgência/emergência, entre as quais as unidades de Pronto-
Atendimento (UPAs), especialmente nos casos em que não há estruturas hospitalares de 
referência para o tratamento de pacientes que precisem de algum nível de estabilização, 
podem atuar no cuidado de pacientes com quadro de gravidade de síndrome gripal e 
Covid-19. Nesses casos, tanto deveriam estar articuladas às centrais de leitos e de 
transporte como estar preparadas para realizar a contrarreferência às UBS dos pacientes 
que podem ser tratados no domicílio. 

Hospitais intermediários para pacientes de menor gravidade que necessitam de inter-
nação ou pacientes com quadro leve e vulnerabilidade social e econômica, e hospitais de 
referência com capacidade tecnológica para cuidar de pacientes com Srag e outras pos-
síveis complicações graves são os pontos de cuidado mais complexos no atendimento 
aos pacientes com Covid-19 (NICE, 2020). 

A linha de cuidado estende-se ainda na necessidade de reabilitação de pacientes com 
sequelas, que demandarão cuidados após a desospitalização. Programas de reabilitação 
para pacientes devem ser considerados em centros dedicados à Covid longa e em centros 
de reabilitação em geral, assim como nos Nasfs e na AAE, incluindo ações domiciliares 
ou em unidades de saúde, com disponibilização de transporte para os pacientes. Embora 
se possa argumentar que a reabilitação ocorre em pontos de cuidado já contemplados 
na matriz, a sua explicitação como ponto de cuidado em si chama atenção para a sua 
importância em um cenário em que ainda é pouco discutida. 

http://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Recomendacoes_ACS_COVID19_ver001_final.pdf.pdf.pdf
http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-VERSÃO-FINAL-3.pdf
http://www.nice.org.uk/guidance/NG159
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Por fim, apresenta-se como relevante a questão do manuseio de corpos de pacientes 
mortos pela Covid-19, especialmente desafiante em momentos mais críticos da pandemia.

A acomodação da Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde não se 
dá sem tensões no decorrer do tempo, tanto pelos desafios que a convivência com ela 
nos serviços de saúde impõe como pelos momentos de expansão e contração que pode 
requerer. O risco de desassistência a outras condições de saúde precisa continuamente 
ser evitado, ainda que seja realista admitir a retenção de demandas em momentos 
de necessidade de expansão dos cuidados para a Covid-19. A resposta às demandas 
acumuladas, por sua vez, requer o gerenciamento de filas, considerando o risco dos 
pacientes e a perspectiva de não comprometer a oportunidade do cuidado. Diante da 
imensa crise sanitária, não há de surpreender que as redes e os serviços de saúde que 
as compõem vivenciem ainda, em inúmeros momentos, a necessidade de se reorganizar 
e de inovar para dar conta das necessidades de saúde da população, entre as quais as 
novas necessidades decorrentes de sequelas da própria Covid-19. O fortalecimento do 
SUS dever ser o norte.

A matriz é apresentada de forma esquemática a seguir. As cores azul, laranja-escuro 
e vermelho relacionam a Linha de Cuidado Covid-19 à gravidade do quadro clínico, com 
o vermelho indicando as situações mais críticas. O laranja-claro foi associado à transição 
do paciente com uso de transporte, o verde foi associado aos cuidados de reabilitação 
e o roxo ao óbito.



172

COVID-19

Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde



173

Proposta de Matriz de Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde

Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)



180

COVID-19

Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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  Elyne Montenegro Engstrom, Eduardo Alves Melo, 
Ligia Giovanella, Adelyne Maria Mendes Pereira, 

Victor Grabois e Maria Helena Magalhães de Mendonça

Apresentamos aqui recomendações para a organização dos serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS) para o enfrentamento 

da pandemia da enfermidade denominada Covid-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2. 
Diante da magnitude e da complexidade desta pandemia, as respostas do setor Saúde 
devem ser ágeis e integradas, incorporando ações de vigilância, da APS, da média e 
alta complexidade (CDC, 2020; Portela, Grabois & Travassos, 2020), sustentadas por 
intervenções estratégicas coordenadas e em articulação intersetorial, para respostas 
sociais e econômicas.

Experiências internacionais de enfrentamento da pandemia centradas no cuidado 
individual hospitalar mostraram-se insuficientes, o que indica a importância de modelos 
de atenção e gestão dos serviços de saúde integrados em rede e coordenados pela APS 
e, portanto, próximos das comunidades. Tais experiências atestam as potencialidades de 
uma APS forte e integral no cuidado (Medina et al., 2020). 

O número expressivo de mortes por Covid-10 em 2020 (total=194.976) evidencia 
o fracasso brasileiro no controle da pandemia, com a disseminação da doença de regiões 
metropolitanas para municípios menores e a transmissão comunitária do vírus (Fiocruz, 
2020a, 2020b). Tal situação sanitária, agravada pelo negacionismo do governo federal e 
a decorrente resistência a adotar as comprovadas evidências científicas para o controle 
da Covid-19 acirram a crise humanitária e econômica e as profundas iniquidades 
sociais já existentes no país, o que se expressa na maior proporção de óbitos entre 
populações de menor renda e entre pessoas negras (Fiocruz, 2020b; Giovanella et al., 
2020). Considerando a determinação social no processo de adoecimento e morte por 
Covid-19, este agravo é considerado, por alguns autores, como uma sindemia, ou seja, 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/matrizlinhacuidado.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_semana_44-45.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_semana_44-45.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_semana_48-49.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_semana_48-49.pdf
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uma epidemia que se superpõe ao conjunto de agravos não transmissíveis que afetam 
com maior intensidade os grupos sociais mais vulneráveis (Singer et al., 2017; Horton, 
2020). Por tamanha relação com as desigualdades sociais, a sindemia de Covid-19 exige 
abordagens de cuidado ampliadas, que considerem as suas dimensões biopsicossociais. 

Nesse contexto, a APS no SUS, em especial a Estratégia Saúde da Família (ESF), tem 
papel estratégico no enfrentamento da Covid-19, pois sua capilaridade nos territórios 
lhe permite identificar situações de risco e vulnerabilidade e exercer a vigilância em saúde. 
E as unidades básicas de saúde (UBS),1 por sua vez, têm papel estratégico no cuidado 
das pessoas no curso desta epidemia. Para que tal papel se exerça, é preciso que se 
efetivem atributos e diretrizes para uma APS abrangente, orientada para a integralidade, 
considerando a necessidade de se estabelecer uma linha de cuidado específica para a 
Covid-19 (Brasil, 2020a; WHO, 2020a). Isso implica a definição de fluxos para que 
as pessoas possam ser cuidadas: no seu local de moradia, no domicílio, nas UBS e nos 
demais serviços da rede de atenção à saúde. Em um sistema organizado, a APS tem 
destaque na linha de cuidado, pois possibilita a conformação de trajetórias integrais de 
cuidado do usuário (Portela, Grabois & Travassos, 2020).

 Os atributos que norteiam as ações da APS são: acesso de primeiro contato; 
vínculo longitudinal; integralidade; coordenação; abordagem familiar e comunitária e 
competência cultural. No Brasil, diretrizes nacionais de sustentação da APS incluem a 
necessidade de que esta seja porta de entrada preferencial para o SUS e base para o or-
denamento da rede, do trabalho em equipe e da ação nos territórios, na qual se destaca 
a atuação do agente comunitário de saúde (ACS) (Brasil, 2012). 

 Implementar tais referenciais fortalece o papel da APS na prevenção/controle clí-
nico-epidemiológico da epidemia e no apoio social, sem deixar de lado a garantia da 
atenção aos demais usuários que necessitam de cuidados em saúde (Abrasco, 2020a; 
2020b; Vitória & Campos, 2020). Exige, contudo, modificações na forma de organiza-
ção das UBS, subsidiadas por informações que permitam monitoramento da situação 
epidemiológica, planejamento e tomada de decisões, tendo como preocupações centrais 
a defesa da vida e a segurança de pacientes e profissionais da saúde (Abrasco, 2020a; 
Brasil, 2020b, 2020c).

Retomando recomendações publicadas em maio de 2020 (Engstrom et al., 2020), 
evidenciamos aqui a potência da APS na atenção e prevenção da doença, acompanhando 

1 Denominação genérica que inclui os serviços de APS no SUS: centros de Saúde, postos de Saúde, Unidades 
Básicas, clínicas da Família, unidades de Saúde da Família, entre outras.

http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/livreto-plano-de-contingencia-espin-coe-26-novembro-2020#:~:text=Este%20plano%20%C3%A9%20composto%20por,impacto%20para%20a%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica
http://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/matrizlinhacuidado.pdf
https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Relatorio-Rede-APS-_Semina%CC%81rio-APS-no-SUS-e-Covid-16-Abril-2020-final.pdf
http://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/05/REDE-APS-POSIC%CC%A7A%CC%83O-SOBRE-A-APS-NO-ENFRENTAMENTO-DA-COVID-19-final.pdf
http://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2020/04/So-APS-forte-para-ter-leitos-UTI-.pdf
https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Relatorio-Rede-APS-_Semina%CC%81rio-APS-no-SUS-e-Covid-16-Abril-2020-final.pdf
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_aps_no_sus_para_enfrentamento_da_covid-19_versao_leitura_uma_coluna_1_.pdf
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e cuidando da maioria dos casos suspeitos ou confirmados e com sintomatologia leve 
ou moderada (Brasil, 2020b), além de manter o cuidado aos demais usuários adscritos 
em seus territórios.

EIXOS E DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DA APS NO ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19

 Há diferentes formas de organização da APS nos municípios brasileiros, o que 
implica considerar as singularidades locais, os recursos e a decisão da gestão, com ações 
específicas relativas a: organização da porta de entrada; vigilância em saúde; promoção 
da saúde; cuidado das pessoas e das famílias e gestão compartilhada.

Organização do acesso à unidade básica de saúde

 As unidades precisam se reorganizar como ambiente seguro, estrutura física e 
insumos adequados, para lidar com os casos de Covid-19 (Brasil, 2020c, 2020d). 
Algumas das recomendações são:

• Separar os fluxos de pessoas na UBS, criando espaços de acolhimento, espera 
e triagem na porta de entrada e fluxo de acesso específico para usuários 
com sintomas respiratórios recentes, em locais específicos (se possível em 
tendas fora da UBS). Evitar aglomeração e o contato com outros usuários que 
buscam a unidade, com espaços específicos para o atendimento de usuários 
sem sintomas respiratórios. Todos devem ser orientados a seguir as regras de 
etiqueta respiratória e usar máscaras N95 ou PFF2.

• Criar ou adaptar espaço no interior da UBS (p. ex., salas de observação) 
para assistência ao paciente com quadro moderado ou grave de síndrome 
gripal ou com síndrome respiratória aguda grave (Srag), com a finalidade de 
estabilizar e esperar, de forma segura, a remoção para hospital. Esse espaço 
deve prever ventilação/exaustão adequada (normas da Anvisa), e nele os 
profissionais devem dispor dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 
compatíveis com a gravidade do estado do paciente e os procedimentos a 
serem realizados. 

• Separar, se possível, parte da equipe para atendimento específico a usuários 
com sintomas respiratórios (equipes de resposta rápida) em dias ou turnos 
estabelecidos, para diminuir o risco de contaminação, adoecimento e afasta-
mento de profissionais.

http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/recomendacoes-de-protecao-aos-trabalhadores-do-servico-de-saude.pdf/view
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• Preparar a UBS para imunização, com organização do espaço físico, logística 
adequada para aplicação da vacina, manutenção e transporte, considerando 
a cadeia de frio, adequado armazenamento, além de capacitação de pessoal 
específica para a aplicação das vacinas Covid-19.

Ações de vigilância em saúde

O fortalecimento da vigilância em saúde com uma infraestrutura robusta de dados 
e informações para tomada de decisões, integrada à APS, a torna potente no enfrenta-
mento da crise sanitária atual e de cenários futuros, assim como no subsídio para ações 
de outros setores (Barreto et al., 2020). 

Deve-se conferir ênfase à vigilância epidemiológica, que integra o conjunto de ações 
de prevenção, bloqueio e controle da Covid-10 identificando e monitorando os casos 
e indicadores de saúde da população e produzindo informações ágeis e confiáveis que 
subsidiem a tomada de decisões. As equipes de Saúde da Família estão presentes nos 
territórios e conhecem sua população, o que permite a vigilância de casos suspeitos/
confirmados, o rastreio de contatos próximos, a identificação de famílias vulneráveis e 
a adoção de ações prioritárias, incluindo a imunização da população. Inquérito nacional 
evidenciou a contribuição do trabalho dos ACS na vigilância: 80,8% desses profissio-
nais fazem busca ativa de pessoas com maior risco para Covid-19, de forma tanto 
presencial, por visita peridomiciliar, quanto remota, por meio de telefone ou WhatsApp 
(Fiocruz, 2020c). 

Estudo realizado por Bousquat e colaboradores (2020) entre gestores e profissionais 
envolvidos no enfrentamento da Covid-19 nas UBS indicou mudanças nas ações de rotina 
em torno de 90%; dessas ações, mostraram-se relevantes o incentivo ao isolamento 
social nos territórios, a notificação, a identificação de contatos e acompanhamento na 
quarentena, a identificação de grupos prioritários para a continuidade da atenção e a 
priorização para o contato remoto realizado majoritariamente por telefone do próprio 
profissional ou mensagem via WhatsApp (Bousquat et al., 2020).

Dentre as recomendações, destacam-se:

• Adotar os critérios mais atualizados para definições de casos suspeitos, con-
firmados ou descartados de Covid-19 e infecção assintomática, de forma a 
melhorar a qualidade da notificação. 

• Mapear usuários de maior risco para a Covid-19 e reforçar medidas de preven-
ção domiciliar, acionando redes de apoio social, se necessário. 

https://doi.org/10.1590/1980-549720200032
https://acscovid19.fiocruz.br/sites/acscovid19.fiocruz.br/files/2o_boletim.pdf
https://redeaps.org.br/2020/08/30/relatorio-completo-da-pesquisa-desafios-da-ab-no-enfrentamento-da-pandemia-da-covid-19-no-sus
https://redeaps.org.br/2020/08/30/relatorio-completo-da-pesquisa-desafios-da-ab-no-enfrentamento-da-pandemia-da-covid-19-no-sus
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• Incentivar e apoiar o isolamento social, o distanciamento físico e o uso de 
máscaras N95 ou PFF2, imprescindíveis para reduzir o contágio.

• Criar mecanismos de comunicação que facilitem o contato remoto da popula-
ção com a UBS nos casos suspeitos, acionando ações de vigilância de conta-
tos, monitoramento dos casos e assistência. 

• Realizar o rastreamento de novos casos e contatos, mediante ações de vigilân-
cia ativa pelas equipes, com destaque para os ACS. Ao identificar casos suspei-
tos, recomendar isolamento domiciliar por 14 dias como estratégia para reduzir a 
transmissão comunitária, mantendo-se o monitoramento subsequente.

• Testar casos suspeitos e contatos próximos com teste molecular (RT-PCR), 
sempre que possível.

• Atentar para a qualidade e segurança dos registros em saúde, quer seja em 
prontuários eletrônicos ou em meio físico, de modo a permitir a geração de 
relatórios e consolidados de informações e a notificação de casos.

• Realizar monitoramento periódico da situação epidemiológica local, com base 
em dados gerados nos atendimentos na APS e/ou fornecidos pela Vigilância 
(informações sobre os casos notificados e confirmados, pessoas testadas para 
Sars-CoV-2, sinais e sintomas clínicos, características sociais e demográficas, 
local de moradia) (Brasil, 2020a).

• Construir espaços de divulgação de informação em sala de situação e/ou pai-
nel da situação de saúde do território (virtual ou físico). 

• Acionar o potencial das equipes de APS de prover informação, educação e co-
municação em saúde em diversos espaços coletivos da comunidade, incluindo 
estabelecimentos comerciais, instituições de longa permanência como lares 
de idosos, entre outros, em ação integrada com a vigilância em saúde.

• Organizar a UBS para a imunização contra Covid-19, segundo critérios ex-
plicitados em planos nacionais e locais de imunização, considerando: carac-
terísticas dos imunobiológicos disponíveis; capacidade de aplicação diária 
(quantitativo de trabalhadores/espaço físico); organização da fila de acordo 
com a definição de grupos prioritários; planejamento dos insumos necessários 
(considerando primeira dose e reforço); preparação do espaço de vacinação; 
capacitação dos profissionais; orientações sobre a importância da vacina; e 
organização do fluxo de farmacovigilância no nível municipal (Brasil, 2021). 

http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/livreto-plano-de-contingencia-espin-coe-26-novembro-2020
http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/planovacinacaocovid_v2_29jan21_nucom.pdf
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Promoção da saúde 

A promoção da saúde tem potencial de contribuir para o alcance da equidade median-
te a identificação das iniquidades sociais para que seja possível garantir oportunidades e 
recursos igualitários aos indivíduos e famílias em maior vulnerabilidade social. Sua ênfase 
está na abordagem comunitária, nas ações coletivas nos territórios e na articulação de 
redes de apoio comunitárias e de programas sociais. Para tanto, recomenda-se:

• Realizar ações de informação, educação e comunicação em saúde na comu-
nidade sobre a situação epidemiológica do território, a necessidade de evitar 
aglomerações e sobre as medidas de proteção comunitárias, domiciliares e 
pessoais, como distanciamento social, uso de máscaras, higiene pessoal, la-
vagem de mãos.

• Potencializar recursos de comunicação coletivas existentes na comunidade 
(rádios comunitárias, grupos de mensagens, carro de som etc.).

• Divulgar orientações e informações sobre a Covid-19, sobre o funcionamento 
da UBS e da vacinação, para atores e espaços-chave da comunidade, com 
atenção especial para o esclarecimento de dúvidas em casos de desinformação 
gerada por fake news.

• Identificar usuários/famílias em extrema pobreza e insegurança alimentar, as-
sim como grupos vulneráveis, como a população em situação de rua, e mobi-
lizar lideranças e organizações sociais para ações de suporte social.

• Mapear possibilidades de outros locais ou estratégias de isolamento para 
usuários de maior risco para a Covid-19 que vivem em domicílios com poucos 
cômodos ou adensamento de moradores.

• Atuar de forma pactuada com os atores e os espaços de participação e contro-
le social, como os conselhos de Saúde, e com a rede intersetorial de serviços 
públicos e sociais.

Organização do cuidado integral dos usuários e famílias 

Cabe à APS realizar ações 

no âmbito individual e coletivo, de promoção e proteção da saúde, prevenção de agra-
vos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 
de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 
das coletividades. (Brasil, 2012) 
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Por meio das equipes de saúde e dos núcleos ampliados de Saúde da Família (Nasfs), 
ações específicas para Covid-19 envolveriam: prevenção, testagem de casos sintomáti-
cos, manejo clínico, reabilitação e apoio psicossocial aos pacientes, segundo níveis de 
gravidade, e atenção aos contatos (WHO, 2020b; SBI, 2020). Isso demanda organizar 
as ações para manter o cuidado dos demais usuários, mediante:

• Revisão das agendas de atividades das equipes, ajustando a oferta de atendi-
mentos programados (grupos prioritários), demanda livre, visitas domicilia-
res (em casos estritamente necessários), ações comunitárias, atendimentos 
remotos com usuários (teleatendimentos) e atividades internas (reuniões de 
equipes e capacitações) (Florianópolis, 2020; Greenhalgh, Koh & Car, 2020; 
Caetano et al.; 2020; Brasil, 2016). 

• Atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, con-
templando também a necessidade de manejo clínico de comorbidades. 

• No atendimento inicial do paciente com sintomas respiratórios recentes ou 
com suspeita de Covid-19, coleta de história e avaliação de sinais clínicos 
essenciais, como frequência e esforço respiratório, aferição de temperatura e a 
saturação de O2, evitando ao máximo o prolongamento do tempo de espera e 
o contato físico paciente-profissional.

• Utilização de protocolos clínicos elaborados por entidades científicas idô-
neas para identificação da gravidade de sinais e sintomas relacionados à 
síndrome gripal e seu respectivo manejo clínico. Deve-se considerar a va-
riabilidade de apresentação clínica da doença e não realizar a prescrição de 
medicamentos sem eficácia comprovada para tratamento da Covid-19, evi-
tando riscos e custos desnecessários aos pacientes, bem como resistência 
antimicrobiana (SBI, 2020).

• Viabilização de recursos para apoio diagnóstico e assistencial nas UBS, espe-
cialmente oxímetro, fontes de O2, eletrocardiograma, exames laboratoriais e 
exames de imagem. 

• Testagem específica para Covid-19 (testes moleculares RT-PCR, testes soroló-
gicos e testes de antígenos para Sars-CoV-2) ou encaminhamento dos casos 
suspeitos para a testagem, garantindo procedimentos de segurança na etapa 
da coleta e envio para o laboratório. É necessário que a gestão garanta ca-
pacidade laboratorial pública para processamento do material coletado com 
entrega de resultados em tempo oportuno. Testes sorológicos (para presença 
de anticorpos IgM e IgG) devem ser realizados somente no âmbito de estraté-

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331473/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/12/atualizacoes-e-recomendacoes-covid-19.pdf
https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19_Guia-para-profissionais-da-atenc%CC%A7a%CC%83o-prima%CC%81ria_7%C2%AA-versa%CC%83o_06out2020.pdf
http://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182/rapid-responses
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22685962/do1-2016-04-26-portaria-n-825-de-25-de-abril-de-2016-22685827
https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/12/atualizacoes-e-recomendacoes-covid-19.pdf
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gias articuladas entre os setores da Vigilância e da APS, nas esferas municipal 
e regional, com especial atenção para a especificidade e sensibilidade de cada 
marca de teste. Com relação aos testes sorológicos, destaca-se sua utilidade 
para monitoramento do percentual da população que já foi infectada e desen-
volveu anticorpos para o Sars-CoV-2 e salienta-se sua reduzida eficácia na 
identificação de casos, uma vez que apresentam resultados positivos somente 
após o período de contágio.

• Organização da assistência farmacêutica, considerando recursos terapêuticos 
para atenção à Covid-19 na APS, assim como insumos/medicamentos de uso 
regular na UBS. Tal organização inclui planejar renovação de receitas de usuá-
rios em acompanhamento, com maior aprazamento e entrega domiciliar de 
medicamentos para situações determinadas.

• Manutenção do cuidado dirigido aos demais usuários considerados prioritá-
rios, como gestantes, entre outros.

• Atenção ao aumento do consumo de álcool, aos quadros depressivos-ansio-
sos e à violência doméstica; cuidado em saúde mental dos usuários, com 
apoio social.

• Mapeamento dos motivos mais comuns da procura espontânea da UBS pelos 
usuários, buscando modos de prover tais necessidades que dispensem a ida 
frequente aos serviços de saúde. 

• Revisão da realização de visitas domiciliares (VD) (WHO, 2020b), priorizando 
situações não resolvidas de forma remota, como atenção a idosos com comor-
bidades, incluindo obesidade, hipertensão e diabetes, além de imunodepri-
midos, gestantes, recém-nascidos. Em todas as atividades, devem-se manter 
distâncias seguras, evitar aglomeração, ofertar máscaras para todos e prover 
EPI para todos os profissionais, independentemente do motivo da VD. 

• Organização de atividades de teleatendimento para acompanhamento de ca-
sos suspeitos ou confirmados de Covid-19 em cuidado domiciliar (Florianópo-
lis, 2020; Greenhalgh, Koh & Car, 2020; Caetano et al., 2020; Brasil, 2016), 
para familiares e também para usuários com outras condições clínicas. Essas 
atividades podem ser de diferentes modalidades, a depender dos recursos e 
do planejamento local, como: 1) atendimento em centrais de comunicação 
do SUS com o objetivo de estabelecer canal aberto para a população para 
orientação clínica e sobre os serviços disponíveis, realizado por meio de apli-
cativos de computador e/ou contato telefônico direto com profissionais da 
saúde; 2) atendimento remoto realizado diretamente pelas equipes da APS 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331473/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19_Guia-para-profissionais-da-atenc%CC%A7a%CC%83o-prima%CC%81ria_7%C2%AA-versa%CC%83o_06out2020.pdf
https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19_Guia-para-profissionais-da-atenc%CC%A7a%CC%83o-prima%CC%81ria_7%C2%AA-versa%CC%83o_06out2020.pdf
http://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182/rapid-responses
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22685962/do1-2016-04-26-portaria-n-825-de-25-de-abril-de-2016-22685827
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para seus usuários, visando à educação em saúde, à orientação sobre flu-
xos assistenciais e à realização de monitoramento clínico/epidemiológico e/
ou atendimento virtual. Para tanto, há protocolos específicos para Covid-19, 
como o utilizado no Reino Unido (Greenhalgh, Koh & Car, 2020), traduzido 
por sociedade médica brasileira. 

• Garantia, como recurso essencial, da disponibilidade para todas as equipes de 
um telefone celular, com acesso à internet. Caso não disponível, é fundamen-
tal a atuação dos gestores para viabilizá-los. 

• Monitoramento por telefone dos usuários em tratamento domiciliar, com pelo 
menos uma ligação por dia, a cada 24 horas e, se possível, a cada 12 horas, e 
planejamento de contatos durante os fins de semana.

• Acompanhamento do processo de recuperação do paciente pós Covid-19, 
estando atento à reabilitação do paciente. Isso é especialmente importante 
nos casos de sequelas na alta pós-internação, que evoluem com limitações 
físicas, cognitivas ou psíquicas, como fraqueza muscular e respiratória, fadiga, 
alterações de sensibilidade, do raciocínio, estresse, depressão. Além da equipe 
da ESF, é essencial o trabalho colaborativo com os profissionais do Nasf, como 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, educador físico, psicó-
logo, nutricionista, em reabilitação domiciliar. As ações de reabilitação podem 
se dar por meio de teleatendimento, atenção em ambientes comunitários, 
em espaços das UBS ou na atenção domiciliar (AD) do tipo 1 (por equipes da 
APS). De acordo com a complexidade do caso, a equipe pode acionar ainda, se 
disponíveis no município, os serviços de AD com recursos mais especializados 
para tratamento domiciliar (AD2 e AD3) (Brasil, 2016).

• Em casos com suspeita/confirmação de Covid-19 assistidos pela APS com 
evolução para óbitos domiciliares, viabilização da emissão de atestado de óbi-
to pelo médico da APS. 

Gestão compartilhada do cuidado na rede de atenção à saúde

O sistema de saúde brasileiro já apresentava uma incoerência na conformação de 
sua rede, a despeito das mudanças epidemiológicas e demográficas da população que 
exigiam sistemas integrados para respostas efetivas à complexidade do processo saúde-
doença-cuidado (Miranda Jr., 2014).

Tal situação ficou evidente nas ações iniciais para a Covid-19, com superlotação 
das unidades de urgência/emergência e falta de integração entre a APS e outros pon-
tos de atenção de maior complexidade tecnológica. Para salvar vidas e tornar as ações 

http://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182/rapid-responses
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22685962/do1-2016-04-26-portaria-n-825-de-25-de-abril-de-2016-22685827
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efetivas em situações clínicas de alta gravidade, disponibilizar leitos hospitalares para 
casos graves é uma das prioridades; porém, é preciso integração para organizar os 
caminhos dos usuários entre os serviços, com base em linhas de cuidado e protocolos 
de regulação. Gestão compartilhada do cuidado significa acompanhamento dos casos 
e estabelecimento de canais de comunicação e integração com outros serviços da rede 
de atenção à saúde para referência de casos de maior complexidade, especialmente 
acesso aos leitos hospitalares, por meio de sistema de regulação e transporte de pa-
cientes. Para tanto, é preciso, entre outros:

• Definir, por parte da gestão municipal/regional, mecanismos de integração 
de pontos da rede de atenção à saúde que compõem a linha de cuidado em 
Covid-19.

• Articular fluxos da APS com os demais componentes da rede de atenção à 
saúde, notadamente os serviços hospitalares e de urgência e emergência.

• Garantir retaguarda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ou 
equivalente, para remoção de pacientes nas UBS, bem como canais efetivos 
para contato entre APS e hospital.

• Definir critérios de encaminhamento para outros serviços da rede.

• Acompanhar à distância a situação de usuários internados e manter canal de 
comunicação com familiares, evitando que estes procurem o hospital.

   No Quadro 1 estão sistematizadas as recomendações apresentadas nos res-
pectivos campos de atuação da APS. Aspectos relativos à segurança do paciente e do 
trabalhador da saúde são apresentados no Quadro 2.

Quadro 1 – Síntese das recomendações para vigilância e atenção no enfrentamento da 
Covid-19 na Atenção Primária à Saúde

• Realizar ações individuais e coletivas/comunitárias específicas para a Covid-19 a partir das UBS, 
nas áreas da vigilância em saúde, promoção da saúde, cuidado clínico e gestão compartilhada do 
cuidado com outros serviços da rede

• Incentivar e apoiar o isolamento social, principal maneira de reduzir o contágio

• Reorganizar as agendas dos profissionais e os modos de realização dos atendimentos, para 
evitar aglomeração e contágio nas UBS, se possível definindo profissionais específicos para o 
atendimento de usuários com sintomas respiratórios

• Diferenciar fluxos de acesso, bem como espaços de espera e de atendimento, para usuários 
com sintomas respiratórios e/ou outras condições com suspeita de Covid-19, de preferência em 
espaço arejado e fora da UBS (tendas)
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• Garantir infraestrutura e manutenção para as UBS, como espaços físicos/tendas, oxímetros, 
oxigênio de alto fluxo, além de equipamentos de proteção individual (EPIs) e produtos de higiene

• Realizar ações de cuidado a distância (via teleatendimento, telefone, internet) e, quando 
oportuno, no território, para diminuir a ida dos usuários às UBS, exceto nas situações que 
requeiram atenção no próprio serviço

• Para monitoramento dos casos suspeitos/confirmados de Covid-19, manter a equipe atenta 
à evolução do paciente, em virtude da possibilidade de baixa saturação de oxigênio (sem 
sintomas) e de agravamento rápido da condição clínica

• Mapear e monitorar usuários e grupos sociais com maior risco e vulnerabilidade à Covid-19

• Manter atenção aos usuários com maiores necessidades de cuidados contínuos, 
independentemente da Covid-19, bem como de acompanhamento pré-natal e de ações de 
imunização

• Garantir a segurança dos trabalhadores da saúde e dos usuários (máscaras, álcool em gel, 
avental, luva, água, sabão, desinfecção de ambientes)

• Identificar casos suspeitos e contatos domiciliares e, se possível, contatos comunitários nos 
últimos 14 dias para recomendar isolamento domiciliar por 14 dias, como forma de reduzir 
contágios

• Realizar testes RT-PCR e testes de antígenos para Sars-CoV-2 para confirmação de casos e 
rastreamento de contatos

• Assegurar o suporte da rede de urgência e emergência (especialmente regulação, transporte por 
meio de ambulância e remoção pelo Samu) e a comunicação entre os pontos da rede

• Definir, por parte da gestão municipal/regional, a articulação das ações e serviços da rede de 
atenção que compõem a linha de cuidado específica para Covid-19, assim como critérios de 
encaminhamento

• Realizar imunização contra Covid-19 segundo Plano Nacional (e/ou estadual/municipal) de 
Imunização, tendo em vista os grupos prioritários nos domicílios/territórios, considerando: 
capacidade de aplicação diária e organização da fila; planejamento das doses e insumos 
necessários (considerando primeira e segunda doses); acondicionamento adequado da 
vacina; comunicação e orientações sobre a importância da vacina; e organização do fluxo de 
farmacovigilância junto com o nível municipal de gestão

Fonte: elaboração própria.

Quadro 1 – Síntese das recomendações para vigilância e atenção no enfrentamento da 
Covid-19 na Atenção Primária à Saúde (continuação)
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Quadro 2 – Recomendações para a segurança do paciente e do trabalhador da saúde

• Manter a obrigatoriedade do uso de máscaras no interior dos serviços de saúde. Todos os 
pacientes e acompanhantes devem ser acolhidos, e caso não estejam de máscara deve lhes ser 
oferecida uma máscara antes do atendimento

• Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) indicados de forma adequada para o 
contato com usuários, de acordo com as atividades, procedimentos e ambientes de cuidado. 
Recomenda-se o uso da máscara N95 ou PFF2 sempre que houver contato com pacientes.    
A consulta de um paciente com sintomas respiratórios demanda que o profissional da saúde 
utilize, além da máscara N95 ou PFF2, luvas, avental e gorro ou touca. O mesmo se aplica 
para procedimentos que gerem aerossóis. Com o surgimento de variantes mais transmissíveis 
do Sars-Cov-2, é recomendável utilizar máscaras N95 ou PFF2 sempre que possível, inclusive 
nas atividades que não envolvem cuidado direto

• Em UBS, realizar, em condições ideais, procedimentos que possam gerar aerossóis, incluindo 
a coleta de swab orofaríngeo ou nasofaríngeo (pois podem provocar tosse ou espirros), 
em unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro Hepa (high efficiency 
particulate arrestance). Se não for possível, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas 
fechadas e janelas abertas, e restringir o número de profissionais durante a realização desses 
procedimentos

• Capacitar todos os trabalhadores da saúde no conhecimento das formas de transmissão da 
doença e das medidas individuais e coletivas de proteção contra o Sars-CoV-2

• Prover condições para adequada higienização das mãos para uso dos pacientes e seus 
acompanhantes e dos profissionais da saúde, tanto no acolhimento/triagem quanto em 
outros pontos da UBS

• Definir o trabalho na forma de rodízio, se possível na organização de turnos ou de dias de 
trabalho, para que apenas parte da equipe esteja voltada para o atendimento específico 
a usuários com sintomas respiratórios, como forma de diminuir o risco de adoecimento 
e afastamento de profissionais, reduzir o estresse e permitir que parte da atividade dos 
profissionais se dê com pacientes que fazem parte dos programas tradicionais

• Orientar os trabalhadores da saúde sobre evitar tocar superfícies próximas ao paciente (p. ex., 
mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com 
luvas ou outros EPIs contaminados ou com as mãos contaminadas

• Dedicar atenção especial aos profissionais da limpeza e higienização de ambientes, que têm 
elevada exposição ao risco. Esses trabalhadores da saúde têm, em geral, menor escolaridade 
formal e dificuldade no acesso à informação de qualidade. É importante que sejam incluídos nas 
reuniões realizadas na unidade e que a equipe se responsabilize também por sua capacitação, 
mesmo que esses trabalhadores estejam a cargo das empresas terceirizadas

• Paramentar-se e desparamentar-se de forma adequada como atitude fundamental na redução 
do risco de transmissão do Sars-CoV-2 no âmbito das UBS. A capacitação de todos os 
trabalhadores da saúde e também a observação desses processos por outros profissionais são 
muito relevantes para garantir que tenham sido realizados de forma segura
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• Monitorar a força de trabalho em suas condições físicas e emocionais é essencial para 
definir atividades de suporte psicológico e a necessidade de afastamento de trabalhadores. 
A realização de briefings e debriefings – termos que remetem às reuniões breves entre 
profissionais, respectivamente no início e no final dos turnos, para avaliação sobre assuntos-
chave do trabalho – é um recurso já utilizado na segurança do paciente. No contexto da 
Covid-19, se justifica ainda mais para ações como, por exemplo, a identificação de riscos, 
problemas, necessidades de insumos, do que deu certo e do que precisa ser revisto.               
A necessidade de escuta das preocupações, receios e obstáculos para um cuidado seguro para 
usuários e profissionais no contexto da pandemia é premente. Essas atividades podem ter 
impacto positivo na segurança psicológica dos trabalhadores da saúde

• Orientar-se pelas normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), pelas melhores práticas e pela disponibilidade de testagem dos profissionais da saúde 
para decidir pelo afastamento de trabalhadores por sintomas respiratórios ou por confirmação 
de Covid-19

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados 
pelo paciente e de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na 
assistência ao paciente

MENSAGEM FINAL 

 Uma das lições aprendidas durante a emergência sanitária da Covid-19 foi a im-
portância do SUS e da APS quando se trata de salvar vidas. Sem uma APS forte e uni-
versal, não haverá imunização efetiva da população e controle da doença. A dinâmica da 
epidemia não pode levar à paralisação do cuidado. A renovação de práticas pede novos 
investimentos em recursos, insumos e ações para a sua otimização. Em tempo ágil e 
oportuno, será fundamental assegurar o acesso universal à vacinação contra a Covid-19 
(Brasil, 2021), combinado às ações de isolamento social e de vigilância.

Muito há que se investir para a reestruturação de um sistema de saúde integrado, 
com coerência epidemiológica e sanitária, de custo-efetividade, para cumprir a missão 
de cuidar da saúde das pessoas, das famílias e da comunidade. 

Quadro 2 – Recomendações para a segurança do paciente e do trabalhador da saúde 
(continuação)

http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/planovacinacaocovid_v2_29jan21_nucom.pdf
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A pandemia de Covid-19 representa um grande desafio para a sociedade, para os 
sistemas de saúde, para os governos e para a ciência, por exigir um conjunto de 

respostas articuladas. No caso brasileiro, não é tarefa simples responder às demandas 
decorrentes da pandemia de Covid-19 em consonância com os princípios fundamentais 
do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando-se que, assim como ocorreu em outros 
países, a resposta sanitária esteve centrada nos serviços hospitalares, com ações para 
ampliação do número de leitos, especialmente, de unidades de tratamento intensivo e 
de respiradores pulmonares. Nesse enfrentamento, é crucial reconhecer o papel que a 
Atenção Primária à Saúde (APS) tem a desempenhar. Sem desconsiderar a importância 
da adequada estruturação da atenção especializada voltada para os casos mais graves 
de Covid-19, é preciso reconhecer o enorme conjunto de ações e estratégias que podem 
ser implementadas no âmbito da APS para prevenção, cuidado e controle da epidemia. 

A reorganização dos serviços de APS é imperativa. Os casos infectados são, em sua 
maioria, assintomáticos ou apresentam formas leves da doença, com indicação de isola-
mento domiciliar, busca ativa de contatos e apoio à quarentena, e devem ser monitora-
dos pela APS e encaminhados a outros serviços da rede SUS oportunamente, conforme 
necessidade. Ademais, em inúmeros municípios o único serviço de saúde disponível são 
as unidades básicas de saúde (UBS), o que reforça essa preocupação. 

Adicionalmente, os serviços de APS, por sua capilaridade e atuação no território, 
são responsáveis pelo desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e cuidado em 
enorme gama de problemas de saúde que não podem ser descontinuadas. Isso impõe 
medidas que promovam a sustentabilidade da APS, garantindo a segurança tanto de 
seus usuários quanto de seus trabalhadores durante o período da pandemia. Em epi-
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demias anteriores ficou evidente que o foco exclusivo na doença emergente pode ter 
efeitos desastrosos na morbidade e mortalidade por outros problemas de saúde, quando 
se reduz o acesso ao cuidado de outras condições e agravos de que a APS se ocupa 
cotidianamente (Dunlop et al., 2020; Minué, 2020). 

O enfrentamento da pandemia Covid-19, além da garantia do cuidado individual, 
requer uma abordagem comunitária de vigilância em saúde. Os serviços de atenção 
primária do SUS, especialmente as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), por seus 
atributos de responsabilidade territorial, orientação comunitária e forte capilaridade em 
todo o território nacional, são os mais adequados para essa abordagem. Mais que nun-
ca, faz-se necessária a articulação do individual com o coletivo, a atuação integrada no 
âmbito das unidades de saúde com os territórios, a comunidade e seus equipamentos 
sociais. É importante que a reorganização do processo de trabalho na APS no contexto 
da epidemia se faça de modo a preservar os seus atributos de acesso, longitudinalida-
de, coordenação do cuidado, abordagens familiar e comunitária. Ademais, é necessário 
manter o contato das pessoas com os profissionais da saúde que cuidam delas diaria-
mente, seja para detecção precoce da infecção por Covid-19 e seu monitoramento, seja 
para atendimento a qualquer outro problema de saúde, garantindo a continuidade dos 
cuidados e o apoio social aos grupos vulneráveis, ao mesmo tempo que se asseguram as 
condições de proteção dos trabalhadores e da população (Medina et al., 2020).

Dialogando com essa necessidade, Universidade de São Paulo (USP), Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Universidade Federal de 
Pelotas (Ufpel) conduziram a Pesquisa Desafios da Atenção Básica no Enfrentamento da 
Pandemia da Covid-19 no SUS, uma iniciativa da Rede de Pesquisa em Atenção Primária 
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco, 2021).

A PESQUISA 

A pesquisa teve como objetivo identificar os principais constrangimentos e as es-
tratégias de reorganização utilizadas pelas equipes de APS no enfrentamento da Co-
vid-19 nos municípios brasileiros, e dessa identificação extrair aprendizados que pos-
sam contribuir para a formulação de políticas mais efetivas e adequadas a diferentes 
contextos no combate à Covid-19 no país.

Foi realizado estudo transversal por meio de um inquérito on-line (websurvey) entre 
25 de maio e 30 de junho de 2020 com profissionais da saúde dos serviços de atenção 
básica e gestores e gerentes das secretarias municipais de Saúde brasileiras. Foram ela-
borados questionários para profissionais e para gestores com questões similares, com 
as quais se procurou apreender suas experiências sobre a atuação da APS no cenário da 

https://bjgpopen.org/content/4/1/bjgpopen20X101041
https://apsemrevista.org/aps/article/view/66
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1140/atencao-primaria-a-saude-em-tempos-de-covid-19-o-que-fazer
https://redeaps.org.br/
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pandemia quanto a: vigilância em saúde, cuidado dos usuários com Covid-19, continui-
dade do cuidado ofertado pela APS, ação comunitária e apoio social, além de aspectos 
de infraestrutura das UBS e disponibilidade de insumos para o combate à Covid-19. 

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Públi-
ca da USP (CAAE 31414420.8.0000.5421). O inquérito on-line cumpriu os requisitos 
internos propostos no Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (Cherries), 
com exceção do bloqueio de IP (Eysenbach, 2004).

Os participantes da pesquisa somaram 2.566 indivíduos, sendo 1.908 profissionais da 
saúde da APS/AB e 658 gestores, distribuídos em todos os estados da federação e Distrito 
Federal, em 1.000 municípios, em todas regiões brasileiras, com alguma correspondên-
cia entre a proporcionalidade da distribuição de respondentes da pesquisa e população 
de cada região. No momento da investigação, a maioria dos respondentes já relatava a 
existência de casos (87,6%) e óbitos (52,6%) por Covid-19 nas áreas de abrangência das 
UBS, o que justificava novas estratégias de intervenção. Cabe lembrar que em virtude das 
características do território brasileiro, a pandemia teve um comportamento heterogêneo, 
com diversas ondas que atingiram capitais, municípios do interior e estados em diferentes 
tempos e intensidades. Até junho de 2020, a maior parte dos casos de Covid-19 con-
centrava-se nas regiões metropolitanas. A partir de julho observou-se sincronização dos 
tempos epidêmicos de regiões metropolitanas e cidades do interior (Fiocruz, 2020). 

A ATUAÇÃO DA APS NO CENÁRIO DA PANDEMIA

A apresentação da atuação da APS no SUS no cenário da pandemia em junho de 2020, 
tema da pesquisa aqui relatada, se inicia com a infraestrutura das UBS e disponibilidade 
de insumos para o combate à Covid-19 e prossegue com os eixos em torno dos quais 
tal atuação se estrutura: vigilância em saúde; cuidado dos usuários com Covid-19; 
continuidade do cuidado ofertado pela APS; e ação comunitária e apoio social. 

Infraestrutura e disponibilidade de insumos e equipamentos 

As unidades da rede básica alcançadas eram majoritariamente urbanas, organi-
zavam-se no modelo da ESF com até duas equipes por UBS, dispunham de 2 a 3 
consultórios e insuficiente acesso à internet. A disponibilidade de internet foi precária 
ou inexistente para quase 60% dos respondentes, e celulares institucionais estavam 
disponíveis nas UBS de apenas 28% dos entrevistados. Não obstante, 72% dos profis-
sionais usavam seu próprio celular para contato com o usuário, com maior frequência 
nas regiões Norte e Nordeste (82%), o que atesta sua responsabilização pelo cuidado 
dos usuários (Tabela 1).

https://doi.org/10.2196/jmir.6.3.e34
https://redeaps.org.br/2020/08/30/relatorio-completo-da-pesquisa-desafios-da-ab-no-enfrentamento-da-pandemia-da-covid-19-no-sus/
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Em junho de 2020, observava-se importante escassez de insumos e acesso a testes 
necessários para diagnóstico, vigilância e cuidado de doentes. Não estavam disponíveis 
em quantidade suficiente nas UBS para a grande maioria dos profissionais: oxímetro 
(64%), termômetro infravermelho (81%) e oxigênio (65%) (Tabela 1).

O acesso nas UBS a testes RT-PCR, que permitem o diagnóstico oportuno na fase 
contagiante e a notificação, era inexistente para mais da metade dos profissionais (55%) 
e não estava disponível na maioria das UBS de seu município para 57% dos gestores 
(Tabela 1). Destacam-se as importantes desigualdades regionais: 69% dos profissionais 
no Norte e Nordeste e 46% no Sul informaram não dispor de acesso a teste de RT-PCR 
para seus pacientes.

A disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPIs), essenciais para o 
enfrentamento da pandemia e a segurança de profissionais e pacientes, na APS era ainda 
insuficiente depois de três meses de pandemia. Apenas 24% dos profissionais assinala-
ram estar sempre disponível o conjunto de EPIs (proteção facial, ocular, luvas e avental) 
nas UBS (Tabela 1). 

Foi muito marcante a falta de capacitação entre os profissionais da APS: apenas 34% 
realizaram capacitação sobre o uso de EPIs e sobre a Covid-19. Os valores se mostraram 
um pouco melhores quando analisados separadamente: 41% receberam capacitação 
para EPIs e 54% sobre Covid-19. Gestores informaram ter ofertado capacitação mais 
frequentemente (81%), que foi insuficiente para alcançar a maioria dos profissionais.

Tabela 1 – Disponibilidade de recursos, insumos nas unidades básicas de saúde e  
oferta de capacitação para o enfrentamento da Covid-19, segundo profissionais e 
gestores – Brasil e regiões, jun. 2020

Indicadores Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Profissionais n=1.908 n=156 n=548 n=706 n=275 n=223

Recursos de comunicação

Telefone fixo 68,0 30,1 42,3 81,1 97,8 78,9

Sem acesso à internet 8,5 24,4 13,9 4,7 2,9 3,6

Acesso a internet de boa qualidade 40,0 26,9 33,9 41,4 53,1 43,9

Celular na UBS 27,8 26,9 15,1 33,7 36,0 30,9

Uso de celular particular para 
contatar pacientes 71,6 81,4 82,1 67,0 50,5 79,8
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Indicadores Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Insumos

Suficiência de oxímetros 35,6 20,5 24,8 37,7 55,8 40,8

Suficiência de termômetro 
infravermelho 18,7 14,7 13,7 17,7 28,8 24,2

Suficiência de oxigênio 34,7 13,5 14,2 43,1 59,9 42,2

Acesso a teste RT-PCR para 
diagnóstico de Covid-19 44,9 30,8 30,7 52,2 53,6 55,6

Disponibilidade permanente de EPIs

Luva cirúrgica 85,7 79,5 80,8 86,7 93,5 89,2

Máscara (cirúrgica, N95 ou PFF2) 67,2 59,0 61,3 67,6 84,4 65,5

Óculos ou anteparo facial (elmo) 62,7 41,9 55,8 64,9 77,5 69,1

Avental impermeável 31,9 35,9 23,9 31,3 43,6 36,3

Todos os EPIs 24,1 18,7 16,1 23,8 38,5 30,9

Capacitação dos profissionais em 

Covid-19 54,2 53,2 48,4 57,9 55,1 57,0

EPI 41,1 32,7 29,7 45,5 49,3 50,7

EPI e Covid-19 34,4 27,6 23,9 38,3 40,9 44,4

Gestores n=658 n=57 n=227 n=186 n=102 n=86

Recursos de comunicação

Sem acesso à internet 10,3 31,6 16,7 4,3 1,0 3,5

Acesso a internet de boa qualidade 45,3 29,8 37,9 44,6 67,6 50,0

Celular na UBS (antes da pandemia 
+ chips e aparelho disponibilizado 
na pandemia) 

38,8 26,3 30,4 42,5 55,8 40,7

Tabela 1 – Disponibilidade de recursos, insumos nas unidades básicas de saúde e  
oferta de capacitação para o enfrentamento da Covid-19, segundo profissionais e 
gestores – Brasil e regiões, jun. 2020 (continuação)
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Indicadores Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Insumos na maioria das UBS

Oxímetro 62,9 40,4 48,5 71,0 88,2 68,6

Termômetro infravermelho 34,6 19,3 26,5 34,4 53,9 43,0

Oxigênio 48,5 15,8 27,3 63,4 80,4 55,8

Acesso a teste RT-PCR para 
diagnóstico de Covid-19 42,7 22,8 34,1 47,0 52,9 57,0

Equipamentos de proteção individual

Levantamento de necessidade de 
EPIs para a atenção básica 97,0 94,7 96,9 97,8 98,0 95,3

Distribuição de EPIs para UBS 97,7 93,0 98,2 97,3 100,0 97,7

Capacitação dos trabalhadores em

Covid-19 87,7 86,0 84,6 90,3 90,2 88,4

EPI 81,8 80,7 78,9 80,6 87,3 86,0

EPI e Covid-19 80,9 79,6 79,4 80,8 84,3 81,9

Fonte: Pesquisa Desafios da AB no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no SUS (Bousquat et al., 2020). 

Em contraponto, mas coerentemente com as rotinas políticas e fluxos operacionais 
consolidados no SUS em todo o território nacional, a maioria dos gestores informou a 
elaboração de planos de contingência municipal (96,8%); a análise do impacto da epidemia 
nos serviços de AB/APS no município (81,5%); o planejamento da reorganização de 
serviços de AB/APS em razão da pandemia (94,5%); o levantamento de necessidades de 
apoio logístico e operacional para a AB/APS (89,2%) e o levantamento de necessidades 
de insumos e equipamentos para as UBS (96,2%), com pouca variação regional. 

Vigilância em saúde 

A vigilância em saúde é um dos principais componentes da abordagem coletiva no 
enfrentamento de qualquer epidemia e integra o modelo assistencial da ESF. Entre as ações 
desenvolvidas pelas UBS foi relevante o incentivo ao isolamento social nos territórios, 
informado pela quase totalidade dos profissionais (92%) e dos gestores (92%), assim 

Tabela 1 – Disponibilidade de recursos, insumos nas unidades básicas de saúde e  
oferta de capacitação para o enfrentamento da Covid-19, segundo profissionais e 
gestores – Brasil e regiões, jun. 2020 (continuação)

https://redeaps.org.br/2020/08/30/relatorio-completo-da-pesquisa-desafios-da-ab-no-enfrentamento-da-pandemia-da-covid-19-no-sus/
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como as ações de manejo clínico e epidemiológico: notificação de casos (94%), busca ativa 
dos contatos (91% dos gestores) e acompanhamento de quarentena (86%) (Tabela 2).

No entanto, foi reduzida a indicação de apoio para a realização de ações de vigilância 
em lares para idosos e orfanatos no território. Tema candente em face da elevada 
mortalidade entre idosos residentes em instituições de longa permanência em outros 
países. Ações de vigilância sanitária haviam sido pouco incorporadas no fazer das equipes 
(35%), ainda que presentes na ação da gestão municipal (91%). Atividades educativas 
em farmácias e mercados eram realizadas somente segundo 34% dos profissionais e 
51% dos gestores (Tabela 2).

Nem sempre as UBS eram informadas sobre casos em seu território. Essa ação, 
que deveria ser rotineira para possibilitar o acompanhamento, foi confirmada por 
71% dos profissionais. 

Agentes comunitários de saúde (ACS) poderiam, em seu fazer cotidiano no terri-
tório, atuar na vigilância ativa com a identificação precoce de casos suspeitos e ações 
educativas. No entanto, chamou atenção o fato de que no período de realização da 
pesquisa apenas 37% dos profissionais e 55% dos gestores informaram que os ACS 
estavam atuando prioritariamente nos territórios, com maior presença nos territórios 
no Nordeste (Tabela 2).

Tabela 2 – Ações de vigilância em saúde desenvolvidas pelas equipes de Atenção 
Primária à Saúde no enfrentamento da Covid-19, segundo profissionais e gestores – 
Brasil e regiões, jun. 2020

Ações Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Profissionais n=1.836 n=151 n=526 n=681 n=261 n=216

Incentivo ao isolamento social 91,7 92,1 93,5 91,6 90,8 90,7

Notificação de casos de Covid-19* 94,0 91,8 92,7 96,2 94,1 92,0

Acompanhamento da quarentena 
de contatos* 85,7 81,8 84,2 86,1 89,1 87,5

UBS informada sobre casos 
suspeitos e confirmados* 71,1 68,0 66,9 71,6 76,2 77,2

Atividades educativas em 
equipamentos sociais 33,7 40,4 39,3 27,4 29,8 40,9

Atividades de vigilância sanitária 34,9 36,4 32,1 38,6 31,3 33,8

ACS prioritariamente no território 36,9 43,0 48,6 27,5 30,2 41,9
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Ações Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Gestores n=631 n=54 n=215 n=178 n=99 n=85

Incentivo ao isolamento social** 91,6 85,2 93,5 94,4 93,9 82,4

Busca ativa de contatos 90,6 84,9 90,5 88,0 96,8 92,7

UBS informada sobre casos 
suspeitos e confirmados** 76,1 64,8 79,5 77,8 77,3 69,5

Atividades de vigilância sanitária 91,2 94,7 92,5 86,0 95,1 91,9

Atividades de vigilância em 
instituições de longa permanência 
para idosos

41,3 31,6 28,3 59,1 47,5 36,0

Atividades educativas em 
equipamentos sociais** 51,4 37,0 58,6 45,3 49,5 57,6

ACS prioritariamente no território 54,7 48,1 69,7 44,2 41,3 56,1

Fonte: Pesquisa Desafios da AB no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no SUS (Bousquat et al., 2020). 
* Excluídas as respostas dos locais sem casos.
** Respostas referentes à maioria das UBS.

Organização da APS para o cuidado em Covid-19

A análise da organização das UBS para enfrentamento da Covid-19 indicou mu-
danças a partir da separação de fluxos de atendimento na UBS, segundo 89,5% dos 
profissionais e 80% dos gestores, e da criação de espaços exclusivos para sintomáticos 
respiratórios (Tabela 3). 

O monitoramento e manejo de casos suspeitos e confirmados pelas equipes de APS 
exigiu a adaptação de rotinas para o acompanhamento remoto, realizado majoritariamente 
por telefone ou mensagem do WhatsApp, informado por mais de 95% dos profissionais. 
Visitas domiciliares ou adaptadas para área peridomiciliar para acompanhamento de 
casos foram relatadas por 38% dos profissionais e por 61% dos gestores.

Segundo 77% dos gestores, havia serviços de referência definidos para encaminha-
mento dos casos graves e moderados mais frequentemente em âmbito regional do que 

Tabela 2 – Ações de vigilância em saúde desenvolvidas pelas equipes de Atenção 
Primária à Saúde no enfrentamento da Covid-19, segundo profissionais e gestores – 
Brasil e regiões, jun. 2020 (continuação)

https://redeaps.org.br/2020/08/30/relatorio-completo-da-pesquisa-desafios-da-ab-no-enfrentamento-da-pandemia-da-covid-19-no-sus/
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no município, onde se observou maior carência de recursos físicos e de equipamentos. 
Todavia, apenas metade dos profissionais da APS (49%) informou sempre conseguir 
atendimento dos pacientes encaminhados ao serviço de referência (Tabela 3).

Tabela 3 – Organização do cuidado para pacientes Covid-19 pelas equipes de Atenção 
Primária à Saúde, segundo profissionais e gestores – Brasil e regiões, jun. 2020

Ações Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Profissionais n=1.836 n=151 n=526 n=681 n=261 n=216

Separação de fluxos para atendimento de 
casos suspeitos 

89,5 87,4 87,5 90,9 93,9 86,1

Espaços exclusivos na UBS 79,9 64,9 74,0 85,6 86,3 79,2

Acompanhamento de casos 83,9 82,2 83,9 85,7 83,6 79,7

Visita peridomiciliar ou domiciliar 38,3 48,4 41,1 36,5 31,1 39,3

Acompanhamento remoto por telefone, 
WhatsApp ou teleconsulta

96,8 93,5 96,4 96,9 99,1 97,1

Definição de serviço de referência* 84,3 95,1 85,8 90,2 93,7 91,0

Obtenção de atendimento dos pacientes 
encaminhados ao serviço de referência 

49,1 41,7 41,8 52,7 59,5 50,0

Gestores n=631 n=54 n=215 n=178 n=99 n=85

Separação de fluxos para sintomáticos 
respiratórios**

80,2 81,5 72,6 87,6 83,8 78,8

Espaços exclusivos na UBS** 63,1 56,1 54,2 69,4 74,5 64,0

Acompanhamento de pacientes em 
quarentena

94,6 92,6 94,6 95,3 95,7 93,4

Visita peridomiciliar ou domiciliar 60,6 59,6 66,1 55,9 54,9 64,0

Acompanhamento remoto por telefone, 
WhatsApp ou teleconsulta

87,4 87,7 87,2 88,2 89,2 83,7

Definição de serviço de referência para 
quadros moderados ou graves

77,0 78,4 88,0 75,2 74,7 80,3

Fonte: Pesquisa Desafios da AB no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no SUS (Bousquat et al., 2020). 
* Serviços de referência localizados no próprio município ou na região.
** Respostas referentes à maioria das UBS.
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Continuidade da atenção de rotina 

Em diferentes epidemias foi observado excesso de mortes por outras causas, de 
pacientes que deixaram de ser atendidos e podem superar aquelas pela doença emergente. 
Grávidas, hipertensos e diabéticos continuam precisando de atenção, ao mesmo tempo 
que integram os grupos de maior risco para Covid-19. As respostas ao conjunto das 
questões relativas à continuidade da atenção por ações rotineiras ofertadas na APS e a 
adaptação destas indica preocupação com a preservação da saúde dos usuários e dos 
grupos prioritários. 

As atividades de rotina das UBS, inicialmente em parte suspensas, estavam sendo 
gradualmente adaptadas. Em junho de 2020 haviam sido modificadas (reduzidas ou 
adaptadas) em decorrência da Covid-19 na maior parte das UBS do país. Segundo a 
metade dos profissionais (53%) e dos gestores (50%), o conjunto das atividades de 
rotina nas UBS havia sido reduzido. A manutenção com estratégias adaptadas em razão 
da Covid-19 foi relatada por 34% dos profissionais e 44% dos gestores, e sua suspensão 
foi informada por 10% dos profissionais e 5% dos gestores (Bousquat et al., 2020). Na 
média nacional, somente 37% dos profissionais e 45% dos gestores afirmaram não ter 
ocorrido alguma redução de atividades (Tabela 4). 

Para quase a totalidade dos profissionais, a atenção pré-natal, a vacinação de rotina 
e a atenção a doentes crônicos foram mantidas ou adaptadas (Tabela 4). Para dar conta 
da continuidade, com menor risco de contágio, formas remotas de acompanhamento 
de grupos prioritários (telefone, WhatsApp, consulta on-line) foram introduzidas na 
maioria das UBS segundo 60% dos profissionais e 40% dos gestores. 

Listas de usuários de grupos prioritários, instrumento que permite busca ativa e 
acompanhamento, encontravam-se disponíveis segundo 83% dos profissionais. Para 
garantir a continuidade do cuidado especialmente para portadores de enfermidades crô-
nicas que demandam medicação de uso contínuo, o prazo de dispensação das receitas 
foi ampliado (83%), permitindo a manutenção do tratamento sem muitas idas à UBS. 
Ademais, de acordo com um terço dos entrevistados (33%) medicamentos eram entre-
gues em casa pelo ACS (Tabela 4). 

Aqui se destaca a manutenção parcial das atividades dos ACS na busca ativa dos 
grupos prioritários, especialmente a gestante, e a introdução da visita peridomiciliar (51% 
dos profissionais e 65% dos gestores) para acompanhamento dos grupos prioritários. 
Nessas atividades os ACS conversavam com moradores na parte externa das residências, 
sem entrar no domicílio, para reduzir o risco de contágio (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Continuidade do cuidado pelas equipes de Atenção Primária à Saúde durante 
a pandemia, segundo profissionais e gestores – Brasil e regiões, jun. 2020

Ações Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Profissionais n=1.709 n=135 n=486 n=641 n=246 n=201

Atividades de rotina não reduzidas 36,9 45,6 32,1 31,4 44,7 50,8

Acompanhamento remoto de grupos 
prioritários (telefone, WhatsApp, 
consulta on-line)

60,4 56,3 56,0 684,6 63,4 57,2

Disponibilidade de listas de usuários de 
grupos prioritários 83,4 79,3 81,7 87,4 79,3 82,6

Atendimento a hipertensos e 
diabéticos* 87,5 94,0 84,1 84,8 91,9 94,5

Pré-natal* 96,6 93,4 95,7 97,8 96,1 97,5

Vacinação* 93,9 83,7 93,8 96,0 93,1 95,0

Puericultura* 67,4 56,3 44,5 78,1 81,7 78,6

Ampliação do prazo de dispensação de 
receitas 83,3 72,6 80,0 85,2 91,5 82,6

Entrega de medicamentos em casa para 
usuários com doenças crônicas** 32,6 44,4 33,1 34,1 24,4 28,9

Visita peridomiciliar pelo ACS 50,6 46,2 51,8 47,4 49,4 62,4

 Gestores n=605 n=52 n=211 n=166 n=94 n=82

Atividades de rotina não reduzidas 45,3 42,3 48,8 33,7 57,5 47,5

Acompanhamento remoto de grupos 
prioritários (telefone, WhatsApp, 
consulta on-line)

38,9 28,1 37,9 41,4 42,2 39,5

Atendimento a hipertensos e 
diabéticos* 93,3 92,3 91,5 92,9 93,6 98,8

Pré-natal* 98,5 96,2 97,6 100 98,9 98,8

Vacinação* 98,8 92,4 99,1 99,4 100 100

Puericultura* 85,6 80,7 75,4 94,1 92,5 89,0

Entrega de medicamentos em casa para 
usuários com doenças crônicas** 64,0 71,2 67,5 62,4 53,2 66,7

Visita peridomiciliar pelo ACS 65,1 57,9 70,0 60,6 57,4 75,6

Fonte: Pesquisa Desafios da AB no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no SUS (Bousquat et al., 2020). 
* Acompanhamento de grupos prioritários de rotina não reduzido (mantidas ou adaptadas).
** Resposta referente a algumas UBS e à maioria das UBS.
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Chamou atenção a ausência de núcleos ampliados de Saúde da Família e Atenção 
Básica (Nasf-AB) nas UBS segundo 29% dos profissionais, bastante expressiva no Norte 
(46%). De acordo com 40% dos profissionais, as atividades do Nasf-AB foram adapta-
das e 28% informaram terem sido suspensas, com maior frequência de suspensão no 
Nordeste (38%). No entanto, 66% dos respondentes informaram que os profissionais 
do Nasf-AB apoiavam as ações de enfrentamento da Covid-19 (Bousquat et al., 2020). 
A consulta odontológica destacou-se entre as atividades suspensas, segundo 42% dos 
profissionais, com provável realocação de odontólogos para apoio em atividades de en-
frentamento da Covid-19, relatada por 68% dos profissionais (Bousquat et al., 2020).

Ações de apoio social

No processo de trabalho da APS, os diversos profissionais podem atuar para conter 
o espraiamento da epidemia e ao mesmo tempo antecipar ações no território que 
articulem os princípios de integralidade e solidariedade. São ações de apoio social de 
diversas dimensões – doações, assistência à saúde emocional, acesso a benefícios e 
acolhimento específico – necessárias para compensar restrições econômicas e sociais e 
promover adesão ao distanciamento social e a quarentenas. 

Ações sociais dependem da identificação de grupos com maior vulnerabilidade 
social, o que foi referido por 60% dos profissionais e 79% dos gestores. As ações de 
apoio social não se restringiram ao espaço das UBS, mas alguns municípios têm nelas 
uma referência. Parte dos profissionais no âmbito das UBS prestou apoio para acesso 
ao Cadastro Único (35%) e apoio psicológico às mulheres vítimas de violência (47%) e 
aos profissionais da saúde (38%). Os gestores, para quem algumas dessas ações eram 
parte de um elenco de políticas públicas da gestão municipal, destacaram distribuição 
de cestas básicas (89%), acesso ao Cadastro Único (86%), apoio aos usuários para 
obtenção do auxílio emergencial (76%) e apoio psicológico a mulheres vítimas da 
violência (72%) (Tabela 5). No entanto, a organização de abrigos para vulneráveis para 
propiciar o isolamento em quarentenas com apoio da gestão municipal foi informado por 
apenas um terço dos gestores (36%) (Bousquat et al., 2020).
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Tabela 5 – Ações de apoio social pelas equipes de Atenção Primária à Saúde durante a 
pandemia, segundo profissionais e gestores – Brasil e regiões, jun. 2020

Ações Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Profissionais n=1.628 n=132 n=458 n=610 n=234 n=194

Identificação de grupos de maior 
vulnerabilidade social 59,5 67,5 58,4 60,6 59,5 56,9

Distribuição de cestas básicas* 23,2 15,9 21,6 25,7 26,1 20,1

Distribuição de itens de higiene pessoal* 17,8 9,8 18,2 20,8 15,4 15,5

Apoio a idosos para compras* 4,1 3,8 4,8 4,6 2,6 2,6

Apoio no preenchimento do Cadastro 
Único para o Programa Bolsa Família* 35,1 22,7 26,9 43,1 38,0 34,0

Apoio aos usuários para obtenção do 
auxílio emergencial* 17,9 12,9 15,1 19,6 24,4 14,9

Apoio às mulheres vítimas de violência* 47,1 30,3 40,7 53,2 54,3 45,9

Atenção psicológica aos trabalhadores 
da saúde* 37,7 30,3 33,9 39,8 39,7 42,3

Gestores n=571 n=48 n=199 n=158 n=90 n=76

Identificação de grupos de maior 
vulnerabilidade social*** 79,4 74,1 80,5 79,2 80,8 78,8

Distribuição de cestas básicas** 88,6 79,2 92,5 88,6 86,7 86,8

Distribuição de itens de higiene 
pessoal** 62,3 66,7 64,8 60,1 60,0 60,5

Apoio a idosos para compras** 23,1 18,8 27,1 13,9 27,8 28,9

Identificação de famílias para 
cadastramento no Programa Bolsa 
Família**

86,2 79,2 86,4 86,7 91,1 82,9

Apoio aos usuários para obtenção do 
auxílio emergencial** 75,7 70,8 81,9 67,7 82,2 71,1

Apoio às mulheres vítimas de 
violência** 70,2 64,6 71,4 75,3 78,9 63,2

Atenção psicológica aos trabalhadores 
da saúde** 76,9 85,4 80,4 71,5 78,9 71,1

Fonte: Pesquisa Desafios da AB no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no SUS (Bousquat et al., 2020). 
* Ações desenvolvidas com o apoio da UBS.
** Ações desenvolvidas com apoio da gestão municipal. 
*** Resposta referente à maioria das UBS.
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O inquérito on-line incluiu algumas perguntas abertas, para comentários dos respon-
dentes sobre suas dificuldades e iniciativas. As principais preocupações dos profissionais 
e gestores foram expressas em termos de falta e insuficiência. Suas iniciativas denotaram 
reorganização e ampliação das formas de atendimento e monitoramento, incluindo equi-
pes de acompanhamento por WhatsApp e disque-Covid ou disque-vigilância, destinação 
de unidades específicas para atendimento de sintomáticos respiratórios, barreiras sanitá-
rias, comunicação em saúde, distribuição de máscaras e materiais de higiene.

APS NO SUS: REINVENÇÃO LOCAL E DESCASO DO GOVERNO FEDERAL 

Os resultados da pesquisa mostraram a potência da APS para o enfrentamento da 
pandemia, dado o tamanho da rede de equipes de Saúde da Família (eSF) e a diversidade de 
agentes que a compõem para exercer suas funções de vigilância em saúde e cuidado inte-
gral e universal. As carências e divergências nas visões de profissionais e gestores refletem 
o estresse advindo do esforço de responder de forma adequada e com qualidade à grave 
crise sanitária. A presença de instituições e políticas públicas consolidadas nos diferentes 
níveis de governo não suprime a ausência de coordenação nacional para sustentar a ação 
pública. O Ministério da Saúde está, com sua inoperância, desperdiçando uma rede de 
mais de 45.000 eSF e de 400 mil ACS e agentes de endemias, cujo trabalho poderia reduzir 
a propagação da pandemia pelo interior e nas periferias das grandes cidades. 

Reiteramos que a ESF, com ação comunitária nos territórios, apoiando e realizando 
vigilância em saúde e cuidado integral, contribui de maneira efetiva para conter a pan-
demia, mas para isso necessita de mais investimentos. A pesquisa aqui brevemente re-
latada mostrou que a APS no SUS está se reinventando, fazendo vigilância, descobrindo 
novas formas de cuidado a distância por telefone, por WhatsApp, por visitas peridomi-
ciliares dos ACS, mas faltam recursos, insumos, internet, EPIs, acesso a testes RT-PCR e 
educação permanente para os profissionais. 

O propósito principal da pesquisa foi buscar informações que pudessem orientar a 
gestão na implementação de medidas para apoiar as eSF no seu fazer cotidiano, fortale-
cendo o SUS no enfrentamento da Covid-19. Assim, listamos recomendações de ações 
urgentes no apoio, qualificação e valorização das eSF. 

• Fortalecer a capacitação e educação permanente de todos os profissionais das 
equipes por meio de estratégias ágeis e amplas de comunicação a distância 
de forma rotineira e contínua, atualizando conhecimentos sobre uso de EPIs, 
abordagem da Covid-19, novas formas de atenção remota e ação no território, 
para incrementar a vigilância em saúde na APS. 
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• Intensificar a vigilância em saúde em todos os municípios. A vigilância em saú-
de, com enfoque comunitário e ativa, com identificação oportuna dos casos, o 
rastreamento e busca ativa de contatos e seu isolamento são medidas efetivas 
e imprescindíveis para o controle da propagação da doença. 

• Ampliar o acesso aos testes moleculares RT-PCR e testes de antígeno. Incrementar 
a capacidade de testagem por RT-PCR e testes de antígenos é crucial para a 
vigilância em saúde com diagnóstico oportuno e rastreio de contatos como 
forma de reduzir contágio, casos e mortes. 

• Preparar a APS para a vacinação contra Covid-19. As equipes de atenção 
primária, com sua capilaridade, das capitais aos municípios rurais remotos, 
têm capacidade para vacinar a população, conforme prioridades, com agilidade 
a depender da disponibilidade de vacinas. Os resultados do terceiro ciclo do 
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (Pmaq-AB), 
com avaliação de mais de 30 mil UBS, mostraram que 77% das UBS ofertavam 
vacinação regular e dispunham de geladeira exclusiva para vacinas em 2018. 

• Valorizar e qualificar o trabalho dos ACS. A ação comunitária do ACS no 
enfrentamento da epidemia é crucial no apoio social, na vigilância comunitária, 
na educação em saúde, no acompanhamento por visita peridomiciliar e/ou a 
distância por WhatsApp e telefone, na continuidade do cuidado. 

• Ampliar a disponibilidade de celulares e acesso à internet de profissionais 
nas UBS e para comunidades e usuários, para viabilizar as novas formas de 
comunicação e cuidado a distância.

• Equipar as UBS com oxímetro, termômetro infravermelho, oxigênio, acesso a 
testes moleculares e de antígeno e EPIs suficientes e sempre disponíveis. 

Para o controle da pandemia é imprescindível ativar os atributos comunitários das 
equipes multiprofissionais da ESF e do Nasf; associar-se às iniciativas solidárias 
das organizações comunitárias e articular-se intersetorialmente para apoiar a popula-
ção em suas diversas vulnerabilidades; garantir a continuidade das ações de promoção, 
prevenção e cuidado, criando novos processos de trabalho na vigilância em saúde, no 
apoio social e sanitário aos grupos vulneráveis e na continuidade da atenção rotineira 
para quem dela precisa.
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A Assistência Hospitalar de Nível de
 Complexidade Intermediário na

 Linha de Cuidado Covid-19
Leticia Janotti

O objetivo do Observatório Fiocruz ao elaborar a Matriz da Linha de Cuidado 
Covid-19 na rede de atenção à saúde foi ampliar a capacidade de atendimento de 

forma organizada, integrada e escalonada, considerando a especificidade do atendimento 
aos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 (Portela et al., 2020). 

À medida que a pandemia por Covid-19 se estende, o conhecimento acerca do vírus 
aumenta, o que tem permitido avanços relacionados à certificação de boas práticas na 
produção do cuidado, mesmo em sistemas por vezes sobrecarregado ou sem preparo 
estrutural (Anvisa, 2020a, 2020b, 2020c). Por sua vez, a crise sanitária causada pela 
pandemia se agravou, fazendo surgir a necessidade de uma assistência hospitalar de 
nível intermediário de complexidade na Linha de Cuidado Covid-19.

Os hospitais intermediários desempenham duplo papel nessa assistência, atuando 
seja no cuidado do quadro agudo da doença, em pacientes sem necessidade de internação 
em unidade de terapia intensiva (UTI), seja no cuidado das sequelas provocadas pela 
doença, também chamada de Covid longa ou síndrome pós-Covid, naqueles pacientes 
que ainda demandam cuidado especializado hospitalar. 

Nalbandian e colaboradores (2021) apresentaram recentemente uma nova definição 
das fases da doença, baseada na sintomatologia, conforme demonstrado na Figura 1. 
A Covid-19 aguda tem duração de até 4 semanas a partir do início dos sintomas, com 
detecção do Sars-CoV-2 no isolado viral. A Covid-19 pós-aguda, aquela em que os sin-
tomas persistem com complicações tardias da infecção por Sars-CoV-2 após 4 semanas 
do início dos sintomas, se divide em duas categorias: 1) Covid-19 sintomática subagu-
da, que inclui sintomas e anormalidades presentes de 4 a 12 semanas além da Covid-19 
aguda; e 2) Covid longa ou síndrome pós-Covid-19, que inclui sintomas e anormalida-

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/matrizlinhacuidado.pdf
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-no-07-2020
http://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z


218

COVID-19

des persistentes ou presentes além de 12 semanas do início da Covid-19 aguda e não 
atribuíveis a diagnósticos alternativos (Ayoubkhani, 2021; Gupta et al., 2020).

Figura 1 – Linha do tempo da Covid-19 pós-aguda 

Fonte: Nalbandian et al., 2021.

Pacientes de cuidados intensivos portadores de Covid-19 apresentam maior risco 
de complicações trombóticas, lesão renal aguda, enzimas hepáticas elevadas e lesão 
cardíaca, além de distúrbios psicossociais causados pelo isolamento social prolongado 
devido a políticas de visitação rígidas e estadias prolongadas em UTI (Gupta et al., 
2020). Barker-Davies e colaboradores (2020) trazem uma classificação de longo prazo 
da infecção por Covid-19, considerando, além da fase aguda, uma fase intermediária, na 
qual a doença pode resultar em morbidade significativa por 3 a 6 meses, e a fase crônica, 
naqueles que necessitam de serviços especializados e reabilitação por 12 meses ou mais.

Segundo Zhou (2020), a taxa de hospitalização na China é de 19% dos pacientes, 
num total de 1.099 diagnosticados com Covid-19. Na admissão, 84% dos pacientes ti-
nham forma leve da doença e 16% tinham forma grave, demonstrando a importância do 
estadiamento clínico como critério para a elegibilidade de pacientes durante o processo 
de gerenciamento de leitos. 

Outro estudo realizado na Inglaterra demonstra uma série de intervenções imple-
mentadas para aumentar a capacidade do hospital em resposta à pandemia. As inter-
venções de provisão hospitalar implementadas incluíram a aquisição de equipamento, 

http://www.bmj.com/content/372/bmj.n693
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/cat.20.0238
http://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/cat.20.0238
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/cat.20.0238
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o estabelecimento de instalações hospitalares adicionais e a redistribuição de pessoal, 
entre outros recursos, com necessidade contínua de aumentar a capacidade de cuidados 
intensivos de acordo com o cenário epidemiológico da pandemia (McCabe, 2020). 

Vale ressaltar que pacientes em situações de vulnerabilidade social e condições crô-
nicas de saúde requerem um redesenho dos fluxos e modalidades de atendimento no 
Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a garantir a longitudinalidade e continuidade 
do cuidado. Além disso, pacientes Covid-19 em recuperação podem apresentar compro-
metimentos físicos, psicológicos e cognitivos, disfunção pulmonar, perda de mobilidade 
e dificuldade com as atividades da vida diária. 

Assim, a assistência hospitalar de nível intermediário de complexidade baseia-se na 
estratificação de gravidade dos casos suspeitos de Covid-19 em casos leves, moderados 
e graves, sendo os casos moderados elegíveis para os hospitais intermediários, conforme 
sugerido no Quadro 1.

Quadro 1 – Estratificação de gravidade quanto à rede de atenção à saúde

Gravidade Rede de atenção à saúde

Casos leves Aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da 
unidade básica de saúde devido à menor gravidade

Casos moderados Condições de vulnerabilidade social e condições clínicas suspeitas de 
Covid-19, que necessitam de avaliação em hospital intermediário, porém 
não apresentam sinais de síndrome respiratória aguda grave

Casos graves Aqueles que necessitam encaminhamento a centro de referência/UTI para 
intervenções que exijam maior suporte clínico e tecnológico

Fonte: Portela et al., 2020.

A Matriz Linha de Cuidado Covid-19 proposta pelo Observatório Fiocruz (Portela 
et al., 2020) também organiza os diferentes níveis de cuidado na rede de serviços 
de saúde conforme quatro dimensões: expansão, fluxos, políticas, procedimentos e 
insumos estratégicos. Alguns elementos da atenção em hospitais intermediários são 
detalhados a seguir:

1. A expansão, do ponto de vista dos hospitais intermediários, impõe a adap-
tação de leitos em unidades hospitalares de baixa complexidade com a am-
pliação destes, seja por meio da construção de hospitais de campanha ou da 
otimização da utilização de leitos anteriormente não utilizados, com infraes-
trutura adequada. 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/matrizlinhacuidado.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/matrizlinhacuidado.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/matrizlinhacuidado.pdf
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2. O fluxo do atendimento impõe, entre outros: a) o gerenciamento de leitos, por 
intermédio da Central de Regulação, e a definição das unidades de referência e 
contrarreferência por município de residência do paciente, com atualização do 
censo diário; b) a triagem adequada dos pacientes, com testagem e notificação 
compulsória dos casos suspeitos e confirmados; c) separação espacial (coorte 
ou agrupamento de pacientes) segregada na rede com informações adequadas 
quanto aos casos contactantes, suspeitos e confirmados de Covid-19; d) refe-
rência para início ou continuidade da reabilitação de pacientes com sequelas.

3. No tocante a políticas e procedimentos, ressaltam-se as diretrizes clínicas e 
a implantação de protocolos prioritários para o adequado funcionamento de 
um hospital intermediário, relacionados sobretudo às medidas de prevenção 
e controle de infecção e segurança do paciente, conforme preconizado pelos 
manuais e normativas do Ministério da Saúde, a saber:

– Prevenção e controle de infecção hospitalar, incluindo controle de dissemi-
nação de germes multirresistentes e uso racional de antimicrobianos;

– Protocolos de segurança do paciente (identificação, risco de queda, pre-
venção de lesão por pressão, cirurgia segura, segurança na medicação e 
hemocomponentes, notificação de eventos adversos, investigação de óbi-
tos evitáveis);

– Utilização racional de equipamentos de proteção individual (EPIs);

– Coorte ou agrupamento de pacientes contactantes, suspeitos e confirma-
dos Covid-19;

– Fluxo de notificação compulsória e coleta de amostra para diagnóstico 
laboratorial;

– Recomendações para manejo de resíduos e processamento de artigos e 
roupas;

– Cuidados com o corpo e declaração, em caso de óbito;

– Protocolos clínicos de diagnóstico e tratamento, com monitoramento de 
sinais de gravidade e transferência de paciente para leito de estabilização;

– Transição do cuidado para hospitais com leitos de UTI ou hospitais de 
referência, quando houver necessidade;

– Transição do cuidado pós-alta para acompanhamento pela equipe da uni-
dade básica de saúde até o restabelecimento completo do usuário e conti-
nuidade do plano de cuidados para as condições crônicas;
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– Transição de cuidado de reabilitação;

– Transição de cuidado em pacientes dialíticos;

– Triagem reversa mediante alta ou transferência de pacientes estáveis para 
liberar leitos do hospital e otimizar a utilização das equipes, realizada em 
contexto de superlotação;

– Admissão de pacientes recuperados provenientes dos hospitais de referência.

4. Não menos importantes, os insumos estratégicos devem ser disponibiliza-
dos, considerando-se os recursos humanos dimensionados para o atendi-
mento com equipe multiprofissional e o quantitativo de EPIs, equipamentos 
essenciais (monitores, ventilação mecânica, bomba de infusão, desfibrilador, 
oxímetro, entre outros), medicamentos, testes diagnósticos e exames comple-
mentares laboratoriais e radiológicos. 

A demanda de leitos para pacientes moderados é uma realidade. As listas de espera 
para internação em leitos de baixa e média complexidades são significativas na maioria 
dos estados brasileiros e variam de acordo com a taxa de transmissão de cada região. 
Nesse contexto, a estratégia para organização da rede de atenção à saúde por linhas 
de cuidado tem o intuito de garantir o acesso desde a unidade básica de saúde (UBS) 
ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)/Emergência até a internação nos hospitais 
de referência definidos nos planos estaduais e regionais em todo o território nacional. 
Assim, uma assistência hospitalar no nível intermediário de complexidade torna-se 
prioritária no planejamento da rede de atenção, permitindo a otimização da gestão de 
leitos em situações de insuficiência da capacidade instalada local. Além da internação 
dos casos considerados como de gravidade moderada, os hospitais intermediários 
podem ser utilizados como unidades de retaguarda para a transferência de pacientes 
que, embora tenham recebido alta da UTI, ainda necessitam de cuidados hospitalares.

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) produziu um formulário pa-
dronizado para o relato dos dados clínicos de pacientes individuais após a alta hospitalar 
ou após a fase aguda da doença, com vistas a identificar consequências, de médio e 
longo prazos, da Covid-19 (Opas, 2021). Gupta e colaboradores (2020) relataram expe-
riência em Nova York em que foi estabelecida uma unidade de recuperação para fornecer 
atendimento hospitalar a populações de pacientes clinicamente complexos pós-UTI e 
pós-intubação. Foram definidos critérios para elegibilidade do paciente para a unidade 
de recuperação, resumidos no Quadro 2.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54126
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/cat.20.0238
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Quadro 2 – Critérios para elegibilidade do paciente para unidade de recuperação

Critérios para inclusão Critérios para exclusão

Estabilidade clínica, com necessidade de    
reabilitação e cuidados médicos

Antecipação da alta para reabilitação

Capacidade de interagir bem com a equipe e 
outros pacientes

Ideação suicida ativa, demência grave e delírio 
ativo

Necessidade de acompanhante

Pacientes acamados com pouca expectativa 
de melhora na mobilidade/condicionamento 
físico ou previamente incapacitados

Pacientes em ventilação mecânica 
dependentes de oxigênio (> 6 litros) ou com 
necessidade crescente de oxigênio

Fonte: adaptado de Gupta et al., 2020.

No cenário atual, sabe-se que indivíduos provenientes da UTI pós-Covid-19 apre-
sentam maiores taxas de mortalidade e readmissão do que aqueles não admitidos na 
UTI (Ayoubkhani, 2021). Os principais fatores associados às formas mais graves da 
doença são doença cardiovascular prévia, hipertensão arterial, procalcitonina elevada em 
pacientes internados na UTI e diabetes mellitus (Rodriguez-Morales, 2020; Yang, 2020). 

Antes da pandemia já era conhecida a condição de perda da qualidade plena de vida 
após a hospitalização em pacientes sobreviventes à doença crítica aguda, a chamada 
síndrome pós-cuidados intensivos (PICS, post intensive care syndrome). Essa síndrome 
caracteriza-se por alterações físicas, cognitivas e psiquiátricas e tem potencial para 
reduzir a qualidade de vida dos pacientes e, por conseguinte, também de seus familiares 
(Oyen et al., 2020). Mais recentemente, com o estudo de casos de síndrome pós-Covid 
ou Covid longa, essa condição tem sido observada nesse grupo de pacientes, porém 
também em pacientes provenientes de unidades não críticas. 

Muitos pacientes com síndrome pós-Covid necessitam de suporte para mobilidade 
e desempenho funcional. Gupta e colaboradores (2020) sistematizaram algumas 
recomendações para a organização de unidades de recuperação de Covid-19, com vistas 
à redução da ansiedade por meio de suporte psicológico e neurológico e reabilitação 
precoce no atendimento aos pacientes internados em UTI. O trabalho integrado e o 
papel desempenhado pela equipe permitiram a criação de uma unidade de internação 
com monitorização dos pacientes. Duas academias temporárias foram criadas na 
unidade e uma sala de conferências foi convertida em local de encontro de pacientes, 

https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/cat.20.0238
http://www.bmj.com/content/372/bmj.n693
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/cat.20.0238
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para estimular a socialização e a comunicação. Em tal relato se enfatiza a importância 
da intervenção precoce e do trabalho da equipe multidisciplinar na recuperação dos 
pacientes ainda no ambiente hospitalar.

 Algumas condições estão mais relacionadas à síndrome pós-Covid e requerem um 
tratamento especial que pode ser iniciado nos hospitais intermediários. Reabilitação 
pulmonar e reabilitação cardíaca devem ser consideradas em pacientes pós-Covid que 
apresentam algum grau de comprometimento e limitação funcional. Em relação à reabi-
litação neurológica, deve ser realizada triagem cognitiva com profissional especializado, 
considerando-se o risco de sintomas neurológicos imediatos ou tardios. Quanto ao re-
torno às atividades físicas pós-Covid, recomenda-se fortalecimento muscular e avaliação 
cardiovascular. Reabilitação psicológica está indicada nos casos de sintomas moderados 
a graves de transtorno de estresse agudo pós-traumático. Outras complicações podem 
ser observadas, incluindo consequências hepáticas, renais, hematológicas, dermatológi-
cas, reumatológicas e endócrinas (Barker-Davies, 2020). 

No Brasil, também foram previstas situações de risco e, considerando-se o pior 
cenário epidemiológico, a necessidade de implementar medidas para aumentar o número 
de leitos no sistema de saúde, foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde o Plano 
de Resposta Hospitalar à Covid-19, que prevê utilização de ferramentas de qualidade 
em apoio ao planejamento e gestão da pandemia, prioritariamente para organização da 
equipe, equipamentos, estrutura e espaço (Projeto Lean..., 2020). E, apesar da escassez 
de diretrizes baseadas em evidências sobre a reabilitação em pacientes pós-Covid, sabe-
se que a reabilitação deve ser realizada durante todo o cuidado do paciente, desde a 
admissão, passando pelo atendimento na UTI e na enfermaria, até o período pós-alta. 

A atual crise sanitária nos desperta para uma realidade ainda pouco conhecida, mas 
fica patente que as necessidades em saúde de pacientes com sequelas de Covid-19 
continuarão a aumentar no futuro próximo. 

A importância da linha de cuidado de nível intermediário de complexidade como 
atuação estratégica no cuidado aos pacientes Covid e pós-Covid e seu papel prioritário 
na rede de atenção do SUS são inegáveis. O grande desafio para profissionais e formu-
ladores de políticas será garantir assistência em todos os níveis da atenção à saúde 
no contexto da pandemia Covid-19. Isso exigirá o aproveitamento da infraestrutura 
dos hospitais intermediários como desenvolvimento de modelos de saúde escalonável 
Covid-19 a longo prazo e como alternativa permanente de transição de cuidado para 
sistemas de maior ou menor complexidade e otimização de recursos em cenários me-
nos favorecidos.

http://www.leannasemergencias.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Book_Plano_de_Catastrofe_0505_Lean.pdf
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atenção às gestantes e recém-nascidos

no contexto da pandemia
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Luiza Beatriz Acioli e Lidianne Albernaz

 

A emergência sanitária em razão da pandemia da Covid-19 trouxe, entre seus inú-
meros desafios, aqueles decorrentes de uma doença emergente em âmbito global 

e aqueles inerentes ao seu impacto nos processos de cuidado das gestantes e recém-
nascidos. Nesse contexto, inúmeras dúvidas relacionadas à organização dos fluxos 
assistenciais e à prática clínica foram surgindo, a partir do início de 2020, em relação ao 
cuidado perinatal.

 Apesar das ações de qualificação e organização do cuidado obstétrico e neonatal 
dessa rede de atenção integrarem, nas últimas décadas, de forma contínua as políticas 
implementadas no Sistema Único de Saúde (SUS) tanto no âmbito federal quanto nos 
estados e municípios, o impacto da pandemia na atenção à gestação, ao parto e ao 
nascimento e puerpério e ao recém-nascido deve ser contextualizado no cenário dos 
problemas que ainda persistem. 

 A partir de 2011, as ações para a ampliação, qualificação e organização em rede da 
atenção pré-natal e nas maternidades se concentraram e foram amplamente trabalhadas 
por meio da Rede Cegonha (RC) (Brasil, 2014), incluindo recursos financeiros para 
melhoria de estrutura para a atenção obstétrica e neonatal e esforços para a mudança 
no modelo de atenção ao parto e nascimento e ao recém-nascido em contraponto ao 
modelo predominante no Brasil até o final do século XX, caracterizado pelo excesso de 
intervenções desnecessárias ou prejudiciais no cuidado obstétrico e neonatal (Leal et al., 
2018; Ventura, 2008).

O último ciclo avaliativo da RC evidenciou, em 2017, alguns avanços em termos de 
acolhimento em obstetrícia e boas práticas de atenção ao parto e nascimento (Bittencourt 
et al., 2021). Na comparação com dados da Pesquisa Nascer no Brasil, a avaliação da 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/atencao-ao-parto-e-nascimento-em-maternidades-da-rede-cegonha-avaliacao-do-grau-de-implantacao-das-acoes/17663
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/atencao-ao-parto-e-nascimento-em-maternidades-da-rede-cegonha-avaliacao-do-grau-de-implantacao-das-acoes/17663
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Rede Cegonha (2017) também demonstrou maior presença de acompanhantes, menor 
utilização de práticas desnecessárias e maior participação da enfermagem na atenção ao 
parto e nascimento de risco habitual (Leal et al., 2020a). 

No que se refere às práticas de humanização na atenção neonatal, a implantação 
da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru, a partir 
do final da década de 1990, foi responsável por mudanças significativas no modelo de 
cuidado nas unidades neonatais, com a incorporação de práticas como o acolhimento 
e suporte à família, acesso livre dos pais, estímulo à posição canguru e internação 
em leitos da Unidade de Cuidado Intermediário Canguru (UCINCa) (Brasil, 2017a; 
Sanches, 2015). 

Apesar desse histórico de iniciativas para a melhoria do acesso, da organização da 
rede de atenção e das práticas clínicas, em perspectiva nacional, em 2018 a razão de 
mortalidade materna, RMM (59,1 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos) e a taxa 
de mortalidade na infância, TMI (15,2 óbitos de crianças menores de 5 anos por total de 
nascidos vivos) ainda estavam distantes das metas dos Objetivos do Desenvolvimentos 
Sustentável 2016-2030 (ONU Brasil, 2015). A análise do período de 2000 a 2018 
mostra uma redução das três metas, mais intensa para TMI e taxa de mortalidade 
neonatal (TMN) do que para RMM. A persistência de inadequações importantes na 
estrutura e nos processos da atenção tem sido destacada como responsável pela alta 
RMM no país (Pacagnella, 2019). Outro elemento que caracteriza o contexto da atenção 
perinatal no Brasil é o cenário de diferenças regionais significativas entre as usuárias dos 
serviços públicos no que diz respeito ao acesso ao atendimento pré-natal e ao parto e à 
qualidade destes (Leal et al., 2020b). 

No final de março de 2020 registram-se as primeiras informações, por meio dos 
boletins epidemiológicos da Covid-19 e também dos relatos de secretarias de Saúde, 
que suscitaram questões preocupantes em relação ao cenário da atenção ao parto e 
nascimento nas maternidades brasileiras. Informações sobre possíveis fechamentos e/
ou transferências de leitos obstétricos e leitos neonatais para a atenção a pacientes com 
Covid-19; diminuição da presença de gestantes às consultas de pré-natal; especificidades 
da conduta clínica no ciclo gravídico puerperal, e o próprio desconhecimento da 
manifestação e tratamento adequado dos casos de Covid-19 começaram a ser analisados 
e problematizados entre os gestores do Ministério da Saúde (MS), das secretarias de 
Saúde e das maternidades, os profissionais da assistência e pesquisadores da área da 
saúde materna e infantil.

 No contexto brasileiro percebeu-se, desde os primeiros meses da pandemia, a 
ocorrência de óbitos maternos em números mais elevados do que o relatado em outros 

http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/reducao-das-iniquidades-sociais-no-acesso-as-tecnologias-apropriadas-ao-parto-na-rede-cegonha/17657?id=17657
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_metodo_canguru_manual_3ed.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/producao-editorial/temas-em-saude-coletiva
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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países da Europa e na China (Diniz & Carino, 2020; Estrela, 2020). Esse fato foi, desde 
então, analisado à luz dos desafios já existentes e deflagradores de alta RMM no Brasil, 
entre os quais: 

• prevalência de gestantes e puérperas com comorbidades e controle insuficien-
te de seus fatores de risco maior do que a dos países que nos relatavam, no 
início da pandemia, baixo risco de Covid-19 para as gestantes, diferentemente 
do H1N1;

• dificuldades no acesso e na qualidade da Atenção Primária à Saúde, ainda 
enfrentados no SUS, neste momento agravados no contexto de isolamento 
social, com estruturas limitadas de controle e acompanhamento remoto de 
aspectos cruciais do pré-natal; 

• insuficiências já existentes no acesso ao cuidado obstétrico, clínico e especial-
mente nas situações de morbidade materna que demandam cuidado clínico e 
de terapia intensiva, assim como em sua qualidade;

• agravamento dos pontos críticos no acesso e qualidade da atenção à gesta-
ção, parto e nascimento, puerpério e ao recém-nascido em planos de contin-
gência para o enfrentamento da Covid-19, com ênfase na oferta de leitos de 
UTI para os adultos e idosos; 

• composição demográfica da população brasileira com milhões de gestantes/
ano, parâmetros sociais, índices de vulnerabilidade social e desempenho do 
sistema de saúde diferentes daqueles de países com sistemas universais de 
saúde no hemisfério norte.

O enfrentamento do impacto direto e indireto da pandemia Covid-19 sobre a saú-
de materna e neonatal se configurou como uma das demandas prioritárias para a 
atuação da Fundação Oswaldo Cruz, por intermédio do Instituto Nacional de Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), unidade definida 
como órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento, na coordenação e na 
avaliação das ações integradas para a saúde da mulher, da criança e do adolescente no 
Brasil (Brasil, 2010).

A partir de março de 2020, a Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do 
IFF/Fiocruz buscou intensificar o trabalho conjunto com as áreas do MS mais diretamente 
envolvidas no apoio à organização dos serviços e na qualificação da assistência, com as 
secretarias estaduais de Saúde e instituições como o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). No mesmo período, essa atuação 

https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-05-17/saude-reprodutiva-e-a-covid-19-o-escandalo-da-morte-materna.html
http://www.scielo.br/j/physis/a/zwPkqzqfcHbRqyZNxzfrg3g/?lang=pt
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4159_21_12_2010.html
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se deu em torno de dois eixos, com o foco na redução do impacto direto e indireto da 
pandemia na morbimortalidade materna e neonatal:

• Intensificação do processo de apoio sistemático e contínuo a estados, mu-
nicípios e maternidades por meio de reuniões on-line com os gestores das 
secretarias de Saúde e dos serviços obstétricos e neonatais com foco no apoio 
à organização dos processos de trabalho diante da Covid-19 e maior ênfase 
no Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Piauí e Sergipe, estados nos quais já estava em curso a Estratégia QualiNEO, 
voltada para a melhoria de práticas de atenção e redução da mortalidade neo-
natal (Fiocruz, 2021a);

• Direcionamento de uma plataforma digital de disseminação do conhecimento 
com o objetivo de melhorar práticas clínicas, em curso desde 2017, denomi-
nada Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
para temas sobre Covid-19 (Fiocruz, 2021b).

APOIO E TRABALHO CONJUNTO COM GESTORES ESTADUAIS E DE 
MATERNIDADES NA REORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS E PROCESSOS DE CUIDADO: 
LIÇÕES APRENDIDAS E APORTES

O processo de trabalho com as secretarias de Saúde e maternidades, visando à reor-
ganização do cuidado de gestantes, parturientes e recém-nascidos, foi estruturado em 
torno de dois eixos temáticos: Fortalecimento das competências gestoras no planeja-
mento e programação da rede de atenção à saúde no cuidado perinatal; e Qualificação da 
prática clínica. No primeiro eixo foram tratadas as questões estruturantes e emergenciais 
da organização dos serviços e dos territórios regionalmente organizados, intensificando 
o debate nos serviços de referência, a continuidade do cuidado e a análise e recomen-
dações para que a gestão pudesse garantir os insumos e equipamentos estratégicos. 

No segundo eixo foram desenvolvidas as principais ações de qualificação da prá-
tica clínica, indispensáveis para o cuidado adequado: na atenção obstétrica foi re-
forçada a necessidade de manutenção das boas práticas de atenção ao parto normal 
e cesáreas (Brasil, 2016, 2017b) e a adequação da ambiência para isolamento dos 
casos de Covid-19; a comunicação com os usuários e familiares e seu acompanha-
mento remoto; e na atenção neonatal foi ressaltada a importância de que prioridades 
para a melhoria do cuidado neonatal já definidas pela Estratégia QualiNEO (Fiocruz, 
2021a) sejam garantidas.

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/10-passos-para-o-cuidado-neonatal-versao-completa/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/busca-avancada/?post_types=mulher&_sf_s=covid
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes_Cesariana_N179.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/10-passos-para-o-cuidado-neonatal-versao-completa/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/10-passos-para-o-cuidado-neonatal-versao-completa/
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O debate sobre o conteúdo das agendas de apoio à gestão da rede de atenção ao 
pré-natal e ao parto e nascimento com secretarias de Saúde e maternidades contou 
com a participação de cerca de 15 profissionais e gestores em cada estado. Nas dis-
cussões focalizou-se a realização de análises e recomendações baseadas nas evidências 
científicas para a prevenção da contaminação e para o manejo clínico em gestantes e 
recém-nascidos, considerando as informações iniciais de baixo risco de transmissão 
vertical. Foram priorizadas ações de: reorganização dos fluxos de acesso nas portas de 
entrada das maternidades responsáveis pelos processos de acolhimento e classificação 
de risco; definição de áreas isoladas e sinalizadas para casos suspeitos, confirmados 
sintomáticos e assintomáticos; uso de equipamentos de proteção individual (EPIs); 
higienização das mãos e dos espaços físicos; controle e acompanhamento de casos; 
suporte aos profissionais da saúde; acolhimento das usuárias e familiares; e também 
o alerta para a importância da manutenção de serviços obstétricos e neonatais exis-
tentes, sob o risco do que foi definido como impacto indireto da pandemia, qual seja, 
o aumento da morbimortalidade materna e neonatal por restrição de acesso e piora da 
qualidade do cuidado prestado. 

A perspectiva, inicialmente apresentada em algumas regiões do país, de desativação 
de leitos obstétricos e neonatais para ampliação do número de leitos Covid-19 foi 
enfaticamente desestimulada em razão de suas consequências na redução do acesso e no 
prejuízo na qualidade e segurança da atenção às gestantes e ao recém-nascido. Dúvidas 
quanto à centralização de maternidades de referência para pacientes com suspeita de 
Covid-19 foram analisadas e ponderadas quanto a sua ineficiência assistencial, tendo em 
vista a heterogeneidade dos casos e da organização territorial para o acesso oportuno. 
Com esse entendimento, as orientações se concentraram no objetivo de que todas 
as maternidades estivessem organizadas e com seus fluxos redefinidos para receber 
gestantes com suspeita ou quadros leves de Covid-19. Outro elemento trabalhado foi 
a necessidade de definir serviços de referência para os casos moderados e graves em 
gestantes e puérperas, com suporte clínico e de terapia intensiva. 

O impacto da desativação de leitos obstétricos em hospitais com unidades neo-
natais foi outro elemento considerado no contexto dos planos locais para o enfren-
tamento da pandemia. Existem evidências significativas sobre a ampliação do risco 
pelo transporte do recém-nascido (Fiocruz, 2021b; Marba, 2019). A desativação de 
leitos obstétricos nesses serviços seria responsável por riscos neonatais ampliados 
para além daqueles inerentes à prematuridade ou outras situações perinatais. Mesmo 
diante da premência da reconfiguração da rede para o enfrentamento da pandemia, a 
capacidade de atendimento de maternidades precisava ser preservada. A desativação 

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/busca-avancada/?post_types=mulher&_sf_s=covid
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/principais-questoes-sobre-transporte-neonatal
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ou desorganização desses pontos de atenção acarreta o que se define como impacto 
negativo indireto da pandemia, comprometendo a qualidade e a segurança do cuidado 
prestado ao conjunto das mulheres e neonatos, grupos em que já há as situações de 
risco inerentes ao momento do seu ciclo de vida, cabendo ao sistema de saúde, em 
todas as circunstâncias, minimizar tais riscos. 

A desativação de leitos das Unidades de Cuidado Intermediário Canguru (UCINca), 
espaços nos quais as mães permanecem 24 horas com incentivo à presença dos pais 
e familiares, foi também um ponto debatido em diferentes regiões do país. A impor-
tância dessa modalidade de cuidado para a evolução dos neonatos elegíveis e para a 
racionalização na utilização dos leitos neonatais foi destacada no apoio aos estados, 
assim como as orientações para reorganização de fluxos, procedimentos e precauções 
que garantissem segurança no momento da pandemia. A ênfase na garantia de leitos 
nos três componentes – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade de Cuidado 
Intermediário Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Canguru – em unidades 
neonatais tem sido pauta das ações do MS, especialmente no que se refere à ampliação 
dos leitos intermediários, particularmente os de cuidado intermediário canguru. Estudo 
realizado em 2017 demonstrou que a oferta desses leitos para o cuidado intermediário 
é significativamente menor do que a dos leitos intensivos (Augusto, 2017). Temos, 
portanto, nesse aspecto específico, uma modalidade de cuidado ainda não plenamente 
implantada e submetida a riscos de desativação/desorganização sem bases técnicas 
que a justifiquem.

Os elementos de base local trabalhados com as gestões estaduais ao longo de 
2020 confirmam a análise apresentada no artigo “A tragédia da Covid-19 no Brasil: 
124 mortes maternas e ainda continuando” (Takemoto, 2020), no qual os números de 
óbitos maternos por Covid-19 no período de fevereiro a junho de 2020 trazem à tona 
a evidência de que a pandemia agrava os problemas crônicos prejudiciais ao cuidado 
obstétrico e influem nos resultados maternos e perinatais no Brasil, tais como 

(i) baixa qualidade do pré-natal; (ii) recursos insuficientes para o manejo das situações 

de emergência e de terapia intensiva; (iii) disparidades raciais no acesso aos serviços; 

e (iv) violência obstétrica. (Takemoto, 2020: 154, tradução nossa)

Nas agendas de trabalho com os gestores dos estados, as coordenações de Saúde 
da Mulher e da Criança e da Atenção Especializada das secretarias de Saúde foram 
atores estratégicos, que contribuíram para a formulação de recomendações e notas 
técnicas e aproximaram o conhecimento científico das necessidades dos gestores para 
a organização dos serviços e qualificação da prática clínica. Nesse contexto, a articu-
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lação do cuidado obstétrico com a atenção clínica e de terapia intensiva para os casos 
moderados e graves de gestantes ou puérperas com diagnóstico de síndrome respira-
tória aguda grave (Srag) ou com Covid-19 confirmada mostrou-se fundamental para 
a melhoria dos resultados em termos de morbimortalidade materna. Desse trabalho 
integrado dependem o cuidado em tempo oportuno e a redução de riscos associados 
ao transporte ou ao menor conhecimento sobre a fisiopatologia da doença no período 
gravídico-puerperal.

Infelizmente, o Brasil observou expressivo aumento de casos de morte materna por 
Covid-19 em 2021 (tabelas 1 e 2). Nesse período, as dúvidas iniciais sobre a reorga-
nização da atenção e a garantia das boas práticas obstétricas e neonatais, mesmo que 
não totalmente superadas, já não ocupavam a agenda de prioridades de gestores e pro-
fissionais. Entretanto, as inadequações e insuficiências na estrutura e nos processos na 
atenção pré-natal, no monitoramento dos casos com detecção oportuna dos sinais de 
agravamento e na atenção aos casos moderados e graves estavam mantidas. Como es-
tratégia de intensificação das ações para conter esse elevado número de óbitos, o traba-
lho de apoio aos estados, de todas as regiões brasileiras, teve como foco a identificação e 
superação dos pontos críticos no enfrentamento da mortalidade materna por Covid-19. 
Essa agenda, iniciada em maio de 2021, possibilitou o encontro e o debate entre os ges-
tores das secretarias de Saúde e especialistas do Grupo de Trabalho Assistência à Ges-
tante e Puérpera Frente à Pandemia de Covid-19, responsável pelas recomendações do 
Ministério da Saúde para o manejo da doença em gestantes e puérperas (Brasil, 2021) 
e pela estratégia de discussão de casos clínicos de gestantes e puérperas com Covid-19 
em todos os estados brasileiros, sob a coordenação geral do Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas em Saúde/Secretaria de Atenção Primária em Saúde/MS.

Tabela 1 – Óbitos de gestantes e puérperas – Brasil, 2020 e 2021 

Gestantes/Puérperas 2020 2021*

Óbitos por Covid-19 453 751

Semanas 45 20

Percentual 10,1 37,5

Fonte: Rodrigues, Lacerda & Francisco, 2021.

* Dados preliminares.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/corona/manual_recomendacoes_gestantes_covid19.pdf
https://arxiv.org/pdf/2105.06534.pdf
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Tabela 2 – Óbitos de gestantes e puérperas e acesso a UTI – Brasil, 2020 e 2021

Gestantes/Puérperas 2020 2021*

UTI não 88 (1,9%) 125 (4,5%)

UTI sim 316 (22,8%) 539 (30,8%)

NA (indica os casos faltantes ou ignorados) 49 (6,0%) 60 (10,1%)

Total 453  724   

Fonte: Rodrigues, Lacerda & Francisco, 2021.

* Dados preliminares.

A partir do início da vacinação no Brasil, a inclusão de todas as gestantes e puérperas 
como grupos prioritários no Programa Nacional de Imunizações (PNI) ocupou espaço 
central nas estratégias de prevenção da mortalidade materna, entendendo-se que, dian-
te do cenário brasileiro, os benefícios da vacinação ultrapassam quaisquer riscos. Essa 
recomendação, endossada pelo Observatório Fiocruz e discutida nos espaços de apoio 
aos estados, ainda não se configurava como uma realidade, em escala nacional, até o 
fim de maio de 2021.

O PAPEL DO PORTAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA

O Portal de Boas Práticas (Fiocruz, 2021b) tem como objetivo a disseminação do 
conhecimento para a melhoria da prática clínica nas áreas da saúde da mulher, da criança 
e do adolescente, com temas relevantes para a redução da morbimortalidade de mulhe-
res e crianças, e webinários semanais denominados Encontros com Especialistas, que 
possibilitam a interação e respostas ao vivo das perguntas enviadas pelos participantes. 

A partir de março de 2020, foram realizados oito Encontros com Especialistas volta-
dos para abordar o impacto da Covid-19 na organização e no processo de trabalho nas 
maternidades e unidades neonatais, contando, cada um, com cerca de cinco especia-
listas em atenção obstétrica e neonatal e em controle de infecções. Nesses encontros, 
que duraram, cada um, cerca de duas horas e meia, tempo médio 100% maior que o das 
sessões realizadas fora da pandemia, foram respondidas mais de 900 perguntas enca-
minhadas pelos 5.300 participantes. No primeiro encontro, em 26 de março de 2020, 
participaram on-line cerca de mil profissionais.

A análise do conjunto das perguntas enviadas pelos participantes indicou padrão 
semelhante ao das questões tratadas na agenda de trabalho direta com as secretarias 

https://arxiv.org/pdf/2105.06534.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/busca-avancada/?post_types=mulher&_sf_s=covid
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de Saúde e maternidades. Predominaram as questões sobre as características da doença 
(formas de diagnóstico, perfil de gravidade em gestantes, puérperas e recém-nascidos 
e evidências sobre transmissão vertical); medidas de prevenção e controle, com ênfase 
em utilização dos EPIs, higienização e cuidados com ambientes; e o cuidado intensivo 
neonatal no qual o suporte ventilatório é prática frequente. Volume expressivo das 
perguntas enviadas referiu-se às práticas de atenção no momento do parto e nascimento, 
particularmente diante das situações de risco habitual. Receios e dúvidas em relação à 
presença do acompanhante e às boas práticas imediatas de cuidado, como contato pele 
a pele no local e amamentação na primeira hora, assim como à indicação de práticas 
indesejáveis como o banho do recém-nascido imediatamente após o nascimento 
(pelo eventual risco de transmissão vertical), foram apresentados com frequência 
pelos profissionais participantes. Em relação ao cuidado nas unidades neonatais, os 
especialistas responderam muitas questões sobre a garantia do acesso livre dos pais, 
resguardando-se as medidas de precaução do contexto epidemiológico da pandemia 
e do distanciamento social, bem como sobre os fluxos e as adaptações necessárias à 
preservação das internações nas UCINCa.

A significativa frequência de questionamentos sobre práticas baseadas em evidências 
na atenção ao parto e nascimento levou à necessidade de enfatizar sua importância nos 
resultados de saúde materna e infantil. As ameaças de suspensão das boas práticas 
precisaram ser enfrentadas com informações qualificadas, no âmbito gestor e clínico, 
sobre sua relevância e pertinência mesmo que com os ajustes exigidos pela pandemia.

Outro elemento importante das perguntas enviadas ao portal são as incontáveis 
dúvidas sobre medidas de precaução e controle diante de uma doença que, embora 
emergente, tem transmissão respiratória, como as doenças causadas por outros vírus 
já conhecidos. Na análise, tal elemento foi considerado um alerta para a necessidade de 
maior atenção e investimentos na educação permanente, na estrutura e nos processos 
de cuidado em maternidades.

O acervo do portal foi orientado pelas demandas identificadas nas sessões ao vivo 
dos Encontros com Especialistas e também no trabalho com as secretarias de Saúde 
e maternidades. Com esse objetivo, foram disponibilizados de imediato documentos 
orientadores, protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde, documentos nacionais 
da SBP e da Febrasgo e documentos elaborados pela Coordenação de Conteúdo do Portal 
de Boas Práticas com base nas dúvidas e pontos críticos mais prevalentes. 

Foram publicadas 31 postagens voltadas para a saúde das mulheres e de recém-
nascidos (Quadro 1).
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Quadro 1 – Postagens do Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança 
e do Adolescente sobre atenção à saúde das mulheres e de recém-nascidos – fev. a 
dez. 2020 

1. Coronavírus: prevenção, controle e notificação

2. Manejo clínico de gestantes, adultos e idosos na Atenção Especializada

3. Covid-19: atenção à saúde da mulher

4. Covid-19: atenção às gestantes

5. Subsídios para a organização de maternidades em tempos de Covid-19

6. Covid-19: orientações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia para 
atendimento na gestação, parto, puerpério e abortamento

7. Medidas de prevenção e controle da Covid-19: limpeza, desinfecção e tipos de precaução

8. Recomendações acerca da atenção puerperal, alta segura e contracepção durante a pandemia da 
Covid-19

9. Diretrizes do Ministério da Saúde para diagnóstico e tratamento da Covid-19

10. Principais questões sobre Covid-19 e o cuidado obstétrico

11. Coronavírus: cuidado clínico de gestantes e puérperas

12. Principais questões sobre Covid-19 e morbidade materna grave

13. Covid-19: o que muda nos fluxos de acolhimento e classificação de risco em maternidades?

14. Principais questões sobre Covid-19 e gestação: atenção pré-natal e em maternidades

15. Principais questões sobre violência contra a mulher na pandemia e após

16. Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e Puérpera Frente à Pandemia de 
      Covid-19 (Brasil, 2020)

17. Covid-19 e gestação

18. Covid-19: orientações da Anvisa para serviços de saúde (NTs 4, 6 e 7)

19. Atenção à saúde do recém-nascido no contexto da infecção pelo novo coronavírus 
      (Sars-CoV-2)

20. Principais questões sobre Covid-19 no cuidado neonatal e no seguimento do recém-nascido de 
      risco

21. Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de Covid-19: cuidados respiratórios e uso  
      de filtros bacterianos/virais

22. Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de Covid-19: recomendações para a sala 
      de parto

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/corona/manual_recomendacoes_gestantes_covid19.pdf
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23. Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de Covid-19: recomendações para o  
      Método Canguru

24. Como higienizar corretamente as mãos e antebraços?

25. Unidades neonatais em tempos de Covid-19: aspectos psicoafetivos do cuidado ao recém-
      nascido, família e equipe

26. Amamentação em tempos da pandemia de Covid-19

27. Paramentação e desparamentação dos profissionais de saúde em tempos da pandemia de 
      Covid-19

28. Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de Covid-19: recomendações para o 
      alojamento conjunto

29. Covid-19: orientações da SBP sobre infecção em mães e recém-nascidos em hospitais-
      maternidade

30. Covid-19 e aleitamento materno: orientações do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira 
      de Pediatria e da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

31. Atenção Primária: orientações do Ministério da Saúde sobre Covid-19

Essas postagens tiveram, ao todo, quase 216 mil visualizações, conforme dados do 
canal do Portal de Boas Práticas no SlideShare (Fiocruz, 2021c) e do Google Analytics. 
Nesse período o acesso ao Portal de Boas Práticas triplicou, ultrapassando os 170 mil 
usuários mensais a partir de maio de 2020 (Gráfico 1) e alcançando mais de 2 milhões 
de usuários de todos os estados brasileiros.

Gráfico 1 – Número de usuários por mês – Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, 
da Criança e do Adolescente, out. 2017 a dez. 2020

Maio/20

100.000

200.000

Usuários

2018                                                                    2019                                                                   2020 

Fonte: Google Analytics.

Quadro 1 – Postagens do Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança 
e do Adolescente sobre atenção à saúde das mulheres e de recém-nascidos – fev. a 
dez. 2020 (continuação)

http://www2.slideshare.net/portaldeboaspraticas
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DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO COMO BASE PARA DECISÃO CLÍNICA E DE 
GESTÃO DE REDE

A pandemia de Covid-19 foi responsável por uma grave crise sanitária e teve impacto 
direto e indireto na saúde de mulheres e recém-nascidos no Brasil. Os eventos de parto e 
nascimento no contexto de maternidades brasileiras passaram a ocorrer em um cenário 
inicial de incertezas sobre os mecanismos de transmissão e impressões não confirmadas 
de menor morbimortalidade materna associada à infecção pelo novo coronavírus, assim 
como de rara ou inexistente transmissão vertical. Esse cenário inicial foi pautado pela 
busca de informações sobre procedimentos de prevenção e controle da doença e sobre a 
revisão de fluxos e procedimentos para seu enfrentamento em maternidades. Ao longo 
da pandemia o impacto avassalador na mortalidade materna ficou evidente, confirmando 
os problemas estruturais para o cuidado oportuno e com qualidade e segurança nas 
situações de morbidade materna grave.

Nesse sentido, a capacidade de apoio na perspectiva de boas práticas de gestão e de 
disseminação de conhecimento baseado em evidências como norte para as decisões de 
reorganização da rede foi estratégica e bem acolhida por gestores de secretarias de Saúde 
e de maternidades, bem como por milhares de profissionais da saúde de todo o país.

Esse processo foi também importante para alertar sobre o risco de desmobilização 
de leitos obstétricos, no contexto dos planos de contingência para ampliação da capaci-
dade instalada para atendimento clínico de pacientes com Covid-19, assim como sobre 
a importância da articulação do cuidado obstétrico com o cuidado clínico-intensivo nos 
casos moderados e graves de Covid-19 em gestantes e puérperas.

A atuação em rede, viabilizada por plataformas digitais de comunicação e dissemi-
nação do conhecimento, possibilitou a ampliação do debate e interação próxima com 
os gestores das secretarias de Saúde, das maternidades e das sociedades científicas, a 
identificação ágil de pontos críticos e orientações necessárias na atenção à gestação, 
parto, nascimento e recém-nascidos durante a pandemia. O processo ampliado do de-
bate resultando em proposições compartilhadas pode ser identificado na participação 
ativa de gestores e profissionais da saúde nas agendas de trabalho com as secretarias 
de Saúde e maternidades e no aumento significativo do número de usuários e acesso ao 
Portal de Boas Práticas de forma geral e, em especial, nos Encontros com os Especialistas 
referentes ao tema da Covid-19.
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Impacto da Covid-19 na Saúde da 
Criança e do Adolescente 

Marcio Fernandes Nehab e Lívia Almeida de Menezes

A pandemia pelo novo coronavírus, Sars-Cov-2, trouxe diversos problemas para toda 
a sociedade. E, embora as crianças e adolescentes tenham apresentado quadros 

clínicos mais amenos e menor morbimortalidade quando comparados a adultos, idosos 
e pessoas com comorbidades, o impacto indireto da pandemia em sua saúde é enorme. 

O Brasil, país com o terceiro maior número de casos confirmados e o segundo maior 
número de óbitos no mundo até maio de 2021, tem diversas peculiaridades que tornam 
a pandemia por Covid-19 um desafio à parte (JHU, 2021). Para o enfrentamento dessa 
pandemia em território brasileiro, alguns fatores devem ser considerados: 

1. Composição demográfica da população brasileira, com elevado número de 
crianças e adolescentes. Até 2018, de acordo com a Fundação Abrinq, esse 
grupo entre 0 e 19 anos de idade era estimado em 68,8 milhões, e para 
cada 5 residentes no país dessa faixa etária quase 2 se concentravam na 
região Sudeste. No entanto, a região Norte era a que apresentava a maior 
proporção de crianças e adolescentes, superando 41% de sua população 
(Fundação Abrinq, 2019). 

2. Contingente de crianças com condições crônicas com controle insuficiente. 

3. O acesso ao cuidado com qualidade na Atenção Primária à Saúde (APS).

4. Desafios no acesso ao cuidado pediátrico de maior complexidade e na garantia 
de sua qualidade, particularmente em tempos de grande pressão sobre o sis-
tema hospitalar, que tem, inclusive, levado à desativação de leitos pediátricos. 

5. Aumento da vulnerabilidade social.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://www.fadc.org.br/sites/default/files/2019-05/cenario-brasil-2019.pdf


242

COVID-19

EPIDEMIOLOGIA

Crianças e adolescentes de todas as faixas etárias são suscetíveis à infecção pelo Sars-
CoV-2, e como as informações sobre o vírus e suas manifestações clínico-epidemiológicas 
estão em constante evolução, é fundamental estar atento à produção científica e aos 
dados que são disponibilizados. 

O espectro da apresentação clínica na infância e adolescência é amplo e inclui uma 
miríade de sinais e sintomas com envolvimento de órgãos e sistemas variados, desde a 
forma assintomática até uma apresentação muito grave como a síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátrica (SIM-P), temporalmente associada à Covid-19, que requer 
hospitalização e cuidados intensivos. Além disso, os indivíduos dessa faixa etária são 
susceptíveis à síndrome respiratória aguda grave (Srag). 

No Boletim Epidemiológico Especial 44 do Ministério da Saúde (MS), foram notificados 
no Brasil 1.078.251 casos de Srag hospitalizados até a Semana Epidemiológica (SE) 
53 de 2020 e registrados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da 
Gripe (Sivep Gripe). Na faixa etária de 0 a 19 anos foram registrados 14.638 casos de 
Srag hospitalizados e confirmados por Covid-19 até 24 de outubro de 2020, o que 
corresponde a aproximadamente 2,5% dos casos totais de Srag hospitalizados por 
Covid-19 em nosso país (Brasil, 2020a). 

Ainda de acordo com esse Boletim Epidemiológico 44 do MS, quase 80% (68.711) 
dos casos de Srag hospitalizados na faixa etária de 0 a 19 anos não têm agente etiológico 
definido (não especificado ou em investigação). Em apenas 21% dos casos de Srag 
hospitalizados (18.579) foi possível a identificação etiológica e, nesse grupo, a Covid-19 
foi responsável pela extensa maioria (79%) dos casos. Em seguida, encontramos outros 
vírus respiratórios (15%), influenza (4%) e demais agentes etiológicos (2%) como 
agentes causais (Brasil, 2020a).

Com base nos dados disponíveis, é possível inferir que o número de casos de Srag 
hospitalizados por Covid-19 na faixa etária de 0 a 19 anos pode estar subestimado em 
3 a 4 vezes em relação ao número atual.

A distribuição de casos de Srag hospitalizados confirmados por Covid-19 por faixa 
etária foi a seguinte: 3.463 (23,6%) em <1 ano, 4.103 (28%) entre 1 e 5 anos e 7.072 
(48%) entre 6 e 19 anos. 

Fato a ser considerado é que se o número de casos “não especificados” somado aos 
“em investigação” respeitasse a mesma proporção dos casos com diagnóstico confirma-
do (Covid-19 + influenza + outros vírus respiratórios + outros agentes etiológicos), 
teríamos, na verdade, em menores de 1 ano 15.650 casos (71,3% do total de casos 

http://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2021/boletim_epidemiologico_covid_44.pdf/view
http://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/boletins-epidemiologicos-covid-19/2021/boletim_epidemiologico_covid_44.pdf/view
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de Srag hospitalizados nessa faixa etária seriam por Covid-19), na faixa de 1 a 5 anos 
23.848 casos (69% do total de casos de Srag hospitalizados nessa faixa etária seriam por 
Covid-19) e de 6 a 19 anos, 30.777 casos (90,3% do total de casos de Srag hospitali-
zados nessa faixa etária seriam por Covid-19). Dessa forma, o número mais provável de 
casos de Srag hospitalizados na faixa etária pediátrica no país seria de 67.289.

Situação semelhante acontece com os óbitos por Covid-19 nessa faixa etária. Os 
óbitos por Srag confirmados por Covid-19 (1.203) correspondem a 0,6% dos óbitos 
totais no país. Entretanto, apenas 40% (1.340) dos óbitos por Srag no Brasil nessa faixa 
etária tem agente etiológico definido e, neste grupo, a Covid-19 foi responsável por 89% 
dos casos no ano de 2020, seguido por outros vírus respiratórios (6%), influenza (3%) 
e outros agentes etiológicos (2%). 

Considerando que 60% dos óbitos por Srag nessa faixa etária (2039) não têm 
agente etiológico definido e fazendo o mesmo raciocínio anterior, a partir da vigilância 
epidemiológica dos vírus respiratórios no ano de 2020, é possível que os números de 
óbitos por Covid-19 na faixa etária de 0 a 19 anos estejam subestimados em 2,5 vezes. 

Devemos ainda acrescer aos óbitos por Covid-19 aqueles causados pela SIM-P. 
Segundo o Boletim Epidemiológico 45 do MS, até a SE 43 foram confirmados 511 casos 
da SIM-P temporalmente associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 
anos e 35 óbitos (Brasil, 2020b). 

Para termos uma ideia real do número de mortes por Covid-19 na faixa etária pe-
diátrica, deveríamos somar aos óbitos por Srag os óbitos por SIM-P. Segundo o Boletim 
Epidemiológico 45 do MS, até a SE 43 foram confirmados 511 casos da SIM-P tempo-
ralmente associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos e 35 óbitos. 
Dessa forma, podemos estimar que o número total de óbitos por Covid-19 na população 
pediátrica no Brasil em 2020 foi de aproximadamente 3.014 óbitos por Srag e 35 por 
SIM-P, somando o impressionante número de 3.049 vidas perdidas para o vírus.

De acordo com o relatório publicado pela Academia Americana de Pediatria, entre 
6 e 18% dos testes positivos para Covid-19 nos Estados Unidos da América (EUA) são 
realizados em menores de 19 anos. Nesse mesmo documento consta a informação de 
que 0,2-3,1% de todos os casos de Covid-19 em pediatria resultaram em internação 
hospitalar. A necessidade de tratamento em terapia intensiva é também rara. As 
crianças somam 12,4% de todos os casos de Covid-19 naquele país. São 2.828 casos 
para cada 100 mil crianças. Foram 2.128.587 casos confirmados em uma população 
de 75.266.842 de crianças e adolescentes. O total de óbitos nos EUA país foi de 179 
crianças (AAP, 2021). 

http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/20/boletim_epidemiologico_svs_45.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
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Há diferenças expressivas entre os números de casos e de óbitos nos EUA e no 
Brasil, o que pode se dever a diversas razões. Entre estas, diferenças na oferta de testes 
diagnósticos, veracidade no número de notificações, rede assistencial incluindo leitos 
hospitalares e vagas em unidades de terapia intensiva, número de profissionais da saúde 
diretamente envolvidos no cuidado dos pacientes infectados, insumos, investimentos 
em logística de transporte e até mesmo fatores ambientais ou genéticos. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas da Covid-19 na faixa etária pediátrica podem envolver 
quaisquer aparelhos e sistemas. São relatados desde quadros assintomáticos até óbitos. 
Os sintomas respiratórios são os mais frequentemente relatados, além dos gastrointes-
tinais. Recentemente foram descritas as síndromes inflamatórias associadas à Covid-19.

Entre os sinais e sintomas respiratórios, os mais frequentes na pediatria são os do 
resfriado comum/infecção das vias aéreas superiores: coriza, obstrução nasal, prurido 
nasal, odinofagia, tosse, laringite e faringite com ou sem febre. A infecção também pode 
acometer o trato respiratório inferior, e neste caso, com manifestações semelhantes às 
dos quadros clássicos de pneumonia, laringotraqueobronquite, bronquite e bronquio-
lite. Broncoespasmo, taquipneia, dispneia, hipoxemia, insuficiência respiratória e, em 
alguns casos, com injúria pulmonar aguda (síndrome da angústia respiratória aguda) e 
necessidade de ventilação mecânica (não invasiva ou invasiva) também foram divulga-
dos. Vale destacar que crianças e adolescentes com patologias pulmonares subjacentes 
(doença pulmonar crônica e/ou asma grave) podem ter apresentações mais severas, as-
sim como em outras doenças virais agudas – VSR (vírus sincicial respiratório), adenoví-
rus, sarampo e influenza (Fiocruz, 2020a).

O trato gastrointestinal pode ser acometido isoladamente ou não. Os sinais e sintomas 
como inapetência, vômitos, diarreia, dor abdominal, com ou sem desidratação (leve, 
moderada ou grave) já foram descritos. Manifestações neurológicas e/ou psiquiátricas 
diversas como meningoencefalites, encefalopatias, psicoses, encefalomielite disseminada 
aguda, mielites, acidentes vasculares cerebrais, síndrome de Guillain Barré, plexopatias 
braquiais, neurites (anosmia e ageusia), retinites, entre outras, também já foram descritas 
na população infantil. Diversas manifestações cutâneas foram relatadas na literatura, 
entre elas as chamadas acrossíndromes (acometimento de dedos e/ou extremidades), 
lesões exantemáticas, urticariformes, vesiculares, eczematosas, purpúricas, papulares e 
petequeais (Fiocruz, 2020a).

As chamadas síndromes inflamatórias associadas à Covid-19 foram recentemente 
descritas na literatura e constituem um desafio diagnóstico para os pediatras que se 
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deparam com uma síndrome febril aguda em um paciente com sinais de gravidade 
clínica em meio à pandemia. Isso porque a SIM-P surge como uma apresentação clínica 
incomum de uma doença ainda considerada recém-chegada no cenário mundial. Trata-se 
de uma doença multissistêmica com amplo espectro de sinais e sintomas, caracterizada 
por febre persistente acompanhada de um conjunto de sintomas que podem incluir 
gastrointestinais (com importante dor abdominal), conjuntivite, exantema (rash 
cutâneo), erupções cutâneas, edema de extremidades, hipotensão, entre outros. Os 
sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos. Há importante elevação 
dos marcadores inflamatórios e o quadro clínico pode evoluir para choque e coagulopatia. 

À medida que a pandemia progride, um número maior de crianças e adolescentes 
está sendo infectado. E não sabemos se esse crescimento nos casos de Covid-19 nessa 
faixa etária também acarretará aumento dos casos de SIM-P em um futuro próximo. 
Esses pacientes podem evoluir com gravidade clínica, elevação de vários marcadores 
inflamatórios, como proteína C reativa (PCR), procalcitonina (PCT), ferritina e D-dímero, 
e de disfunção miocárdica, como pró-peptídeo natriurético tipo-B (proBNP), troponina, 
CK e CK-MB, que quase sempre demandam suporte de terapia intensiva, além de 
acompanhamento multiprofissional com infectologista, cardiologista e reumatologista.

De forma didática, podemos dividir as síndromes inflamatórias associadas à Covid-19 
em três grupos com características clínicas por vezes sobrepostas, de tal forma que alguns 
autores acreditam tratar-se de um espectro clínico diverso de uma mesma doença. No 
primeiro grupo estão as crianças que apresentam uma síndrome febril aguda associada 
a alterações laboratoriais com marcadores inflamatórios elevados. No segundo grupo, 
elas preenchem critérios para a doença de Kawasaki (DK), seja em sua forma clássica 
ou incompleta. E, no terceiro, apresentam uma doença sistêmica cujo acometimento 
cardiovascular é grave e em que o choque cardiogênico pode estar presente, além de 
um amplo espectro de sintomas. Relato de presença de miocardite com ou sem necrose 
miocárdica já foi publicado em países europeus e nos EUA, com descrições inclusive de 
dilatações e aneurismas de coronárias.

As manifestações clínicas da SIM-P são semelhantes, portanto, às de outras enti-
dades inflamatórias, tais como: DK, choque tóxico por estafilococos e estreptococos, 
sepse bacteriana, síndrome hematofagocítica linfoproliferativa secundária e síndrome 
de ativação macrofágica. A SIM-P pode apresentar-se também como abdome agudo 
– simulando quadros de apendicite e peritonite –, sempre associada à presença de 
marcadores inflamatórios elevados.

Portanto, quando se deve pensar em SIM-P e que exames devem ser solicitados 
diante da suspeição, seja no ambulatório ou na emergência? Na maioria das vezes, há 
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o relato de contato recente (até quatro semanas) com indivíduo sabidamente infectado 
por Covid-19. Entretanto, a ausência dessa história não exclui a suspeita diagnóstica, 
uma vez que o contato pode ter sido com pessoas assintomáticas, que desconheciam 
seu status infeccioso, ou até mesmo a própria criança pode ter desenvolvido uma forma 
assintomática/oligossintomática da Covid-19, na época não valorizada como tal, antes 
do surgimento dos sinais inflamatórios sistêmicos.

A criança que apresenta febre persistente (≥ 3 dias) e está moderada a gravemente 
doente ou com sinais clínicos de disfunção orgânica (gastrointestinal, respiratória, 
cardíaca, cutânea ou neurológica) deve ser avaliada imediatamente, e nestes casos deve-
se aventar a suspeita diagnóstica. Em alguns relatos, registrou-se que um sinal precoce 
desse evento seria a presença de taquicardia relativa para a idade sem outra explicação 
aparente, como a febre (Fiocruz, 2020a).

Nessa avaliação inicial, deve-se incluir a medição dos sinais vitais, a avaliação da 
perfusão e a saturação de oxigênio. Deve-se considerar ainda a consulta precoce com os 
especialistas em doenças infecciosas pediátricas e em reumatologia, bem como a coor-
denação do caso junto com o centro pediátrico de referência mais próximo, para testes 
e manejo ideais.

A triagem laboratorial inicial para inflamação sistêmica deve incluir hemograma com 
diferencial, análise de urina, avaliação da função renal e hepática, VHS, PCR, ferritina, 
LDH, albumina, D-dímero, proBNP, IL-6, troponina e fibrinogênio. O diagnóstico requer 
a identificação de infecção aguda por Covid-19 – com RT-PCR ou exames sorológicos ou 
antigênicos em laboratórios certificados. Os exames complementares de imagem serão 
solicitados de acordo com o quadro clínico apresentado.

Para investigar a real incidência da SIM-P e sua relação com a Covid-19, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) disponibilizou um registro mundial on-line para que pediatras 
de todo o mundo pudessem inserir os dados de casos suspeitos. Conforme estabelecido 
pela OMS e posteriormente validado pelo MS e pelas sociedades brasileiras de Pediatria, 
de Infectologia, de Reumatologia e de Cardiologia, para que se confirme o caso de SIM-P 
é preciso verificar: 

1. Crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com febre por mais de 3 dias (pelo 
Centers for Disease Control and Prevention, CDC > 24 horas). 

2. E ao menos dois dos seguintes sintomas: a) conjuntivite não purulenta, erup-
ção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (orais, nas mãos 
ou nos pés); b) hipotensão ou choque; c) características de disfunção miocár-
dica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias, incluindo achados do 
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ecocardiograma ou elevação de troponina/proBNP; d) evidência de coagulo-
patia (por TAP, PTT, d-dímero elevado); e) problemas gastrointestinais agudos 
(diarreia, vômito ou dor abdominal).

3. E associação com marcadores de inflamação elevados, como VHS, PCR ou 
procalcitonina.

4. E nenhuma outra causa microbiana óbvia de inflamação, incluindo sepse bac-
teriana, síndromes de choque estafilocócica ou estreptocócica.

5. E evidência de Covid-19 (RT-PCR, teste antigênico ou sorologia positiva) ou 
provável contato com pacientes com Covid-19 no último mês (WHO, 2020a; 
SBP, 2020).

Diante da suspeição, o paciente deve ser tratado com medidas de suporte ventilatório, 
inotrópico e fluidoterapia, sempre que necessário, e agentes anti-inflamatórios como a 
infusão venosa de gamaglobulina (Ivig) na dose de 1-2g/kg/dia associada à corticoterapia. 
Casos refratários podem necessitar do uso de outras drogas imunomoduladoras como 
anti-TNF, anti-IL-1 e anti-IL-6.

Esses pacientes necessitam de acompanhamento com ecocardiograma para identi-
ficação precoce de lesão de coronárias, requerendo, assim, terapia anticoagulante com 
ácido acetilsalicílico. E, depois, seguimento ambulatorial.

Alguns aspectos importantes da SIM-P:

1. É uma manifestação pediátrica incomum, embora descrita em diversos países.

2. Atualmente, é uma das condições clínicas em que a sorologia para Sars-CoV- 2 
é valorizada para o diagnóstico.

3. Os marcadores inflamatórios devem ser sempre solicitados.

4. O acometimento cardíaco é frequente. Complicações como aneurisma de co-
ronária podem ocorrer, tal como observado na DK, logo recomenda-se rotinei-
ramente a realização de ecocardiograma.

5. Os sintomas gastrointestinais são mais frequentes nessa forma de apresenta-
ção clínica que os tradicionais sintomas respiratórios da Covid-19.

6. Até o desenvolvimento de protocolos mais específicos, as drogas anti-
inflamatórias, em especial o corticosteroide e a imunoglobulina, devem ser 
consideradas.

7. Para o diagnóstico de SIM-P, é necessária a exclusão de outras entidades diag-
nósticas que podem se manifestar de forma muito semelhante.

http://www.who.int/news-room/commentaries/detail/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-with-covid-19
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8. Com o aumento do número de casos de Covid-19 na população pediátrica, 
pode vir a ocorrer o aumento também dos casos de SIM-P e, portanto, as uni-
dades de terapia intensiva pediátrica devem estar preparadas.

Quase um ano após a primeira descrição da SIM-P na literatura, as perguntas ainda 
são mais frequentes que as respostas. Temos uma imagem clara dessa nova doença? Ou 
de apenas parte dela? Quais são suas causa e patogênese? Existem fatores de risco es-
pecíficos para essa entidade? Como deve ser diagnosticada e tratada? Os critérios diag-
nósticos precisam de refinamento para captar um espectro ainda maior dessa doença? 
Existem marcadores que indicam uma evolução clínica tão desfavorável como essa? Que 
tratamentos podem evitar a evolução do choque, da falência múltipla de órgãos ou dos 
aneurismas coronarianos?

EFEITOS INDIRETOS DA COVID-19 

Os efeitos indiretos da Covid-19 na criança e no adolescente podem 
ser maiores que o número de mortes causadas pelo vírus de forma direta.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde 
 
Os efeitos diretos e indiretos da pandemia têm impactos na infância. Os efeitos 

diretos dizem respeito às manifestações clínicas da Covid-19 e foram resumidos ante-
riormente. Os efeitos indiretos são descritos a seguir. 

1. Prejuízos no ensino, na socialização e no desenvolvimento, visto que creches, 
colégios, escolas técnicas e de idiomas, faculdades e universidades tiveram 
que ser fechadas. 

2. O afastamento do convívio familiar ampliado, com amigos e com toda rede de 
apoio, que agrava vulnerabilidades. 

3. O estresse (e sua toxicidade associada), que afeta enormemente a saúde men-
tal de crianças e adolescentes, gerando claro aumento de sintomas de depres-
são e ansiedade (Fiocruz, 2020a). 

4. Aumento da violência contra a criança, o adolescente e a mulher, e a conse-
quente diminuição da procura por atendimento nos serviços de proteção.

5. Quedas nas coberturas vacinais em todo o mundo, levando a efeitos devasta-
dores em conquistas de anos de investimento e planejamento na erradicação 
e diminuição de doenças imunopreveníveis. 

6. Queda na cobertura de programas de triagem universais, como o teste 
do pezinho. 

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencaocrianca/covid-19-saude-crianca-e-adolescente
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7. Aumento da epidemia de obesidade e de fome.

8. Exagero no uso de mídias/telas, como televisão, computadores, tablets e 
smartphones, e aumento da epidemia de sedentarismo.

9. Consequências, sofridas por crianças e adolescentes, do enorme impacto so-
cioeconômico nas famílias, com aumento do desemprego e, em serviços não 
essenciais, impossibilidade de trabalhar. 

10. Aumento da fome e do risco alimentar, em parte pelo fechamento das esco-
las e das creches, além de perdas na receita das famílias. 

11. Impedimento da circulação da população e dos meios de transporte para ser-
viços não essenciais, aliado ao medo da Covid-19 e à reconfiguração dos sis-
temas de saúde, e a decorrente redução no acesso aos serviços tanto da APS 
quanto da Atenção Especializada, incluindo a redução de cirurgias eletivas e 
até mesmo tratamentos oncológicos e cuidados de emergências em saúde.

12. Fechamento de creches, escolas e universidades, com consequências devas-
tadoras no ensino, na cognição e na expectativa de vida. 

No último item, o que está em questão é a essencialidade da escola, que vai além 
das atividades curriculares. A escola é o meio no qual o aluno tem um ambiente muito 
singular para se desenvolver, se descobrir, se individualizar e se enturmar, é o contato 
social mais precoce e profundo além da família. Quando a criança, o jovem ou o adulto 
é retirado das atividades presenciais nas escolas, perde-se um recurso fundamental para 
o seu desenvolvimento; portanto, a escola deve ser considerada um serviço essencial. 
Com isso, deve haver um preparo emergencial para a reabertura das escolas, assim 
como houve com os hospitais para receber os doentes com Covid-19. Há disponíveis, 
inclusive, documentos da OMS e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que orientam 
essa preparação (WHO, 2020b; Fiocruz, 2020b). 

Diante desse cenário, o fortalecimento da capacidade de atenção à saúde da criança 
e adolescente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser prioridade em todo 
o país. Esse esforço deve estar articulado a outras políticas de proteção social e engloba 
desde a produção de bons diagnósticos, baseados em análise dos bancos de dados, até a 
consolidação de orientações para os diferentes níveis de atenção, fornecendo informação 
de boa qualidade para a capacitação de todos os profissionais e para a sociedade de 
forma geral. Nesse processo, alguns pontos merecem destaque: 

1. Divulgação e análise dos dados sobre síndromes gripais em crianças e 
adolescentes. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_para_o_retorno_escolar_17122020.pdf
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2. Análise de cenários considerando as realidades locais nas regiões e estados 
brasileiros (composição demográfica, cobertura da APS e capacidade insta-
lada de urgência e emergência e atenção hospitalar pediátrica, com ênfase 
em leitos intensivos). 

3. Disponibilização de diretrizes clínicas e notas técnicas nacionais sobre o ma-
nejo clínico dos quadros agudos e tardios, com ênfase nos sinais de alerta para 
quadros graves e definição de estrutura necessária em cada ponto de atenção. 

4. Ampla disseminação de conhecimento sobre o manejo clínico da Covid-19 e 
suas complicações em crianças e adolescentes. 

5. Estratégias de atuação oportuna e resolutiva da APS visando: a) ao alcance da 
cobertura vacinal; b) ao alcance dos testes de triagem neonatal; c) à condu-
ção inicial e acompanhamento dos casos leves e à identificação de sinais de 
alerta; d) ao mapeamento de crianças em situações de maior vulnerabilidade; 
e) à promoção da saúde com ênfase na minimização do impacto indireto da 
pandemia no crescimento e desenvolvimento e na saúde mental de crianças 
e adolescentes. 

6. Estratégias de qualificação profissional para a assistência de urgência e hos-
pitalar a crianças com síndromes respiratórias graves (quadros agudos) e sín-
dromes inflamatórias multissistêmicas, incluindo cursos de suporte avançado 
de vida em pediatria.

7. Articulação e atuação conjunta com as políticas de educação, assistência so-
cial, cultura e esportes. 
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A formação acadêmica dos profissionais brasileiros que atuam com Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial (Smaps) em situações de desastres no país é bastante lacu-

nar. Estudos sobre a vulnerabilidade das populações e respectivos fatores socioculturais 
nas intervenções em desastres e emergências não têm sido contemplados em parte ex-
pressiva das universidades brasileiras, notadamente nos cursos da área da saúde. Disci-
plinas relacionadas à temática dos desastres e pandemias não são comumente ofertadas 
nas grades curriculares, tampouco os projetos político-pedagógicos dessas instituições 
contemplam, até este momento, a temática da atenção psicossocial e saúde mental na 
gestão integral de riscos e de desastres (Magrin et al., 2016; Noal, 2018). 

Na área da psicologia, a inclusão desse conteúdo nos cursos de graduação se mos-
tra pertinente, por se tratar de importante campo de pesquisa, formação e intervenção 
profissional, principalmente para aqueles que atuam (ou almejam atuar) em emergências 
sanitárias em qualquer uma das cinco fases de um desastre: prevenção, preparação, mi-
tigação, resposta e reconstrução.

 Na última década, universidades e centros de referência em pesquisas e intervenções 
no Brasil passaram a desenvolver, de maneira significativa, pesquisas e/ou grupos de es-
tudo nesta área, o que tem contribuído para alguns avanços recentes em sua ampliação 
e consolidação no âmbito acadêmico. Contudo, ainda é necessário consolidar conheci-

https://abp-rrd.com.br/files/anais_2016.pdf
https://repositorio.unb.br/handle/10482/32630
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mentos e estratégias de intervenção específicas para o cuidado em atenção psicossocial 
e saúde mental na gestão integral de riscos e de desastres. 

O cenário de insuficiência de profissionais devidamente capacitados para atuar na 
área de desastres e pandemias, bem como de falta de serviços públicos de saúde estru-
turados e articulados para atender a tal demanda, reflete diretamente na qualidade da 
resposta de enfrentamento. Assim, quando declarada, em março de 2020, a emergência 
do novo coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial de Saúde (OMS), inúmeras 
foram as dificuldades para lidar com as dinâmicas decorrentes da pandemia, o que teve 
impactos na saúde mental da população e na atenção psicossocial a ela dirigida. 

A esse contexto, soma-se a falta de estrutura dos serviços para a realização de 
atendimentos por meios remotos e, em casos mais extremados, até mesmo de produtos 
de limpeza para higienização dos espaços e equipamentos de proteção individual (EPIs) 
para os profissionais. Nesse aspecto, a pandemia desencadeou uma série de impactos 
e consequências, inclusive para a saúde mental da população geral em todo o mundo 
(Fontanesi et al., 2020; Liu et al., 2020; Spinelli et al., 2020). 

Entre os impactos sobre a saúde mental relatados na literatura mais recente estão o 
aumento, na população mundial, de reações e sintomas depressivos e ansiosos (WHO, 
2020; Turna et al., 2021; Veldhuis, 2021; Zhang et al., 2020; Wang et al., 2020). 
Tais estudos têm relacionado essas condições a fatores como: medidas sanitárias de 
distanciamento social; medo de infecção pelo novo coronavírus; falecimento de membros 
da rede socioafetiva; perda de emprego ou renda durante a pandemia; fragilização do 
apoio social e institucional, além da sobrecarga de atividades (Coyne et al., 2020; 
Enumo et al., 2020; OMS, 2020; Schmidt et al., 2020). Considerando o contexto 
de crise provocado pela Covid-19, em que populações inteiras têm sido impactadas, 
intervenções e estratégias de atenção psicossocial têm sido recomendadas como 
elemento central, “a fim de evitar o prolongamento do sofrimento psíquico e agravos 
secundários no período de pandemia e pós-pandemia” (Moreira et al., 2020: 4).

Até março de 2020, era escassa a produção de guias, protocolos e referências 
técnicas em Smaps nas situações de pandemia. O guia organizado pela Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas) havia se estabelecido como uma das poucas referências 
a serem utilizadas pelos trabalhadores da saúde (Opas, 2009). Todavia, a conjuntura 
da pandemia impulsionou no Brasil o estabelecimento de parcerias entre instituições de 
ensino e pesquisa destinadas a produzir reflexões e orientações práticas para que nesta 
emergência sanitária a atenção seja integral, criativa e humanitária.

http://dx.doi.org/10.1037/tra0000672
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113345
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01713
http://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis
http://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis
https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.02.059
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33647353/
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00306
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17051729
https://doi.org/10.1007/s40617-020-00435-w
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200065
http://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063
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http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Protecao-da-Saude-Mental-em-Situaciones-de-Epidemias--Portugues.pdf
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Diante desse cenário de calamidade pública, destaca-se o desenvolvimento de in-
tervenções de cuidados em saúde mental com base em evidências científicas e no 
diálogo com a sociedade, por meio da formação de um grupo de trabalho (GT) em 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia de Covid-19, construído de ma-
neira voluntária e colaborativa na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (Kabad et al., 
2020). Será relatado aqui processo de trabalho do GT que possibilitou a construção 
e execução do Curso Nacional de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, além de ou-
tras estratégias audiovisuais para disseminação do conhecimento a respeito da saúde 
mental e emergências sanitárias. 

PERCURSO DO TRABALHO COLABORATIVO

Entre março e dezembro de 2020, o GT colaborativo da Fiocruz desenvolveu diversas 
intervenções teórico-práticas em Smaps no contexto da Covid-19. Neste relato, siste-
matizamos as informações sobre o processo de trabalho do GT para o desenvolvimento 
das linhas de ações que consistiram na produção de materiais técnicos, organização de 
curso nacional e difusão rápida de informações via podcasts e redes sociais.

 O GT foi coordenado por três pesquisadores localizados em diferentes unidades 
da Fiocruz e composto por nove pesquisadores do campo da saúde mental, incluindo 
psicólogos, psiquiatras e cientistas sociais, com o objetivo de orientar respostas rápidas 
para a prática profissional no contexto da pandemia. Colaboradores externos também 
compuseram a equipe, no total de 117 pesquisadores vinculados a 25 instituições 
nacionais e internacionais, com produção e experiência em temas centrais e caros a esse 
cenário (Kabad et al., 2020; Noal et al., 2020).

Sem a possibilidade de encontros presenciais em razão das necessárias medidas de 
distanciamento social impostas pela pandemia e pelo fato de os participantes do grupo 
se encontrarem em estados e países diferentes, o trabalho foi integralmente articulado 
via grupo na rede social WhatsApp para os acordos sobre os temas, as novas demandas 
e o alinhamento sobre a participação. Aliado ao grupo virtual, também foram utilizados 
e-mails, compartilhamento de arquivos via Google Docs por meio da conta Gmail, além 
de reuniões virtuais realizadas nas plataformas Meet e Zoom.

O grupo trabalhou para a elaboração de ações estratégicas e rápidas com as quais 
se pudesse dar respostas aos profissionais da linha de frente, à sociedade e às esferas de 
governo em três fases: Produção de vinte documentos técnicos norteadores; Disponibili-
zação de curso virtual público e gratuito; Produção de podcasts a serem disponibilizados 
nas principais plataformas digitais e de aulas livres, e Publicação de artigos científicos e 
livro, de acordo com a Figura 1.

https://doi.org/10.1590/0102-311X00132120
https://doi.org/10.1590/0102-311X00132120
https://doi.org/10.1590/0102-311X00132120
http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43909
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Figura 1 – Desenvolvimento em três fases das atividades do GT em Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial na Pandemia de Covid-19 – Mar. a dez. 2020

Produção dos 
documentos técnicos 

norteados – 20 cartilhas 
temáticas

Março a julho de 2020

Psicocast, aulas livres,
publicação de livro e 
artigos científicos
Julho a dezembro de 2020

Curso Nacional de 
Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial na 
Covid-19
Maio a setembro de 2020

 Fonte: elaboração própria.

PRODUÇÕES DERIVADAS DO GRUPO DE TRABALHO

Na orientação e condução do trabalho, foi preciso reunir um conjunto de pesquisa-
dores engajados no enfrentamento da pandemia e profissionais especialistas em saúde 
mental e desastres, além de obter suporte institucional para as plataformas virtuais, 
redes sociais e estrutura de comunicação social, fundamentais para a difusão do conhe-
cimento entre diferentes públicos e regiões do país.

As produções do GT começaram pela elaboração de vinte cartilhas sobre temáticas 
variadas, contendo diretrizes sobre a atuação em Smaps na pandemia. Alguns dos temas 
abordados foram luto, suicídio, idosos, crianças, quarentena, população indígena. 

A seleção dos temas se baseou na demanda dos profissionais da linha de frente e na 
análise dos temas emergentes presentes nas publicações científicas de outros países que 
se encontravam em um estágio mais avançado da pandemia ou haviam tido vivências 
significativas em outras epidemias e crises sanitárias. Todas as cartilhas foram dispo-
nibilizadas virtualmente para acesso livre na página virtual Fiocruz Brasília (Gerência 
Regional de Brasília - Gereb), que atuou como coordenadora e deu suporte ao GT.

Após a publicação das cartilhas, foi editado o livro Recomendações e Orientações em 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, com o intuito de reunir as cartilhas em 
um único documento digitalizado e disponibilizado virtualmente,1 para facilitar o acesso 
rápido do público. Além do livro, foram publicados em revistas científicas do campo 

1 Página de acesso da Gereb, onde está hospedado o livro: <www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/
uploads/2020/10/livro_saude_mental_covid19_Fiocruz.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2021. 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/coronavirus/saude-mental-em-tempos-de-coronavirus/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/coronavirus/saude-mental-em-tempos-de-coronavirus/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/10/livro_saude_mental_covid19_Fiocruz.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/10/livro_saude_mental_covid19_Fiocruz.pdf
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da saúde coletiva dois artigos com resultados parciais do trabalho: “A experiência do 
trabalho voluntário e colaborativo em saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19” 
(Kabad et al., 2020) e “Capacitação nacional emergencial em saúde mental e atenção 
psicossocial na Covid-19: um relato de experiência” (Noal et al., 2020).

Em seguida, foi estruturado e implementado o Curso Nacional de Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial na Covid-19 (Fiocruz, 2020a), que contou com participantes do 
Brasil e de outros países. O curso, com 40 horas de duração, foi ofertado na modalidade 
a distância via Campus Virtual da Fiocruz2 em parceria com 37 docentes e contou com o 
suporte da Universidade Aberta do SUS e do Núcleo de Educação a Distância da Fiocruz 
Brasília. Foi estruturado em 16 módulos, cada qual contendo um documento técnico 
norteador (cartilha), videoaula, fórum de discussão e encontro virtual síncrono trans-
mitido via YouTube. As videoaulas foram disponibilizadas no canal da Fiocruz Brasília 
(Gereb) no YouTube.

O curso nacional teve início no dia 12 de maio de 2020 e terminou em 29 de setem-
bro de 2020. Seu encerramento foi prorrogado por três vezes devido a solicitações de 
grupos, instituições e profissionais interessados em acessá-lo. Alguns números relevan-
tes: 69.256 alunos, 4.978 perguntas e comentários nos fóruns, 485.000 visualizações 
das aulas dos cursos disponíveis no canal da Fiocruz (até 25/4/021), 42 profissionais 
e/ou pesquisadores voluntários envolvidos, 10 semanas de lives, alunos oriundos das 27 
unidades federativas e de outros países (Fiocruz, 2020b) e 17.785 certificados emitidos. 
A maior parte dos alunos inscreveu-se tendo em vista um aprendizado rápido relaciona-
do às suas próprias necessidades do campo de trabalho, ancorado em evidências, e não 
necessariamente uma certificação para futuros trabalhos ou para uma formação ampliada 
em campos que não incluíam o seu processo no momento da pandemia. Procurou-se 
transmitir os conteúdos com uma multiplicidade de métodos, mas privilegiou-se uma 
prática interativa e dinâmica, em que os desafios e os anseios dos profissionais da saúde 
funcionaram como fio condutor para a organização e o caráter das atividades. 

A diversidade territorial, a quantidade de inscritos e a pluralidade na formação dos 
profissionais demonstram a capilaridade do curso e evidenciam também a crescente de-
manda relacionada à saúde mental nesse período. O número de inscritos atesta o anseio 
dos trabalhadores da saúde e gestores por orientações sobre como lidar com a pandemia 
e seus efeitos sociais e psíquicos, além da busca urgente desses atores por espaços de 
diálogo e escuta sobre suas angústias, medos e dores. 

2 Página de acesso ao curso do Campus Virtual da Fiocruz: Curso de Saúde Mental e Atenção Psicossocial em 
situação de Pandemia COVID-19 - 1º Oferta - 2020 | Campus Virtual Fiocruz. Acesso em: 15 mar. 2021.

https://doi.org/10.1590/0102-311X00132120
http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43909
http://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46241
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPyO8qVoPmBRLyv_GOq4GEiK3iCWyWW5W
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59272
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59272
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Observou-se a necessidade de respostas rápidas e eficientes para uma conjuntu-
ra que se modificava diariamente. Mesmo com as diversas desigualdades regionais de 
acesso à internet, o acesso ao curso indicou a sua capacidade de extensão para todo 
o território nacional, permitindo a interação com as múltiplas realidades enfrentadas 
pelos trabalhadores da saúde. Importante considerar também que no primeiro ano da 
pandemia observou-se aumento no número de eventos e encontros virtuais, o que tam-
bém pode ter ocasionado sobrecarga de informações e aumento da concorrência sobre 
a atenção dos indivíduos.

Para lidar com a complexidade e abrangência do tema, o desenho do curso foi apri-
morado, disponibilizando-se mais orientações e propiciando-se o contato mais próxi-
mo com os alunos, mediante a produção de podcasts e de aulas virtuais livres. Com o 
Psicocast, o podcast do Curso Nacional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, bus-
cou-se responder a dúvidas dos alunos que não haviam sido respondidas nos chats 
e plataformas. Os Psicocasts foram disponibilizados também em plataformas como 
Spotify e Deezer, como forma de ampliar o acesso em período posterior ao curso. 

Ao final dos módulos oferecidos, foram acrescidas aulas abertas sobre temáticas 
extras solicitadas pelos alunos ao longo da capacitação, ampliando o acesso dos interes-
sados nessa produção. Por fim, produziu-se um vídeo de encerramento com um balanço 
das produções e parcerias estabelecidas ao longo do curso (Dolabella, 2021).

Toda a produção técnico-teórica do GT esteve alinhada com as políticas públicas, 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único da Assistência Social (Suas), além 
de ter sido disponibilizada em tempo hábil e com informações apresentadas de forma 
acessível e facilmente compreensível pela população. 

 Conforme o Quadro 1, ao longo do ano de 2020 o GT trabalhou, através de rede 
colaborativa, com 24 temáticas consideradas não exploradas na prática da atenção psi-
cossocial na Covid-19, por meio das cartilhas, do curso on-line e dos podcasts, visando 
a minimizar os danos oriundos da lacuna na organização prévia dos serviços de saúde e 
de ações de formação dos profissionais da saúde.

https://spoti.fi/2wtlI9Z
https://youtu.be/4vBNd0U-9PA
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Quadro 1 – Conteúdos e temáticas abordadas pelo GT por meio de cartilhas, curso 
on-line e podcasts, por ordem de produção 

Temáticas Smaps trabalhadas pelo GT 
/ Formato e veículo em que o material 
está disponibilizado*

Documentos 
técnicos 

norteadores
Curso on-line Podcasts

Cartilhas 
/ Página 
Fiocruz 
Brasília

Módulos 
do curso** 
/ Campus 

Virtual

Lives
Aulas 

abertas / 
YouTube

Psicocats 
/ Spotify e 

Deezer

1. Recomendações gerais

2. Recomendações para gestores

3. Recomendações para crianças em 
situação de isolamento hospitalar

4. Recomendações aos psicólogos para 
o atendimento on-line

5. Cuidados paliativos, orientações 
aos profissionais da saúde

6. A quarentena na Covid-19: 
orientações e estratégias de cuidado

7. Recomendações para os 
consultórios na rua e a rede de 
serviços que atuam junto com a 
população em situação de rua

8. Orientações às/os psicólogas/os 
hospitalares

9. Recomendações aos trabalhadores e 
cuidadores de idosos

10. Violência doméstica e familiar na 
Covid-19

11. Covid-19 e população privada de 
liberdade

12. Pessoas migrantes, refugiadas, 
solicitantes de refúgio e apátridas

13. Crianças na pandemia
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Temáticas Smaps trabalhadas pelo GT 
/ Formato e veículo em que o material 
está disponibilizado*

Documentos 
técnicos 

norteadores
Curso on-line Podcasts

Cartilhas 
/ Página 
Fiocruz 
Brasília

Módulos 
do curso** 
/ Campus 

Virtual

Lives
Aulas 

abertas / 
YouTube

Psicocats 
/ Spotify e 

Deezer

14. Psicofármacos na Covid-19

15. Suicídio na pandemia

16. Processo de luto no contexto da 
Covid-19

17. Povos indígenas no contexto da 
Covid-19

18. Orientações aos trabalhadores dos 
serviços de saúde

19. Trabalhadoras/es e gestoras/es do 
Sistema de Assistência Social (Suas) 
para ações na pandemia Covid-19

20. Suas na Covid-19: proteção social 
a grupos vulnerabilizados

21. Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) na Covid-19

22. Volta às aulas e Covid-19: 
perspectivas e possibilidades

23. Cuidado à população ribeirinha na 
Covid-19

24. Cuidado à população negra na 
Covid-19

* A variação de grafia no nome das cartilhas ocorreu devido à multiplicidade de grupos que trabalharam em 
sua confecção e à necessidade de rápida publicação do material.

** Em alguns módulos do curso utilizou-se mais de uma cartilha como referencial técnico.

Quadro 1 – Conteúdos e temáticas abordadas pelo GT por meio de cartilhas, curso 
on-line e podcasts, por ordem de produção (continuação)
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Nessas estratégias de disseminação do conhecimento sobre Smaps foram utilizados 
diferentes formatos, valendo-se de espaços virtuais institucionais da Fiocruz de amplo 
acesso, bem como de páginas virtuais e redes sociais para transmissão dos materiais 
audiovisuais, tanto no YouTube como no Instagram.3 Para o curso virtual, em específico, 
foram utilizadas diferentes técnicas de ensino e aprendizagem, desde formas dinâmicas 
até metodologias clássicas de ensino, buscando alcançar o maior número de pessoas 
com diferentes habilidades de aprendizagem e oriundas de diferentes contextos de 
trabalho. A leitura estava disponível nas cartilhas, a audição nos Psicocasts, a visão 
nas videoaulas, a conversa entre pares nos fóruns de discussões, a proximidade entre 
professor e aluno nas lives semanais e nos fóruns, e a proximidade entre as moderadoras 
e os alunos nos chats, fóruns e lives. Possibilitou-se, dessa maneira, uma formação em 
massa gratuita e qualificada.

Além da formação dos trabalhadores da saúde para o enfrentamento de emergências 
sanitárias, a sensibilização e o preparo dos gestores se fazem fundamentais para que 
os serviços possam se adequar às recomendações propostas no material produzido e 
disponibilizado pelo GT. Devido a essa necessidade de capacitação e orientações não só 
individuais, mas também institucionais, foi produzido material específico para gestores, 
para a condução de equipes e organização do espaço. Nesse sentido, além de apoiar 
cientificamente os profissionais na resposta à Covid-19, as iniciativas conduzidas pelo 
GT serviram como ancoramento de esperança, empatia, novos sentidos e experiências 
que permitiram que esses serviços essenciais seguissem de forma mais segura.

Em razão dessas diversas iniciativas, além da participação dos membros em lives e 
eventos, foram estabelecidas parcerias para a colaboração na produção de outros mate-
riais e cursos virtuais – com destaque para a capacitação de uma equipe de aproximada-
mente 170 psicólogos para orientação psicossocial on-line na cidade de Brasília, e para 
o Curso Bem-Viver: saúde mental indígena, produzido pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) em parceria com o Instituto Leônidas e Maria Deane - Fiocruz 
Amazônia e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coaib), 
disponibilizado no Campus Virtual Fiocruz (2021).

3 Página de acesso ao Instagram da Gereb para divulgação dos materiais audiovisuais e lives do curso: Fiocruz 
Brasília (@fiocruzbrasilia) • Fotos e vídeos do Instagram. Acesso em: 15 mar. 2021.

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/60012
https://www.instagram.com/fiocruzbrasilia/
https://www.instagram.com/fiocruzbrasilia/
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DESAFIOS, POTENCIALIDADES E PERSPECTIVAS FUTURAS

No processo de construção e execução das estratégias desenvolvidas no primeiro ano 
da pandemia pelo GT de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, a singularidade 
do cenário determinou a urgência da divulgação de conhecimento oportuno e em tempo 
hábil, demarcando o lugar da ciência e do pesquisador na produção de respostas à 
altura da sua gravidade (Kabad et al., 2020). Foram necessárias orientações práticas, 
bem elaboradas, respaldadas em evidências e factíveis no momento, considerando-
se os conhecimentos técnicos relacionados tanto ao cuidado em saúde para evitar o 
agravamento dos casos quanto ao apoio psicossocial àqueles mais vulneráveis, seus 
familiares e comunidades.

O novo cenário epidemiológico que se desenhou com o surgimento de doenças 
transmissíveis e um padrão de propagação e contaminação extremamente agressivo, 
como é o caso do novo coronavírus, torna necessária a adequação e aprimoramento de 
práticas de cuidado e assistência, além de capacitação dos profissionais da saúde para o 
atendimento adequado neste contexto específico. 

A longa duração da pandemia, o elevado número de mortes, o estresse enfrentado 
diariamente pelos trabalhadores da saúde e o colapso do Sistema Único de Saúde tornam 
imprescindível que a capacitação dos profissionais seja iniciada ainda nos cursos de 
graduação e adquira caráter permanente, dada a multiplicidade de situações vivenciadas 
em eventos extremos. Por isso, é importante desenvolver ações voltadas tanto para 
minimizar e/ou reduzir as dores e fragilidades psicossociais vivenciadas por profissionais 
da saúde (especialmente os que trabalham na linha de frente assistencial) quanto para 
ajudá-los no melhor manejo das demandas de grupos e indivíduos por apoio e atenção 
psicossocial nesta emergência sanitária. 

Diante de uma pandemia viral, a organização e implementação de medidas rápidas 
e conscientes para preservar a população são primordiais, principalmente as destinadas 
a grupos mais vulneráveis do ponto de vista físico e/ou psíquico, tais como idosos, 
pessoas com doenças crônicas, enfermidades mentais graves ou deficiências, povos in-
dígenas, população em situação de rua, entre outros abordados nos materiais do GT. 

Espera-se que os efeitos positivos dessas iniciativas contribuam para o planejamento 
de estratégias de atenção psicossocial voltadas para a mitigação de impactos, reações e 
consequências negativas de uma crise epidemiológica, assim como para o fornecimento 
aos trabalhadores da saúde de ferramentas que lhes permitam atuar em situações que 
envolvam risco de vida e emergências, incluindo o sofrimento psíquico.

https://doi.org/10.1590/0102-311X00132120
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A emergência da pandemia da Covid-19 tem apresentado inúmeros desafios em escala 
global, desde a vigilância epidemiológica, passando por medidas não farmacológicas 

fundamentais para o controle da transmissão, até o desenvolvimento de tratamentos 
eficazes nos diferentes estágios da doença e vacinas voltadas para a prevenção.

No caso das vacinas, um dos principais problemas enfrentados pelo mundo inteiro 
tem sido como assegurar o acesso às vacinas seguras e de qualidade. Essa necessidade 
levou organismos multilaterais, como Organização Mundial da Saúde (OMS) e Gavi 
Alliance, e instituições da sociedade civil, como a Coalizão para Inovações em 
Preparação para Epidemias (Cepi), Fundação Bill e Melinda Gates, Wellcome Trust e 
outras, a propor programas visando a acelerar o desenvolvimento de vacinas, como o 
ACT Accelerator, de financiamento à aquisição junto com um mecanismo de ampliação 
de acesso equitativo, como o Covax Facility. Alguns países e blocos regionais também 
instituíram mecanismos próprios com a mesma finalidade. No entanto, ainda se está 
muito aquém de assegurar o acesso equitativo da população mundial às vacinas 
para Covid-19. Ao passo que alguns países mais ricos foram capazes de estabelecer 
acordos de compra antecipada de doses de vacinas em número muito superior ao 
tamanho de sua população, países com menor poder aquisitivo e menor capacidade 
industrial instalada ainda têm pela frente vários obstáculos ao acesso.

O Brasil está diante de um grande desafio: a campanha de vacinação contra Co-
vid-19. Essa não é a primeira grande campanha que o país realiza. Nos seus 47 anos, 
o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, realizou várias 
campanhas de vacinação com o objetivo de controlar, eliminar e erradicar doenças 
imunopreveníveis (Brasil, 2003). Essa é uma ação de caráter coletivo que visa a pro-

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf
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mover a saúde e o acesso equitativo às vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19, 
fortalecendo a imunização de rotina e levando à interiorização de técnicas, de tecno-
logias e da atenção primária.

O PNI, programa governamental, de referência mundial, é peça-chave na imunização 
contra a Covid-19, com vacinas seguras e eficazes, autorizadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). O PNI foi criado em 1973 – antes, portanto, do Pro-
grama Ampliado de Imunizações da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) –, 
e suas campanhas de vacinação são reconhecidas por seu pioneirismo e abrangência. 
Antes de sua criação, o Brasil já acumulava experiências importantes na saúde pública, 
em campanhas de vacinação contra doenças como varíola, febre amarela e poliomielite, 
e realizava heterogeneamente vacinação de rotina. O Calendário Nacional de Vacinação, 
introduzido em 1977, foi fundamental na consolidação das estratégias de imunização 
e na assistência à população brasileira desde as comunidades mais isoladas até os cen-
tros urbanos e ganhou reconhecimento e credibilidade. A partir dele, foi implementada 
a vacinação de rotina em grande escala e foram introduzidas novas indicações e novos 
grupos-alvo, conforme o risco epidemiológico. Contribuiu-se, desse modo, para o apri-
moramento da vigilância epidemiológica e avançou-se na metodologia de vacinação em 
massa, que por sua mobilização ousada e seus importantes resultados ganhou reconhe-
cimento internacional. A atenção básica foi também fortalecida, pois foram capacitadas 
equipes que, com seu trabalho, lhe conferiram grande capilaridade, contribuíram para o 
seu avanço e agregaram credibilidade para outras ações de saúde pública (Brasil, 2013a).

Para que o programa fosse sustentável, fazia-se vital a participação de laboratórios 
públicos que garantissem os insumos necessários para a manutenção e atualização do 
calendário vacinal, conforme critério epidemiológico. Para tanto, em 1985 foi criado o 
Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos (Pasni), visando a fortalecer 
a produção e ampliar a diversidade das vacinas produzidas nacionalmente, estabelecendo 
parcerias bem-sucedidas entre o PNI e os laboratórios públicos produtores (Brasil, 2003). 
O êxito dessa iniciativa está no fato de que nos oferece as bases para o desenvolvimento 
e a produção de vacinas, inclusive contra a Covid-19, no país. 

PLANEJANDO E VIABILIZANDO UMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Uma campanha de vacinação vai muito além da proteção individual, pois pode con-
trolar, eliminar e/ou erradicar doenças, além de reduzir a morbimortalidade, a hospitali-
zação de casos graves e prevenir sequelas graves/incapacitantes. As campanhas de vaci-
nação do PNI baseiam-se em conhecimentos científicos para avaliação das vacinas e na 
experiência de profissionais sobre a diversidade geopolítica e geográfica do país, que tem 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf
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influência em sua operacionalização (Domingues et al., 2015). Assim, o alinhamento 
entre as entidades federativas é crucial para a vacinação de rotina e para campanhas 
específicas coordenadas pelo PNI.

No caso do Sars-CoV-2, como em qualquer outro vírus causador de doença imu-
noprevenível, é imperativo atingir altas e homogêneas coberturas vacinais, visando a al-
cançar a imunidade coletiva e o controle da pandemia de Covid-19. Entretanto, até mar-
ço de 2021 não havia ainda ampla disponibilidade da vacina em vários países, inclusive 
no Brasil, e o objetivo principal da vacinação passou a ser a redução da morbimortalida-
de, mediante acesso sustentável às vacinas. Outros aspectos devem ser considerados: 
campanha com vacinas diversas requerendo duas doses com intervalos diferenciados, 
e necessidade de comunicação clara e acessível com toda a população, isto é, contem-
plando diferentes grupos.

O Brasil é um país de dimensões continentais, grande diversidade geográfica, cul-
tural, demográfica e socioambiental, e conta com 212,58 milhões de habitantes (IBGE, 
2021) e extensa área de fronteira com populações flutuantes advindas de países vizi-
nhos, o que requer planejamento multinacional e parceria com a Opas para definição das 
melhores estratégias de vacinação e monitoramento. 

Dos 5.570 municípios brasileiros, aproximadamente 68% têm menos de 20 mil ha-
bitantes e baixa densidade demográfica (Brasil, 2021a), requerendo estratégias e pla-
nejamento específicos que comportem deslocamento de equipe, logística de transporte, 
guarda e aplicação da vacina, com acompanhamento para eventos adversos. Destaca-se 
nesse contexto o papel fundamental dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos 
agentes indígenas de saúde (AIS) juntamente com os Distritos Sanitários Especiais Indí-
genas (DSEIs) na garantia de acesso equânime das comunidades das áreas mais remotas 
do país às ações de vacinação (Brasil, 2021b). Em grandes metrópoles, por sua vez, a 
dificuldade de acesso a algumas comunidades torna grande o potencial de gerar aglome-
rações, o que é preciso evitar. Portanto, em cada local é preciso atenção às especificida-
des de infraestrutura, cultura, hábitos e dinâmica territorial. 

Para o bom resultado de uma campanha, a rede de frio é outro fator importante, 
pois para assegurar a potência da vacina deve-se mantê-la em condições adequadas de 
conservação, com temperatura controlada e em conformidade com as orientações dos 
fabricantes. A exposição acumulada da vacina a temperatura mais quente ou mais fria, 
ou à luz, em qualquer etapa, pode gerar uma perda de potência que não será restaurada 
(Brasil, 2013b). No Brasil, a rede de frio, referência mundial, é caracterizada por com-
plexa cadeia de armazenamento, distribuição e manutenção de vacinas em temperaturas 
adequadas em todos os níveis, conforme Figura 1.

http://www.researchgate.net/publication/317402779_Programa_nacional_de_imunizacao_a_politica_de_introducao_de_novas_vacinas
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
http://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/08/populacao-brasileira-chega-a-213-3-milhoes-de-habitantes-estima-ibge
https://saudeindigena1.websiteseguro.com/coronavirus/pdf/Relatorio%20Resumido_SESAI_Coronavirus.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf
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Figura 1 – Rede de frio para distribuição de vacinas no Brasil
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Fonte: Brasil, 2021b.

Portanto, para uma campanha de vacinação com imunizantes que podem requerer 
diferentes condições ambientais, são necessários: 1) previsão das vacinas e insumos a 
serem utilizados, definição sobre quem será responsável pela compra, e cronograma de 
distribuição; 2) diagnóstico da rede de frio, plano de contingência para emergências, rea-
dequação da rede; e 3) logística de distribuição adequada para chegada dos imunizantes 
às centrais estaduais e regionais.

Das vacinas registradas para uso emergencial no mundo, duas requerem condições 
diferenciadas para manutenção em rede de frio, fora dos padrões utilizados no Brasil, a 
da Pfizer/BioNTech (FDA, 2021a) e a da Moderna (FDA, 2021b). As demais disponíveis 
até o momento podem ser acondicionadas em temperatura de 2°C a 8°C, portanto, para 
se obter êxito com a vacinação é preciso o monitoramento de toda a movimentação do 
imunizante, garantindo sua segurança e qualidade no local onde será aplicado, assim 
como capacitação e atualização dos profissionais (Brasil, 2021c).

A infraestrutura de gestão da informação é crucial. Nesta campanha de vacinação 
contra Covid-19, o registro da dose aplicada será nominal, e os usuários serão identifica-
dos pelo número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS) (Brasil, 2021c). Isso possibilita a identificação, o controle e o monitoramento das 
pessoas vacinadas, evitando duplicidade e permitindo acompanhar eventos adversos 
pós-vacinação (EAPVs), assim como identificação do lote, do produtor e da dose apli-
cada. Dada a precariedade de internet em alguns pontos do país, métodos já adotados 
na rotina para demais vacinas certamente serão utilizados, contanto que a informação 
sobre doses aplicadas seja fidedigna, oportuna, segura e encaminhada nos prazos para 
melhor gestão. 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/5a-Edic%CC%A7a%CC%83o-Plano-Vacinac%CC%A7a%CC%83o-contra-Covid_V5_21mar-21.pdf
http://www.fda.gov/media/144637/download
http://www.fda.gov/media/144637/download
http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/5a-Edic%CC%A7a%CC%83o-Plano-Vacinac%CC%A7a%CC%83o-contra-Covid_V5_21mar-21.pdf
http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/5a-Edic%CC%A7a%CC%83o-Plano-Vacinac%CC%A7a%CC%83o-contra-Covid_V5_21mar-21.pdf
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Outro fator importante é o fato de a campanha de vacinação ter se iniciado após 
eleições municipais, pois as mudanças na gestão e no quadro dos trabalhadores da 
saúde acabam por se constituir em mais um obstáculo ao seu bom funcionamento, 
podendo ser mais um fator de atrasos ou inadequações. Neste sentido, considerando 
que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite, é preciso boa coordenação 
nacional que permita lançar mão de todos os recursos existentes em todas as esferas, de 
modo a minimizar o impacto nas rotinas de vacinação 

Como coordenador de um processo que não se limita à normatização, o PNI tem 
como responsabilidade a condução nacional. E, desse modo, é fundamental que inte-
raja com os produtores de vacinas, com o Instituto Nacional de Controle de Qualida-
de em Saúde (INCQS) e com estados e municípios. Precisa também interagir com as 
organizações responsáveis pelos estudos clínicos e com todas as partes interessadas. 
Isso permite contínua atualização sobre as diferentes dimensões que afetam a campa-
nha, de forma a assegurar sua efetividade e sustentabilidade.

QUALIDADE E REGISTRO DAS VACINAS

O desenvolvimento de uma vacina para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 
mobilizou diversos países. A capacidade que tem o agente viral de continuar circulando 
e, desse modo, manter o curso da pandemia é reduzida quando se atinge uma proteção 
coletiva, o que pode acontecer por meio do uso expandido de vacinas eficazes, ou por 
ondas de infecção natural, até que a população suscetível desenvolva imunidade.

O desenvolvimento de vacinas é um processo de alto custo e demorado, podendo 
levar 10 a 15 anos, ou mais, a depender do conhecimento sobre o mecanismo da doença 
e das tecnologias e recursos disponíveis. Para acelerar esse desenvolvimento, muitas 
etapas são realizadas em paralelo; embora aumente seu risco e sua complexidade, esse 
procedimento lhe confere celeridade, conforme apresentado na Figura 2.
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Figura 2 – Etapas de desenvolvimento convencional e acelerado 

Fonte: Lurie et al., 2020. 

Nessa abordagem, estudos de fase I e fase II geralmente são iniciados quase que em 
paralelo aos estudos pré-clínicos em primatas não humanos, e os estudos de fase II ocor-
rem, em regra, paralelamente aos estudos de fase III. Os estudos de fase IV, que ocorrem 
após o registro, podem ser iniciados sem que os resultados da fase III estejam concluídos 
conforme requisitos do target product profile (TPP) estabelecidos pelo órgão regulador, em 
um processo de contínua submissão regulatória para fins de registro (Lurie et al., 2020; 
WHO, 2020a). 

No caso das vacinas registradas para uso emergencial ou das vacinas candidatas em 
estágio mais avançado e/ou próximas à fase do pré-registro, essa simultaneidade só foi 
possível em razão do conhecimento acumulado com as epidemias de síndrome respira-
tória do Médio Oriente (Mers) e síndrome respiratória aguda grave (Sars), da disponibili-
zação de informações sobre a doença quase que em tempo real e do avanço tecnológico 
de algumas abordagens mais modernas, como as vacinas baseadas em ácido nucleico e 
em adenovírus (Ball, 2021). Os acordos de colaboração para o desenvolvimento e esca-
lonamento da produção de vacinas também permitiram acelerar esse processo (Monrad, 
Sandbrink & Cherian, 2021). 

Tal estratégia tornou possível o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, 
com a primeira vacina, da Pfizer/BioNTech, tendo sido autorizada para uso emergencial 
menos de um ano após o início da pandemia, seguida pelas vacinas da Moderna e da 
Oxford/AstraZeneca. Do início da pandemia até meados de abril de 2021, quase 400 
vacinas candidatas entraram em desenvolvimento, mas a maioria ainda se encontra em 
fase pré-clínica (Fiocruz, 2021a). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32227757/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32227757/
http://www.who.int/publications/m/item/a-coordinated-global-research-roadmap
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33340018/
http://www.nature.com/articles/s41541-021-00290-y
http://www.nature.com/articles/s41541-021-00290-y
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Outro fator importante foi a excepcionalidade para autorização de uso emergencial 
pelas principais agências reguladoras internacionais e pela OMS. No Brasil, a Anvi-
sa precisou revisitar as normas de submissão de registro, aprovando uma instrução 
normativa que institui o processo de submissão continuada em novembro de 2020 
(Anvisa, 2020a) e a autorização temporária para uso emergencial, a RDC n. 444, em 
dezembro de 2020. A adesão do Brasil, por intermédio da Anvisa, ao Pharmaceutical 
Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), também foi importante para agilizar o reco-
nhecimento de inspeções em boas práticas de fabricação (BPF) realizadas por outras 
agências (Anvisa, 2020b). 

VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPVs) E EVENTOS 
ADVERSOS DE INTERESSE ESPECIAL (EAIEs)

Como qualquer medicamento, nenhuma vacina é isenta do risco de provocar eventos 
adversos. Mas esses riscos são muito menores do que os das complicações das doenças 
contra as quais elas conferem proteção; basta lembrarmos as altas taxas de mortalidade 
e sequelas permanentes por doenças hoje controladas por vacinas, como poliomielite, 
tétano, sarampo, entre outras. 

A avaliação da segurança é feita durante todo o desenvolvimento de uma vacina. No 
caso da introdução das vacinas contra Covid-19, os dados de segurança dos ensaios 
clínicos disponíveis no momento da solicitação de autorização para uso emergencial 
eram insuficientes para a detecção de eventos adversos raros, para certas populações 
e para eventos adversos com tempo de latência maior do que o período dos ensaios 
clínicos. Um exemplo são os casos de trombose associada a trombocitopenia reportados 
na fase de pós-comercialização com as vacinas Oxford/AstraZeneca e Janssen. Foi o 
monitoramento pós-comercialização que tornou possível a rápida detecção, investigação 
e as atualizações necessárias em textos de bula e orientações para profissionais da saúde. 
Ademais, todo o sistema de farmacovigilância foi mobilizado para que os devidos alertas 
fossem publicizados. Esse tipo de ação, a informação com transparência de questões de 
segurança, é fundamental para garantir a confiança da população e dos profissionais da 
saúde na vacina e no programa de vacinação.

No Quadro 1 estão resumidos os dados de segurança publicados até o primeiro 
trimestre de 2021 para vacinas candidatas em fase mais avançada de desenvolvimento. 
Importante observar que nem todas têm dados disponíveis em publicações científicas 
para fases já concluídas ou em andamento.

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6134216/RDC_444_2020_.pdf/f23f3e74-e0da-4672-ac53-d24ffeb24a85
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-e-aprovada-para-cooperacao-em-inspecao-farmaceutica-2013-pic-s
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Quadro 1 – Características das principais vacinas contra Covid-19 registradas, em uso 
emergencial ou em estágio de pré-registro 

Desenvolvedor Plataforma Especificações Efeitos adversos

Pfizer/BioNtech mRNA 
(3ª geração)

Apresentação: solução 
injetável; frasco-ampola

Indicação de uso:          
≥ 16 anos

Esquema: 2 doses com 
intervalo de 21 dias

Dor no local, fadiga, dor de cabeça, dor 
muscular, calafrios, dor nas articulações, 
febre, inchaço no local da injeção, 
vermelhidão no local da injeção, náuseas, 
mal-estar e linfadenopatia

Reações alérgicas graves, incluindo anafilaxia 
e outras reações de hipersensibilidade (por 
exemplo, erupção cutânea, prurido, urticária, 
angioedema), diarreia, vômito e dor nas 
extremidades (braço)

Oxford/AstraZeneca Vetor viral 
(3ª geração)

Apresentação: solução 
injetável; frasco-ampola

Indicação de uso: ≥ 
18 anos

Esquema: 2 doses com 
intervalo de 28 dias

Muito comuns: cefaleia, náusea, mialgia, 
artralgia, sensibilidade no local de injeção, 
dor no local de injeção, sensação de calor no 
local de injeção, prurido no local de injeção, 
equimose no local de injeção, fadiga, mal-
estar, pirexia, calafrios

Comuns: vômito, diarreia, inchaço no local 
de injeção, eritema no local de injeção, 
endurecimento no local de injeção, sintomas 
semelhantes aos da influenza

Incomuns: linfadenopatia, redução do 
apetite, tontura, sonolência, dor abdominal, 
hiperidrose, prurido, erupção cutânea

Desconhecidos: anafilaxia, angioedema 

Combinação muito rara e grave de trombose 
e trombocitopenia (com frequência inferior a 
1/100.000), em alguns casos acompanhada 
de hemorragia, foi observada, incluindo 
trombose venosa em locais incomuns, como 
trombose dos seios venosos cerebrais, 
trombose da veia esplênica e trombose 
arterial, concomitante com trombocitopenia
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Desenvolvedor Plataforma Especificações Efeitos adversos

Coronavac Vírus inativado 
(2ª geração)

Apresentação: solução 
injetável; seringa 
preenchida ou frasco-
ampola

Indicação de uso:       
≥ 18 anos

Esquema: 2 doses com 
intervalo de 14 dias

Reações adversas observadas a partir do 
estudo clínico fase III em adultos (18-59 
anos) até 7 dias após a administração da 
segunda dose da vacina:

Reação muito comum (> 1/10)
Sistêmica: cefaleia, fadiga; Local: dor

Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10) 
Sistêmica: náusea, diarreia, mialgia, calafrios, 
perda de apetite, tosse, artralgia, prurido, 
rinorreia, congestão nasal; Local: eritema, 
inchaço, enduração, prurido

Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100) 
Sistêmica: vômito, febre, exantema, reação 
alérgica, dor orofaríngea, odinofagia, espirros, 
astenia, tontura, dor abdominal, sonolência, 
mal-estar, rubor, dor nas extremidades, dor 
abdominal superior, dor nas costas, vertigem, 
dispneia, edema; Local: hematoma

Reações adversas observadas a partir do 
estudo clínico fase III em idosos (acima de 
60 anos) até 7 dias após a administração da 
segunda dose da vacina:

Reação muito comum (> 1/10)
Local: dor

Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10) 
Sistêmica: náusea, diarreia, cefaleia, fadiga, 
mialgia, tosse, artralgia, prurido, rinorreia, 
odinofagia, congestão nasal; Local: prurido, 
eritema, edema local, enduração

Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100) 
Sistêmica: vômito, calafrios, diminuição de 
apetite, reação alérgica, astenia, tontura, 
equimose, hipotermia, desconforto nos 
membros; Local: hematoma

Gamaleya Vetor viral 
(3ª geração)

Apresentação: solução 
injetável; frasco-ampola

Indicação de uso:        
≥ 18 anos

Esquema: 2 doses com 
intervalo de 7 dias

EA graves: não observados

EA locais comuns: dor no local da injeção

EA sistêmicos comuns: febre, cefaleia, astenia, 
mialgia, artralgia, palpitação (subjetiva)

Quadro 1 – Características das principais vacinas contra Covid-19 registradas, em uso 
emergencial ou em estágio de pré-registro (continuação)
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Desenvolvedor Plataforma Especificações Efeitos adversos

Moderna mRNA 
(3ª geração)

Apresentação: 
suspensão injetável

Indicação de uso:        
≥ 18 anos

Esquema: 2 doses com 
intervalo de 28 dias

Dor no local da injeção, fadiga, dor de cabeça, 
mialgia, artralgia, calafrios, náusea, vômito, 
inchaço, sensibilidade axilar, febre, inchaço no 
local da injeção e eritema no local da injeção

Foram notificadas reações alérgicas graves, 
incluindo anafilaxia, após a administração da 
vacina Moderna Covid-19 durante a vacinação 
em massa fora dos ensaios clínicos

Janssen Vetor viral (3ª 
geração)

Apresentação: 
suspensão para injeção 
intramuscular

Indicação de uso:          
≥ 18 anos

Esquema: dose única

Dor no local da injeção, dor de cabeça, fadiga, 
mialgia, náusea, febre, eritema no local da 
injeção e inchaço no local da injeção

Em estudos clínicos, reações alérgicas graves, 
incluindo anafilaxia, foram relatadas após a 
administração da vacina Janssen Covid-19

Fontes: elaboração própria com base em Fiocruz, 2021a, 2021b; FDA, 2021a, 2021b, 2021c; Instituto Bu-
tantan, 2021 e Gamaleya, 2021. 

Mesmo ensaios clínicos robustos podem não detectar eventos adversos raros ou 
muito raros, em frequências menores que 1:1000. Por isso, é importante monitorar a 
segurança desses eventos, que podem ocorrer somente quando milhões de pessoas são 
vacinadas. Assim, o monitoramento de segurança durante a introdução dessas vacinas 
permitirá detecção precoce, investigação e análise de EAPVs e de eventos adversos de 
interesse especial (EAIEs) (Brasil, 2020). Assegurar coleta de dados e notificação de 
eventos adversos é essencial, pois minimiza impactos negativos na saúde dos indivíduos 
e nos programas de imunizações, mantendo a confiança dos profissionais da saúde e 
da população, e possibilitando resposta rápida às preocupações da sociedade (WHO, 
2020b). Alguns conceitos básicos essenciais dos sistemas de vigilância de eventos 
adversos são detalhados no Quadro 2. 

Quadro 1 – Características das principais vacinas contra Covid-19 registradas, em uso 
emergencial ou em estágio de pré-registro (continuação)

http://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/vacinas/covid-19-recombinante
http://www.fda.gov/media/144413/download
http://www.fda.gov/media/144637/download
http://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
https://vacinacovid.butantan.gov.br/assets/arquivos/Bulas_Anvisa/2021.04.23%20-%20Bula%20profissional%20da%20sa%C3%BAde.pdf
https://vacinacovid.butantan.gov.br/assets/arquivos/Bulas_Anvisa/2021.04.23%20-%20Bula%20profissional%20da%20sa%C3%BAde.pdf
http://www.gamaleya.org
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/Module_Establishing_surveillance_systems.pdf?ua=1
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/Module_Establishing_surveillance_systems.pdf?ua=1
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Quadro 2 – Características dos sistemas de vigilância e notificação de eventos adversos

Tipo de vigilância Características Sistema de notificação

Vigilância passiva Os casos não são procurados ativamente; 
os locais de vacinação ou unidades de 
saúde notificam passivamente quando 
encontram um EAPV

No Brasil, a notificação ocorre, 
atualmente, pelo sistema do Programa 
Nacional de Imunizações e pelo sistema 
da Anvisa. Em alguns países, incluindo o 
Brasil, a vigilância passiva também inclui 
notificações espontâneas pelos próprios 
pacientes

Vigilância ativa Envolve a visita de funcionários designados 
a unidades de saúde, para falar com 
profissionais da saúde e revisar os 
registros médicos para identificar casos 
suspeitos de EAIEs. Isso também pode ser 
feito remotamente, em bancos de dados 
eletrônicos de saúde

Quando os casos são identificados, o 
estado de vacinação é determinado

Vigilância passiva 
estimulada

Os prestadores de cuidados em saúde são 
treinados para incentivar notificações e 
acompanhamento dos vacinados por meio 
de canais definidos, como, por exemplo, 
telefonema, e-mail, relatório de visita 
domiciliar de EAPV

A notificação passiva estimulada pode 
ser útil para monitoramento próximo de 
EAPVs graves e sinais de segurança após 
a introdução das vacinas Covid-19 e 
campanha de vacinação em massa

Vigilância 
sentinela

Sistema usado quando, para determinada 
doença, são necessários dados de alta 
qualidade, que não podem ser obtidos por 
meio de um sistema passivo 

Unidades de notificação selecionadas, 
com alta probabilidade de atender 
pacientes com a doença, boas instalações 
laboratoriais e equipe experiente e bem 
qualificada para identificar e relatar casos 

Fonte: elaboração própria com base em Brasil, 2014. 

EAPV - Evento adverso pós-vacinação

EAIE - Evento adverso de interesse especial

No caso da vacinação contra Covid-19, é fundamental lançar mão de todas as estra-
tégias, detalhando cada registro. Com mais de um tipo de vacina em uso, é importante 
que os sistemas de vigilância sejam capazes de coletar informações sobre qual vacina 
foi administrada a cada pessoa, para permitir rastreabilidade do processo e a avaliação 
de possíveis EAPVs. O registro de todo o procedimento de vacinação (vacina, lote e fa-
bricante) é fundamental também porque, até o momento, não existem estudos que em-
basem a intercambialidade entre diferentes vacinas para Covid-19. Logo, se o esquema 
é iniciado com determinada vacina, deve ser completado com a mesma. E, se isso não 
ocorrer, o caso deve ser registrado como erro de imunização e acompanhado.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_adversos_pos_vacinacao.pdf
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A comunicação é peça-chave em toda ação de saúde de caráter coletivo, a qual deve 
ser ágil e abordar quaisquer eventos e preocupações do público, a fim de manter a con-
fiança nas vacinas em um cenário de grande atenção ao tema. Para se alcançar o máximo 
de cobertura vacinal e o controle da pandemia, será essencial desenvolver estratégia de 
comunicação efetiva e acessível sobre os benefícios, a segurança e a importância das 
vacinas contra Covid-19. 

No caso da Covid-19, conforme o desenvolvimento das vacinas candidatas avan-
çava, a divulgação dos resultados dos ensaios clínicos acabou levando à familiarização 
da população com conceitos relacionados a esse processo. Diferentemente de outras 
emergências de saúde pública, o volume de dados e conhecimento sobre a pandemia 
que tem sido gerado e logo disseminado quase em tempo real resulta muitas vezes em 
excesso de informações, nem sempre de boa qualidade e confiáveis, o que se deno-
minou como infodemia (Opas, 2020). Se por um lado o conhecimento gerado sobre 
esses temas tem se tornado público e acessível, contribuindo de maneira significativa 
para o desenvolvimento de produtos e estratégias de combate à epidemia, por outro 
se observa que a proliferação de notícias falsas e desinformação coloca em risco o seu 
enfrentamento, principalmente em razão do impacto das redes sociais no compor-
tamento das pessoas (Cinelli et al., 2020). A circulação de notícias falsas contribui 
para descrédito na ciência e em ações de promoção da saúde sobre bases científicas 
(SBIM, 2019). Portanto, é de suma importância considerar esse fator em ações de co-
municação, e que estas sejam reforçadas também por outros veículos e reiteradas para 
conscientização geral. 

Outro fator importante são grupos hesitantes em relação à vacinação, fenômeno 
observado já há algum tempo (WHO, 2014). Esses grupos disseminam informações 
sem comprovação científica, gerando mais insegurança e incertezas na população 
(Carrion-Alvarez & Tijerina-Salinas, 2020). No caso da Covid-19 não tem sido di-
ferente. Embora o Brasil tenha ficado em segundo lugar, somente atrás da China, em 
um estudo internacional sobre aceitação das vacinas consideradas seguras e eficazes 
contra Covid-19 (Lazarus et al., 2020), pesquisa recente aponta que essa disposição 
talvez esteja caindo (Data Folha, 2020). Portanto, é imperativo fazer eco a informa-
ções sobre eficácia e segurança das vacinas baseadas na ciência, rompendo crenças 
negativas e gerando consenso popular positivo sobre esse imunizante. Isso é funda-
mental para manter a tranquilidade no processo, garantir maior adesão à vacinação 
e, assim, permitir que se alcancem resultados e metas almejadas, não colocando em 
risco as conquistas já obtidas no controle e eliminação de doenças. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52054?locale-attribute=pt
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33024152/
https://sbim.org.br/noticias/1139-sete-a-cada-dez-brasileiros-acreditam-em-informacoes-falsas-sobre-vacinacao
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7722992/
http://www.nature.com/articles/s41591-020-1124-9
http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2020/12/14/ad8a599a43kj9u94hu9hv9u94j99no278vc.pdf
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Nesse contexto, profissionais da saúde e governo têm o papel relevante de inspirar 
confiança e disseminar informações corretamente. Pessoas que os têm como referência 
mostram-se mais seguras, ainda que tenham contato com notícias falsas em seus 
círculos sociais. Os ACS que atuam como mediadores entre comunidade e serviços de 
saúde, por exemplo, têm importante papel na disseminação de informações fidedignas 
em linguagem acessível e de forma oportuna (Garnelo et al., 2019). 

CONCLUSÕES

Historicamente, as dimensões do Brasil atraem interesses diversos no mercado in-
ternacional. O tamanho da população, o volume de vendas e a universalidade do acesso 
à saúde em um país de dimensões continentais são características que exercem forte 
atração sobre as empresas produtoras que fazem parte do parque produtor internacional 
e nacional na área da saúde. Além disso, o Brasil tem sido um dos países pioneiros na 
introdução, de forma ágil, de novos imunizantes no Calendário Nacional de Vacinação, 
assegurando acesso e melhorando a saúde da população.

Tratamos, neste capítulo, de algumas particularidades e necessidades do Brasil a 
serem consideradas no processo de imunização de sua população: extensão territorial 
do país, com suas especificidades geográfica, cultural, demográfica, social e ambien-
tal; a busca da equidade no acesso; a importância do alinhamento entre as entida-
des federativas; utilização de diferentes vacinas e intervalos; ausência de informação 
sobre intercambialidade; população flutuante abrangendo indígenas e habitantes de 
áreas fronteiriças; troca de gestores e trabalhadores da saúde em decorrência de elei-
ções municipais; infraestrutura de rede de frio suficiente e adequada para suportar o 
acondicionamento das vacinas de rotina; sistema de vigilância de eventos adversos 
que garanta notificação e investigação; registro das doses aplicadas com diferentes 
instrumentos e capacitação dos profissionais. Para cada um deles serão necessárias 
abordagens diferenciadas e multidisciplinares. 

Garantir a disponibilidade e acesso equitativo às vacinas e insumos, sustentabilidade 
e condições de operacionalização, assegurando a qualidade da vacinação, isto é funda-
mental. Para tanto, os três níveis de gestão do SUS precisam conjuntamente ampliar 
e capacitar as equipes, com microplanejamentos voltados para as suas realidades, 
promovendo o diálogo entre todas as partes interessadas. Um plano de comunicação 
eficaz que permita o acesso à informação de boa qualidade e de forma clara torna-se 
peça-chave para o alcance de cobertura vacinal homogênea, com estratégias para en-
gajamento da população. A realidade nacional requer um plano dinâmico e flexível ao 
longo do processo.

https://books.scielo.org/id/m32qk


278

COVID-19

A experiência exitosa do PNI, desde a sua criação, reitera a importância da ação ar-
ticulada entre as diferentes esferas de governo, os conselhos nacionais, os laboratórios 
produtores, as equipes de vigilância epidemiológica, as sociedades médicas de especia-
lidades, as universidades, os institutos de pesquisa e a sociedade civil organizada, para 
que a campanha de vacinação contra Covid-19 seja efetiva. O planejamento de ações 
para todas essas dimensões e seu monitoramento são essenciais. Segurança, boa infor-
mação, credibilidade e adesão à vacinação ao longo da campanha beneficiarão a todos e 
darão nova dimensão aos esforços para o enfrentamento da Covid-19. 

Finalmente, queremos destacar o papel fundamental que os anônimos vacinadores 
tiveram para o êxito do Programa Nacional de Imunizações em toda a sua trajetória. 
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