
LIDERANÇAS
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

Lista de verificação de prontidão hospitalar

Cada comunidade é 
única e as estratégias 

de mitigação apropria-
das variarão com base 

no nível de transmissão 
da comunidade,  

características, perfil 
de  populações e 

capacidade local de 
implementar 
estratégias 

Considere todos os 
aspectos de uma comuni-

dade que podem ser 
impactados, incluindo 

populações mais vulnerá-
veis   a doenças graves e 
aqueles que podem ser 
mais impactados social 
ou economicamente e 

selecione as ações 
apropriadas

As estratégias de 
mitigação podem ser 

ampliadas ou reduzidas, 
dependendo da situação 

local em evolução

Ao desenvolver planos 
de mitigação, as comuni-
dades devem identificar 
maneiras de garantir a 

segurança e o bem-estar 
social dos grupos que 

podem ser especialmen-
te afetados pelas 

estratégias de mitiga-
ção, incluindo indivíduos 

com maior risco de 
doenças graves

A ativação dos planos 
de emergência da 

comunidade é funda-
mental para a imple-
mentação de estraté-

gias de mitigação. Esses 
planos podem fornecer 
autoridades e coorde-

nação adicionais 
necessárias para a 

implementação das 
intervenções 

As atividades propostas  
nesta lista de verificação 
de prontidão hospitalar 
podem ser implementa-

das a qualquer momento, 
independente do nível de 
transmissão da comuni-

dade, com base nas 
orientações das autorida-

des de saúde locais e 
estaduais

O nível de atividades 
implementadas pode 

variar entre as 
configurações descritas 
na lista de verificação 

para atender às 
necessidades 

de resposta da 
comunidade

Dependendo do nível de 
disseminação da comuni-
dade, os departamentos 
de saúde pública locais e 
estaduais podem precisar 
implementar estratégias 

de mitigação para as 
funções de saúde pública 
para identificar casos e 

realizar rastreamento de 
contatos. Quando aplica-

dos, os esforços de 
mitigação da comunidade 
podem ajudar a facilitar 

atividades de saúde 
pública, como rastrea-

mento de contatos 
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■ Estabelecer uma área física segura e bem equipada, protegida e facilmente acessível, com 
capacidade operacional imediata para coordenar a resposta (Centro de Operações de Emergên-
cia), prestando atenção às comunicações internas e externas.

■ Atribuir funções e responsabilidades para as diferentes funções de resposta, com pessoal 
treinado suficiente disponível para garantir a continuidade operacional; inclua um diretório 
atualizado de números de telefone e endereços de e-mail.

■ Designar porta-vozes oficiais

■ Usar mecanismos de saúde ocupacional que garantam o bem-estar e a segurança do pessoal 
durante a resposta, incluindo o monitoramento do pessoal exposto. 

■ Identificar e estabelecer mecanismos de coordenação com as autoridades de gestão de saúde e 
desastres.

■ Ativar mecanismos de coordenação, comunicação e colaboração com a rede integrada de 
serviços de saúde em nível local, considerando atendimento ao paciente, medicamentos, supri-
mentos e equipamentos necessários e transferência de pacientes.

■ Disponibilizar procedimentos e pessoal para coletar, confirmar e validar dados e informações 
relacionadas à emergência.

■ Fornecer um formulário padronizado para relatar atividades de emergência, 
hospitalizações (incluindo cuidados intensivos), incidência de casos suspeitos e confirmados, 
situação clínica e óbitos.

■ Estabelecer um espaço físico segregado para triar pacientes com sintomas respiratórios agudos. 
Localize um espaço com condições ideais para a prevenção e controle de infecções. 

■ Identificar as áreas que podem ser usadas para aumentar a capacidade de atendimento ao 
paciente (capacidade expandida), considerando o pessoal, equipamento e suprimentos necessários. 

■ Identificar serviços não essenciais que poderiam ser suspensos, se necessário, a fim de aumen-
tar as capacidades do hospital (recursos humanos e materiais, equipamentos e espaço físico). 

■ Ter um procedimento em prática e alguém responsável pelo gerenciamento da cadeia de 
suprimentos (medicamentos e suprimentos), considerando o aumento da demanda na cadeia de 
suprimentos e distribuição e respeitando as especificações técnicas e os protocolos estabelecidos. 

■ Ter um procedimento em prática e alguém responsável pelo gerenciamento das equipes 
de trabalho, incluindo áreas de descanso e higiene, alimentação, transporte seguro 
e bem-estar da equipe. 

■ Testar os sistemas de telecomunicações da instalação. 

■ Ter um procedimento em vigor e alguém responsável pelo gerenciamento de ambulâncias para 
o transporte entre hospitais e pelo inventário dos veículos disponíveis.

■ Ativar mecanismos administrativos e financeiros disponíveis e autorizados 
legalmente para gerenciamento de emergências, bem como procedimentos 
para a compra e aquisição de suprimentos e serviços.

Liderança

EIXO AÇÃO

Coordenação

Informação

Logística e 
Operações

Administração 
e Finanças
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■ Certificar-se de que há um procedimento de triagem no departamento de emergência para 
isolamento de casos suspeitos e confirmados.

■ Identificar e sinalizar quais as equipe e as áreas disponíveis para atendimento médico de casos 
suspeitos e confirmados em condições seguras e isoladas.

■ Certificar-se de que existem procedimentos para receber e transferir pacientes dentro do 
hospital, para e de áreas autorizadas de isolamento, e para outros serviços de diagnóstico e 
suporte terapêutico foram revisados, atualizados e testados. 

■ Treinar os profissionais de saúde no uso de equipamentos de proteção individual e considere 
precauções adicionais para mecanismos de transmissão específicos (gotículas, contato, aerossóis, 
fomitos).

■ Disponibilizar protocolos ou procedimentos para limpeza e higiene de áreas clínicas, incluindo 
treinamento no uso de materiais de descontaminação. 

■ Garantir que a instituição de saúde possua protocolos para desinfecção e esterilização de 
equipamentos e dispositivos biomédicos 

■ Ter uma área nas instalações para desinfecção e esterilização de equipamentos e dispositivos 
biomédicos 

■ Garantir que a instituição de saúde tenha um protocolo e uma rota marcada para gerenciamen-
to e descarte final de resíduos biológicos infecciosos, incluindo materiais perfurocortantes. 

■ Garantir que as instalações tenha infraestrutura e procedimentos para a higiene adequada das 
mãos, incluindo lavagem das mãos, treinamento contínuo e suprimentos.
Prever espaço físico e diretrizes para o preparo e encaminhamento de cadáveres.

■ Treinar os profissionais de saúde para identificação rápida e precisa e a notificação oportuna de 
casos suspeitos no nível correspondente, em qualquer área do hospital. 

■ Possuir um sistema de comunicação e monitoramento que permita alertas e relatórios oportu-
nos de casos suspeitos em qualquer área do hospital, incluindo os pontos de entrada e chegada 
do paciente, para ajustar as atividades de prevenção e controle. 

■ Estabelecer um procedimento de triagem na área de emergência, com foco na identificação 
rápida de pacientes com sintomas respiratórios agudos.

■ Treinar a equipe para colher amostras, manipulá-las adequadamente e transportá-las (com 
medidas de biossegurança) para o laboratório de referência. 

■ Estabelecer e ativar um procedimento para o envio de amostras, seguindo as medidas de 
biossegurança estabelecidas nas diretrizes nacionais e internacionais.

■ Disponibilizar procedimentos e equipamentos de proteção individual em laboratório para o 
manuseio de amostras e o descarte final de resíduos biológicos.

■ Disponibilizar espaço de triagem na área de emergência, com medidas de isolamento para 
casos suspeitos e confirmados.

■ Identificar, sinalizar e equipar áreas para atendimento médico de casos 
suspeitos e confirmados em condições seguras e isoladas. 

■ Revisar, atualizar e testar os procedimentos para receber e transferir 
pacientes, dentro do hospital, para áreas de isolamento autorizadas e 
para outros serviços de diagnóstico e 
suporte terapêutico.

Serviço de 
Controle de 

Infecção 
Hospitalar

EIXO AÇÃO

Isolamento

Rápida 
Identificação

Diagnóstico
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