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Nota aos usuários 

Esta orientação deve ser usada como referência geral e em conjunto com outras publicações da OMS, 

como as sobre gerenciamento de eventos de Ebola, que podem ser encontradas em 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/, e aquelas sobre gerenciamento de riscos de emergência e 

desastres para a saúde, incluindo hospitais seguros, que podem ser encontrados em: 

http://www.who.int/hac/techguidance/safehospitals/en/ 

Recomenda-se que o conteúdo deste documento seja adaptado aos riscos, requisitos, normas e práticas 

locais. 

A intenção da OMS é publicar uma versão final desta orientação e disponibilizá-la em outros idiomas 

oficiais da ONU. 
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1. Introdução 

Objetivos gerais 

Hospitais e outras instalações de saúde desempenham um papel crítico nas respostas nacionais e locais 

a emergências, como epidemias de doenças transmissíveis.1 Este documento fornece informações sobre 

como essas instalações podem desempenhar esse papel. A maioria das ações necessárias para a 

preparação de epidemias aplica-se ou pode ser adaptada ao gerenciamento de outras emergências2, 

como vítimas em massa devido a acidentes de transporte, desastres hidrometeorológicos, geológicos ou 

químicos etc. 

Os hospitais que já elaboraram planos para o gerenciamento de epidemias podem usar este guia para 

revisar sua preparação e, se necessário, atualizar seus planos de resposta a epidemias e sua capacidade 

de implementá-los. Os hospitais que não possuem planos de resposta podem usar o guia para iniciar o 

processo de planejamento e ajustar seus planos para responder a uma epidemia. 

O principal público-alvo deste guia é o gerenciamento hospitalar, comitês de emergência hospitalar e 

funcionários responsáveis por estabelecer e manter a preparação dos hospitais para epidemias. As 

informações são relevantes para hospitais públicos, privados, não governamentais e outros. O público 

em geral é composto por todos os interessados em vários setores, incluindo governos, autoridades de 

saúde, instituições financeiras, organizações de gestão de desastres e fornecedores locais que apoiam e 

contribuem para a preparação do hospital, por exemplo, por meio de orientação política, setor de saúde 

e coordenação intersetorial para preparação e resposta a emergências e fornecimento de água, energia 

e suprimentos e equipamentos médicos. 

 

Objetivos específicos 

Para garantir que: 

▪ a administração hospitalar estabeleceu mecanismos para desenvolver e implementar um Programa 
de Gerenciamento de Riscos de Emergência Hospitalar3, desenvolvido para garantir o 
gerenciamento eficaz dos riscos de emergências internas e externas, incluindo epidemias; 

 

 

1 Neste documento, o termo hospital será usado para designar qualquer estabelecimento de saúde. 
2 Salvo indicação em contrário, o termo emergência será usado neste documento e tem um significado semelhante ao termo 
desastre. 
3 Um Programa de Gerenciamento de Riscos de Emergência Hospitalar pode ser chamado de Programa de Preparação e Resposta 
a Emergências Hospitalares, Programa de Gerenciamento de Desastres ou similar. 
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▪ a administração hospitalar estabeleceu mecanismos para o desenvolvimento e implementação de 
um Plano de Resposta a Emergências Hospitalares, que inclui um Sub-plano Epidêmico1 para 
responder aos riscos específicos de uma epidemia iminente ou em andamento; 

▪ o pessoal do hospital está plenamente ciente de suas funções na preparação e resposta a uma 
emergência, foi treinado para executar as ações necessárias e, ao mesmo tempo, é capaz de 
fornecer serviços hospitalares diários ou tomar providências para local para decidir suspender esses 
serviços ou encaminhar pacientes para outros serviços de saúde em caso de emergência; 

▪ as linhas de comunicação necessárias para facilitar a coordenação da resposta geral a uma 
emergência funcionarão efetivamente: 

- dentro e entre os diferentes departamentos de um hospital; 

- entre gestores hospitalares e funcionários e formuladores de políticas nas autoridades de 
saúde pública; 

- entre diferentes hospitais; 

- entre hospitais, autoridades de saúde pública e outras entidades de saúde; 

- entre hospitais, a força de trabalho local em saúde e as comunidades a que servem, 

- entre hospitais e serviços de emergência e fornecedores locais de água, energia, gestão de 
resíduos, serviços de transporte e comunicação e suprimentos médicos. 

▪ os hospitais são capazes de se adaptar aos desafios específicos de uma epidemia, 
independentemente da natureza da doença e dos recursos necessários, e mesmo no caso de uma 
emergência simultânea; 

▪ os recursos apropriados estão disponíveis em quantidades suficientes e provavelmente serão 
utilizados de maneira eficaz, apesar dos problemas associados a uma epidemia, como o número 
potencialmente grande de pessoas afetadas, ansiedades da comunidade, desinformação e assim 
por diante; 

▪ é dada a devida atenção às necessidades físicas, mentais, emocionais e sociais da equipe do hospital 
e de suas famílias durante uma epidemia; 

▪ a resposta a emergências se baseia nos conhecimentos, práticas, capacidades e capacidades 
existentes no hospital, no sistema de saúde e na comunidade. 

 

Estratégias apropriadas 

As estratégias para lidar com as epidemias devem fazer parte de uma resposta geral da comunidade e 

do setor de saúde, adaptada às circunstâncias específicas de cada hospital, como: 

▪ planos e capacidade existentes do hospital para lidar com epidemias (incluindo a implementação de 
medidas para proteger funcionários, pacientes e visitantes contra infecções); 

▪ capacidade do hospital de lidar com as demandas de saúde de outros tipos de emergências, como 
acidentes de transporte, emergências devido a riscos hidrometeorológicos ou químicos e atos de 
violência que afetam a comunidade; 

▪ a gama de serviços gerais e especializados que o hospital normalmente fornece, incluindo 
atendimento a pacientes com doenças agudas ou crônicas, serviços de laboratório, atividades de 
extensão comunitária (saúde e cuidados pré-natais, por exemplo), distribuição e rastreamento de 
produtos farmacêuticos e outros suprimentos médicos, e treinamento do pessoal de saúde. 

 

1 Um sub-plano de epidemia hospitalar também pode ser chamado de plano de contingência de epidemias hospitalares. 
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Armadilhas potenciais 

Ampliando uma epidemia 

Se um hospital não adotou medidas adequadas para prevenir e controlar a infecção, pode amplificar 

uma epidemia espalhando a infecção para pacientes, funcionários e visitantes. Ao deixar o hospital, 

esses indivíduos infectados podem aumentar a transmissão na comunidade e, assim, impedir os 

esforços gerais de resposta à epidemia do hospital. 

Demanda esmagadora por assistência médica 

As epidemias podem sobrecarregar a capacidade de um hospital de fornecer serviços de saúde. 

Recursos humanos e materiais, incluindo espaço hospitalar e medicamentos, podem não ser adequados 

para atender à demanda, particularmente no caso de uma epidemia que dura várias semanas ou meses 

e principalmente se emergências simultâneas estiverem em andamento. 

Complexidade impressionante 

Para contribuir com os esforços no controle de uma epidemia, o hospital deve aproveitar muitas de suas 

funções e recursos e usá-los de maneira coordenada. Atender a esses requisitos pode ser um desafio. Os 

hospitais estão entre as instituições mais complexas de uma comunidade. Eles são formados por uma 

equipe multidisciplinar que fornece uma multiplicidade de serviços de saúde a uma população de 

pacientes altamente diversificada, geralmente sofrendo, coletivamente, de uma ampla gama de 

problemas de saúde. Uma epidemia exige que um estabelecimento de saúde altere suas prioridades e 

adapte suas rotinas de trabalho, a fim de montar uma resposta sistêmica coordenada a uma situação 

potencialmente complexa em rápida evolução. 

Tempo limitado para criar ou fortalecer parcerias 

O gerenciamento de uma epidemia ou outra emergência exige parcerias que vinculam um hospital aos 

profissionais de saúde locais, prestadores de serviços e outras partes interessadas no setor de saúde e 

na comunidade. Como parte de uma estratégia geral de gerenciamento de riscos e com bastante 

antecedência da emergência real, as parcerias existentes devem ser revisadas e, se necessário, forjadas 

novas parcerias. 

A dificuldade de integrar um hospital na resposta geral à epidemia 

A preparação de um hospital para desempenhar seu papel no enfrentamento de uma epidemia deve 

levar em consideração seu papel na resposta geral da comunidade nacional e local. O hospital terá que 

agir de acordo com as políticas e decisões tomadas pelas autoridades nacionais e locais de saúde. Alguns 

hospitais podem ser designados para receber apenas casos suspeitos ou confirmados de uma doença 

epidêmica. Garantir que cada hospital individual seja integrado à resposta geral à epidemia exige um 

planejamento cuidadoso por todas as agências relevantes que respondem à epidemia. 
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Evitar ou superar armadilhas 

Implementar medidas de prevenção e controle de infecções 

Prevenir a propagação da infecção aos ocupantes do hospital - funcionários, pacientes e visitantes - é 

uma prioridade absoluta e exige medidas adequadas. As equipes de gerenciamento do hospital devem 

revisar e, se necessário, revisar os protocolos de prevenção e controle de infecções do hospital (consulte 

o Capítulo 3). Medidas adicionais de prevenção e controle podem ser necessárias para lidar com a 

natureza específica de uma epidemia. 

A implementação de medidas apropriadas em circunstâncias normais e rotineiras fortalecerá a 

capacidade de uma instituição de saúde de colocá-las em prática durante situações estressantes de 

surto. Essas medidas devem, portanto, fazer parte da estratégia permanente de prevenção e controle 

de infecções do hospital1. 

Prepare-se para toda e qualquer emergência 

Estar preparado para epidemias e outras emergências implica: 

▪ integração no programa geral de gerenciamento de riscos de emergência hospitalar: 
uma avaliação contínua dos riscos pela interação de possíveis perigos, vulnerabilidades da comunidade 

e pontos fortes e fracos do sistema de saúde; 

- atividades de redução de risco e preparação para emergências, como planejamento, 
treinamento e exercícios de resposta a emergências; 

- alerta precoce de riscos, incluindo doenças, que podem desencadear a ativação do Plano de 
Resposta de Emergência do Hospital, incluindo o Subplano Epidêmico (no caso de doença, 
geralmente é dado um alerta precoce ao hospital pelas autoridades de saúde, mas também 
pode resultar em da detecção, pelo sistema de vigilância do hospital, de uma ocorrência 
anormal ou alteração no número usual de casos de uma doença); 

- implementação de planos de resposta a emergências, incluindo o sub plano epidemiológico 
hospitalar; 

▪ compromisso do hospital ou da comunidade (com apoio do hospital) de realizar as atividades de 
preparação necessárias para reduzir os riscos associados a uma emergência e adquirir a capacidade 
necessária para uma resposta de emergência eficaz; 

▪ realizar atividades específicas de preparação para emergências para criar ou expandir canais de 
comunicação entre entidades do setor de saúde e comunidades; 

▪ desenvolver ou adaptar planos de resposta a emergências, incluindo o sub-plano de epidemias 
hospitalares, de forma a garantir a continuidade dos serviços clínicos críticos para os pacientes 
afetados por uma epidemia; 

▪ reavaliação e atualização periódicas do Programa de Gerenciamento de Riscos de Emergência 
Hospitalar e seu Plano de Resposta a Emergências para levar em conta os novos desenvolvimentos 
e lições aprendidas em exercícios e emergências anteriores; 

 

 

1 Prevenção e controle de infecções de infecções respiratórias agudas propensas a epidemias e pandemias em cuidados de saúde - 

diretrizes da OMS. Organização Mundial da Saúde, 2014. 

(http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/, acessado em 22 de setembro de 2014.) 
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▪ adaptar e desenvolver a capacidade do hospital de lidar não apenas com uma epidemia, mas 
também com outras formas de emergências internas e externas, como eventos em massa de 
vítimas, desastres causados por riscos naturais e incêndios, de modo a estabelecer um 
gerenciamento único sistema adaptado aos riscos que podem ser enfrentados ao lidar com mais de 
um tipo de situação de emergência. 

 

Treinar funcionários do hospital 

Em caso de emergência ou desastre, geralmente é necessário que a equipe do hospital vá além de suas 

funções e responsabilidades rotineiras do dia-a-dia e assuma tarefas com as quais esteja menos 

familiarizada e que, provavelmente, terão que realizar de maneira ambiente estressante. Para atender a 

essas novas demandas, todos os funcionários, independentemente de suas funções hospitalares, 

departamentais e individuais, precisam estar envolvidos no processo de planejamento de emergências, 

a fim de distinguir entre sua rotina e suas responsabilidades emergenciais e contribuir melhor para a 

resposta a emergências. Eles também precisam de treinamento na implementação de medidas de 

redução de risco e dos procedimentos e protocolos exigidos no Plano de Resposta de Emergência 

Hospitalar (incluindo o Sub plano Epidêmico). Além disso, eles devem participar dos exercícios e 

exercícios regulares necessários para manter um estado de prontidão para o cumprimento das tarefas 

de emergência planejadas. 
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2. Gerenciamento 

 
Objetivos 

▪ garantir que o hospital esteja sempre preparado para participar de forma completa, eficiente e 
eficaz no setor coordenado de saúde para uma emergência, como uma epidemia de doença 
transmissível 

▪ garantir que o hospital estabeleceu os mecanismos e procedimentos - incluindo aqueles para 
avaliação de risco de emergência mais estratégica, prevenção, preparação, resposta e 
recuperação - necessários para a coordenação geral das atividades de gerenciamento de risco de 
epidemia do hospital 

 

Princípios gerais 

▪ Para estar preparado para enfrentar qualquer risco ou emergência, um hospital deve ter um Comitê 
Permanente de Emergência Hospitalar responsável pelo desenvolvimento do Programa de 
Gerenciamento de Riscos de Emergências Hospitalares, do qual um Plano de Resposta a 
Emergências é um componente essencial. 

▪ O Comitê de Gerenciamento de Emergências Hospitalares deve incluir representantes das principais 
atividades do hospital, incluindo administração, assistência médica e de enfermagem, serviços de 
emergência, prevenção e controle de infecções, serviços de farmácia, serviços de laboratório, 
segurança, engenharia e manutenção, recursos humanos, lavanderia, alimentos serviços, limpeza e 
gerenciamento de resíduos e comunicação. 

▪ Medidas específicas necessárias para lidar com uma epidemia podem ser incluídas no subplano de 
epidemia de um hospital anexo ao Plano de Resposta de Emergência do Hospital. 

▪ O Comitê de Emergência Hospitalar também estabelece um Grupo de Comando de Incidentes, 
responsável pela adaptação do sistema de gerenciamento de incidentes hospitalares e do Plano de 
Resposta de Emergência Hospitalar de todos os riscos (e seu Subplano Epidêmico anexo) para 
produzir um Plano de Ação para Incidentes que especifique as tarefas necessário responder 
especificamente à emergência atual. 

▪ O Comitê de Emergência Hospitalar, o Programa de Gerenciamento de Riscos de Emergência, o 
Plano de Resposta a Emergências, o Grupo de Comando de Incidentes e o Plano de Ação para 
Incidentes formam um sistema de preparação e resposta que garante a coordenação de todas as 
atividades necessárias para se preparar e responder a uma emergência. 
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Requisitos básicos 

▪ Um Comitê Permanente de Emergência Hospitalar presidido por um executivo ou gerente sênior do 
hospital 

▪ Um Programa de Gerenciamento de Risco de Emergência Hospitalar desenvolvido e mantido pelo 
Comitê de Emergência Hospitalar 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes estabelecido pelo Comitê de Emergência do Hospital 

▪ Um plano de resposta a emergências hospitalares para todos os riscos, que inclui um subplano de 
epidemia, especificando as medidas necessárias para lidar com uma epidemia 

▪ Um plano de ação para incidentes desenvolvido pelo grupo de comandos para incidents 
 

Tarefas do Comitê de Emergência do Hospital 

Gerenciamento de risco de emergência 

▪ Estabelece o Programa de Gerenciamento de Riscos de Emergência Hospitalar para desenvolver, 
implementar e manter o sistema coordenado para o gerenciamento geral dos riscos de emergência 
do hospital, cobrindo avaliação, prevenção, preparação, resposta e recuperação de riscos, 

▪ produz um plano genérico de resposta a emergências hospitalares de todos os perigos (como uma 
saída essencial do Programa de Gerenciamento de Riscos de Emergências Hospitalares) e especifica 
as políticas, procedimentos do sistema de gerenciamento de incidentes necessários para lidar com 
todos os tipos de emergências internas e externas (perigos que o hospital em risco de emergências 
internas inclui incêndio, derramamento de produtos químicos internos, ameaças pessoais, ameaças 
de bombas e falta de energia; emergências externas são eventos que ocorrem fora do hospital, 
como epidemias, eventos em massa de vítimas de acidentes de transporte e atos de terrorismo, 
incidentes químicos externos, terremotos, inundações e desastres causados por outros riscos 
naturais;) 

▪ Especificamente, o Comitê de Emergência Hospitalar tem a responsabilidade de iniciar e coordenar: 

- uma avaliação dos riscos a que o hospital está exposto; 

- identificação e implementação de medidas para reduzir riscos de emergência; 

- identificação dos recursos (incluindo equipe, suprimentos e equipamentos médicos, serviços 
públicos e infraestrutura) e as atividades necessárias para preparar o hospital para uma 
emergência; 

- identificação de pontos fracos na preparação para emergências do hospital e os mecanismos 
para remediá-los (como treinamento da equipe); 

- desenvolvimento do sistema de gerenciamento de incidentes do hospital e planos genéricos de 
resposta a emergências hospitalares; 

- realização de atividades de planejamento e outras atividades de preparação em coordenação 
com outros atores do cenário da saúde, incluindo autoridades de saúde, agências do setor de 
saúde que trabalham na área e unidades de saúde dos setores público e privado vizinhos; 

- estabelecimento de vínculos com autoridades governamentais não pertencentes ao setor da 
saúde, organizações de voluntários e outras partes interessadas. 

 

Garantir a preparação para epidemias do hospital 

▪ Garante que o hospital tenha capacidade e capacidade para lidar com epidemias e quaisquer 
emergências simultâneas (consulte o Capítulo 9) 

▪ Garante que cada departamento hospitalar tenha seu plano de resposta a emergências (incluindo 
as folhas de ação do trabalho da equipe), especificando o papel da função do departamento em 
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cada estágio de uma emergência em geral e uma epidemia especificamente 

▪ Designa o Gerente de Incidentes e outros membros do Grupo de Comando de Incidentes e 
determina o local do Centro de Coordenação de Emergência do Hospital (onde o Grupo de 
Comando de Incidentes se reúne para planejar e coordenar atividades) e o equipamento necessário 
neste local. 

▪ Define os procedimentos para ativar o Plano de Resposta de Emergência do Hospital e o Grupo de 
Comando de Incidentes 

▪ Desenvolve os mecanismos, infraestrutura e resiliência orçamentária necessários para garantir a 
sustentabilidade da resposta do hospital, incluindo seu sistema de gerenciamento de incidentes 

▪ Garante que o Programa de Gerenciamento de Riscos de Emergência Hospitalar, juntamente com 
seu Plano de Resposta a Emergências (veja abaixo) e Planos de Ação para Incidentes (veja abaixo) 
sejam consistentes com as estratégias e políticas implementadas fora do hospital pelas autoridades 
de saúde, outros hospitais, fornecedores de hospitais e comunidade em geral 

▪ Garante que o Grupo de Comando de Incidentes possa contar com suporte administrativo para 
executar suas funções de coordenação, planejamento, logística, registro, rastreamento e 
comunicação 

▪ Decide, no caso de uma epidemia, quais departamentos hospitalares ou especialistas (como 
especialistas em controle de infecções e doenças transmissíveis) devem ser alistados no Grupo de 
Comando de Incidentes (consulte o Capítulo 3) 

▪ Desenvolve e garante a implementação de políticas e diretrizes para a segurança do pessoal 

▪ Revisa o sistema de comunicação do hospital, incluindo equipamentos e necessidades logísticas, e 
desenvolve, conforme necessário, uma estratégia de comunicação de emergência interna e externa 
(consulte o Capítulo 4) 

▪ Revisa os procedimentos de logística e gerenciamento de informações do hospital (consulte o 
Capítulo 6) 

▪ Após emergências ou exercícios, facilita avaliações (como Revisões após ação) do desempenho do 
hospital, a fim de identificar áreas onde é necessário melhorar e áreas onde o Programa de 
Gerenciamento de Riscos de Emergência Hospitalar e os Planos de Resposta a Emergências 
precisam ser atualizados 
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O Plano de Resposta de Emergência do Hospital 

O Plano de Resposta a Emergências Hospitalares faz parte do Programa de Gerenciamento de Riscos de 

Emergência estabelecido pelo Comitê de Emergências Hospitalares. O Plano de Resposta a Emergências 

descreve os arranjos, papéis, responsabilidades e atividades necessárias para permitir que o hospital 

funcione adequadamente em caso de emergência. 

O Plano de Resposta a Emergências deve basear-se em uma avaliação estratégica de risco de 

emergência para todos os perigos que leve em consideração todas as contingências possíveis: todos os 

elementos do plano devem ser mutuamente compatíveis, complementares e sinérgicos e devem ser 

testados com diferentes tipos de exercícios, revisados e mantido atualizado. 

O Plano de Resposta de Emergência do hospital cobre questões como: 

▪ os papéis e responsabilidades de cada departamento hospitalar em uma emergência; 

▪ o sistema de gerenciamento de incidentes hospitalares e o papel do Grupo de Comando de 
Incidentes e outras estruturas e mecanismos necessários para coordenar a resposta do hospital a 
uma emergência; 

▪ o papel do hospital em relação à resposta da comunidade e do setor de saúde, incluindo funções de 
coordenação e linhas de comunicação; 

▪ procedimentos para ativar o Plano de Resposta de Emergência Hospitalar (após um aviso prévio das 
autoridades de saúde, emergências hospitalares ou locais ou uma declaração local ou nacional de 
uma epidemia); 

▪ Procedimentos operacionais padrão aplicáveis a situações de emergência; 

▪ a criação de um Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar, incluindo a designação de sua 
localização; 

▪ a disponibilidade de locais de tratamento alternativos; 

▪ medidas de prevenção e controle de infecção; 

▪ protocolos acordados para triagem de pacientes (incluindo a designação de áreas de triagem) e 
para o fluxo de tráfego de pacientes dentro e nas proximidades do hospital; 

▪ medidas necessárias para garantir a segurança dos funcionários do hospital; 

▪ continuidade de procedimentos e serviços essenciais de rotina (na medida do compatível com 
atividades prioritárias de emergência); 

▪ a capacidade necessária para lidar com emergências simultâneas; 

▪ atividades de informação e comunicação; 

▪ questões de recursos humanos; 

▪ serviços de logística; 

▪ serviços de farmácia e laboratório; 

▪ serviços essenciais de suporte; 

▪ serviços psicossociais. 
 

Tarefas do grupo de comandos de incidentes 

O Grupo de Comando de Incidentes realiza uma ampla gama de atividades necessárias para responder a 

uma emergência específica. Essas atividades, que formam a base do sistema de gerenciamento de 

incidentes do hospital, podem ser agrupadas de acordo com cinco funções principais: 

1. Assumir liderança e tomar decisões (função de gerenciamento e coordenação de resposta e 

recuperação) 
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2. Desenvolvimento da conscientização da situação, objetivos específicos de gerenciamento e 

estratégias de resposta e recuperação, cobrindo a duração da epidemia ou outra emergência (função de 

planejamento de resposta e recuperação) 

3. Aquisição e implantação dos recursos necessários e criação e manutenção das infraestruturas 

necessárias (função logística) 

4. Garantir a disponibilidade e alocação de pessoal qualificado e outros recursos para responder 

diretamente a problemas decorrentes da emergência (função de gerenciamento operacional) 

5. Pagamento de contas, reembolso de dívidas, elaboração de contratos, cálculo de custos (função 

administrativa) 

No caso de uma emergência menor ou com experiência rotineira, um pequeno Grupo de Comando de 

Incidentes pode ser suficiente. Para uma emergência em larga escala, seria necessário um Grupo de 

Comando de Incidentes muito maior. As cinco funções, no entanto, devem ser realizadas 

independentemente da magnitude da emergência e do número de pessoas necessárias para lidar com 

ela. 

Especificamente, o Grupo de Comando de Incidentes realiza as seguintes tarefas: 

▪ Determina a natureza específica da emergência e as restrições que ela pode impor aos serviços 
hospitalares 

Desenvolve um plano de ação para incidentes (veja abaixo) que reflete as atividades especificadas no 

plano de resposta a emergências hospitalares (incluindo o subplano de epidemia), mas é adaptado à 

natureza específica da emergência e com base em avaliações de risco de eventos 

▪ Implementa medidas para garantir que o hospital tenha capacidade para atender a um aumento 
repentino (“surto”) na demanda por serviços, equipamentos ou suprimentos específicos criados 
pela emergência específica (consulte o Capítulo 14) 

▪ Aconselha os tomadores de decisão do hospital nos serviços hospitalares que podem ter que ser 
cancelados ou adiados (como cirurgia eletiva e certos serviços ambulatoriais), a fim de concentrar 
os recursos do hospital em atender às necessidades prioritárias de cuidados de saúde dos pacientes 
afetados por uma epidemia e na prestação de outros serviços essenciais de saúde, conforme 
determinado pela administração do hospital e pelas autoridades de saúde (ver Capítulo 14) 

▪ Aconselha os tomadores de decisão do hospital a manter a continuidade dos serviços essenciais do 
dia-a-dia e dos serviços necessários para apoiar os programas de saúde pública nos quais o hospital 
pode estar comprometido (consulte o Capítulo 11) 

 

O Plano de Ação para Incidentes 

O Plano de Ação para Incidentes de um hospital é um documento desenvolvido pelo Grupo de Comando 

de Incidentes do hospital. É essencialmente uma adaptação do plano genérico de resposta a 

emergências do hospital (e do plano específico do subplano epidêmico) às necessidades e circunstâncias 

de uma emergência em andamento e é revisado à medida que a emergência e seus parâmetros 

evoluem. Especifica como o hospital deve responder a uma emergência. Designa quem será designado 

para fazer o que e fornece estimativas dos recursos disponíveis e dos recursos adicionais necessários 

para cumprir essas atribuições. Ele também fornece uma medida contra a qual o progresso na 

consecução dos objetivos de resposta do hospital pode ser medido. 
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O Plano de Ação para Incidentes especifica: 

▪ os papéis e responsabilidades dos principais departamentos e indivíduos envolvidos na resposta a 
uma emergência específica; 

▪ a natureza e magnitude da emergência e seu provável impacto no setor da saúde em geral e no 
hospital em particular, conforme determinado pelas avaliações de risco de eventos epidêmicos e 
pela evolução da situação e das necessidades; 

▪ no caso de uma epidemia, a epidemiologia da infecção, incluindo as características do agente 
infeccioso, o curso clínico provável da infecção e os esquemas terapêuticos indicados; 

▪ o aumento estimado da carga total do paciente durante a emergência; 

▪ equipamentos, suprimentos, medicamentos e pessoal adicionais necessários para lidar com a 
emergência além das necessidades diárias existentes; 

▪ medidas a serem tomadas para prevenir ou controlar a propagação da infecção no hospital, como 
controles ambientais e o uso dos equipamentos de proteção individual recomendados; 

▪ o número e as competências do pessoal presente ou disponível para recuperação, com ênfase nos 
requisitos para controle e tratamento de infecções no caso de uma epidemia. 

 

Centro de Coordenação de Emergência do Hospital 

▪ O Centro de Coordenação de Emergência do Hospital é o local onde o Grupo de Comando de 
Incidentes se reúne. Pode estar em um local dedicado ou em uma sala de reuniões ou em uma sala 
de conferências do hospital adaptada para esse fim. Um local alternativo deve ser identificado, caso 
o centro inicial sofra danos ou se torne inutilizável. 

▪ O Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar é uma sala segura equipada com tecnologia de 
informação e telecomunicação, além de mapas, registros de atividades e cópias de todos os 
principais Procedimentos Operacionais Padrão e Folhas de Ação de Trabalho. 

▪ O Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar deve ter vínculos de comunicação confiáveis 
com as autoridades de saúde, o Centro de Operações de Emergência da comunidade e os Serviços 
Médicos de Emergência, outros hospitais e outras partes interessadas importantes. 
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3. Prevenção e controle de infecções 
 
 

Objetivos 
 

▪ reduzir a transmissão de infecções relacionadas à saúde e, assim, aumentar a segurança de todos 
os que estão presentes em um hospital, incluindo pacientes, funcionários e visitantes 

▪ melhorar a capacidade de um hospital responder a uma epidemia 

▪ diminuir ou eliminar o risco de o próprio hospital ampliar a epidemia 

 

 

Princípio geral 
 

▪ A prevenção e controle de infecções devem ser uma atividade hospitalar contínua, realizada por 
todos os funcionários e unidades do hospital. 

 

Requisitos básicos 
 

▪ Um programa básico de prevenção e controle de infecções, cujo escopo, funções e 
responsabilidades estão claramente definidos, cujo orçamento é adequado para financiar suas 
atividades e cuja composição inclui os seguintes elementos: 

- pessoal técnico qualificado e dedicado para prevenção e controle de infecções, ciente de suas 
respectivas responsabilidades e funções e treinado na aplicação de medidas de prevenção e 
controle de infecções; 

- diretrizes técnicas, adaptadas às circunstâncias locais, para o gerenciamento de riscos 
relacionados à infecção; 

- políticas de prevenção e controle de infecções para medidas rotineiras e medidas adicionais 
necessárias para lidar com ameaças potenciais; 

- um sistema de vigilância de epidemias de alerta rápido, ligado operacionalmente ao sistema de 
vigilância de saúde pública; 

- um sistema de monitoramento contínuo da implementação de medidas de prevenção e 
controle de infecções; 

- acesso a um laboratório de microbiologia usando procedimentos padronizados de diagnóstico e 
biossegurança; 

- água limpa e instalações para ventilação, higiene das mãos e isolamento de pacientes 
infectados e para armazenamento de suprimentos estéreis; 

- um sistema para garantir a interoperabilidade com outras atividades e unidades hospitalares, 
como gerenciamento de resíduos, serviços de laboratório, farmácia, saúde ocupacional, etc. 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (e seu subplano de epidemia anexo), que 
faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e identifica a 
prevenção e controle de infecções como uma função central do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades de prevenção e controle de infecção, e um Centro de Coordenação de 
Emergência Hospitalar operacional. 
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Tarefas de preparação 

 

▪ Desenvolver o componente de prevenção e controle de infecção do Plano de Resposta de 
Emergência do Hospital (incluindo o Subplano de Epidemia), com base na avaliação de risco de 
emergência de todos os perigos do hospital. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos na prevenção e controle de infecções, prepare Folhas de 
Ação do Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que a equipe de prevenção e controle de infecção receba treinamento e participe de 
exercícios regulares, a fim de aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na 
implementação da resposta de emergência do hospital. 

▪ Definir precauções de controle de infecção para triagem, fluxo e colocação de pacientes, além de 
relatórios e tratamento precoces. 

▪ Estabelecer controles ambientais e de engenharia, como garantir ventilação e limpeza ambiental 
eficazes. 

▪ Identificar os suprimentos e infra-estruturas mínimos necessários para implementar medidas de 
prevenção e controle de infecções. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de prevenção e controle de infecção do Plano de Resposta a Emergências 
Hospitalares (incluindo o Subplano Epidêmico), a fim de desenvolver o componente de prevenção e 
controle de infecções do Plano de Ação para Incidentes do hospital, adaptado às características da 
emergência. determinado por avaliações de risco de eventos epidêmicos e por evoluções da 
situação e das necessidades. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal de prevenção e controle de infecção para emergências (no 
mínimo, um médico e uma enfermeira) e trabalhar com o departamento de recursos humanos para 
garantir pessoal adicional, conforme necessário. 

▪ Após o início de uma epidemia, estabeleça uma vigilância ativa dos casos (entre pacientes entrantes 
e pacientes já admitidos). 

▪ Certifique-se de que as políticas de prevenção e controle de infecções do hospital sejam 
consistentes com o modo de transmissão presumido da infecção epidêmica e com os recursos 
disponíveis localmente. 

▪ Reforçar as precauções padrão de controle de infecção e estabelecer precauções adicionais, se 
exigidas pela natureza específica da epidemia. 

▪ Estabelecer o fluxo de pacientes com base nos riscos de transmissão e no estado clínico dos 
pacientes. 

▪ Adiar ou limitar procedimentos que possam facilitar a propagação da infecção. 

▪ Garantir proteção adequada da equipe do hospital contra infecções e monitorar continuamente o 
estado de saúde da equipe. 

▪ Monitorar práticas de prevenção e controle de infecções e modificar políticas conforme necessário. 

▪ Incluir na estratégia de comunicação de risco do hospital mensagens destinadas a reforçar os 
esforços de prevenção e controle de infecção entre funcionários do hospital, pacientes e visitantes 
e a comunidade em geral. 
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Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de prevenção e controle de infecções e, se necessário, atualize esses 
planos com base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar da equipe de prevenção e 
controle de infecções, como licença e apoio psicossocial. 

▪ Reabastecer estoques de produtos farmacêuticos para permitir que o hospital mantenha ou 
restaure serviços rotineiros de prevenção e controle de infecções. 

 

Referências 

Prevenção de infecções e controle de infecções respiratórias agudas propensas a epidemias e pandemias 

em cuidados de saúde - diretrizes da OMS. Organização Mundial da Saúde, 2014. 

(http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/, acessado 22 Setembro de 

2014.) 

Orientação provisória de prevenção e controle de infecções para o atendimento de pacientes com 

suspeita ou confirmação de febre hemorrágica por filovírus em instituições de saúde, com foco no Ebola . 

Organização Mundial de Saúde, 2014.  

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/en/ acessado em 22 

de setembro de 2014) 

Componentes principais para programas de prevenção e controle de infecções. Organização Mundial da 

Saúde 2009 (http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_HSE_EPR_2009_1/en/index.html 

acessado em 22 de setembro de 2014) 

Aide-memoire: precauções padrão em cuidados de saúde. Organização Mundial da Saúde 2007. 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7.pdf, acessado em 22 de setembro de 

2014) 
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4. Comunicação 
 

 

Objetivos 

▪ aumentar a conscientização pública de uma epidemia ou outra emergência, dos riscos associados 
que a emergência representa para a saúde das pessoas e das medidas necessárias para reduzir 
esses riscos e responder à emergência 

▪ fornecer informações a todos os ocupantes do hospital, incluindo funcionários, pacientes e 
visitantes, e solicitar sua cooperação 

▪ fornecer as informações necessárias para garantir, tanto quanto possível, a continuidade da 
prestação de serviços dentro do hospital e, além do hospital, coordenar atividades em 
colaboração com as autoridades locais de saúde e outras partes interessadas (como outras 
unidades de saúde, médicos de clínica geral, profissionais de saúde) em locais alternativos de 
tratamento, entidades do setor privado de serviços médicos de emergência e organizações não-
governamentais) 

▪ limitar a disseminação de rumores infundados sobre a emergência 
 

 

Princípios gerais 

▪ Por meio de suas funções de prestação de serviços, os hospitais têm acesso privilegiado à 
comunidade e, portanto, oferecem uma oportunidade única de informar a comunidade sobre uma 
epidemia e seu provável impacto. 

▪ As informações emitidas pelo hospital sobre redução de riscos devem ser consistentes com as 
informações fornecidas pelas autoridades de saúde. 

▪ O gerenciamento das informações abrange várias atividades hospitalares diferentes, envolvendo 
preparação e resposta a emergências, e exige a participação de toda a equipe do hospital. 

▪ As informações sobre a emergência e os riscos que ela implica devem ser comunicadas assim que 
um alerta de emergência iminente for declarado. 

▪ As informações para a mídia e o público em geral devem ser comunicadas através de uma única 
fonte. 

▪ As atividades de comunicação realizadas em resposta a uma emergência devem ser coordenadas 
pelo Grupo de Comando de Incidentes do hospital e pela equipe sênior do hospital. 
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Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo seu subplano de epidemia 
anexo), que faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e 
identifica as comunicações como uma função essencial do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades de comunicação, e um Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar 
operacional. 

▪ Uma estratégia de comunicação de risco hospitalar que especifica os meios necessários para se 
comunicar com os ocupantes do hospital e com o público em situações não emergenciais. 

▪ Uma estratégia de comunicação de emergência hospitalar que especifica o equipamento de 
comunicação projetado para funcionar adequadamente em uma emergência 

▪ Uma análise do provável impacto da emergência e da resposta de emergência nos serviços 
hospitalares 

▪ Compreensão do tipo de informação a ser comunicada sobre a prevenção de lesões, doenças e 
morte e sobre as atividades necessárias para responder à emergência, como uma epidemia 

 

Tarefas de preparação 

Tarefas genéricas 

▪ Desenvolver o componente de comunicação do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares 
(incluindo o Sub-plano Epidêmico), com base na avaliação de riscos de emergência de todos os 
perigos do hospital. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos em atividades de comunicação, preparar Folhas de Ação do 
Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que a equipe de comunicação receba treinamento e participe de exercícios regulares para 
aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na implementação da resposta de 
emergência do hospital. 

▪ Nomear um grupo de trabalho da equipe para identificar informações prioritárias sobre 
gerenciamento e comunicação de emergências, bem como questões de prevenção, preparação, 
resposta e recuperação. 

▪ Identificar fontes confiáveis de informações sobre riscos de emergência e estratégias de 
gerenciamento de riscos no hospital, autoridades de saúde e outros. 

▪ Nomear porta-vozes oficiais do hospital para se dirigir ao público em nome do hospital (a menos 
que a política do governo proíba a comunicação entre hospitais). 

▪ Identificar canais (incluindo mídia) a serem usados para comunicação de risco. 

▪ Treinar a equipe do hospital na implementação de estratégias de comunicação de emergência e 
realizar exercícios para testar essas estratégias. 

▪ Testar o equipamento de comunicação do hospital para garantir que ele esteja em condições de 
trabalho e adequado, em quantidade e qualidade, para fins de comunicação durante uma 
emergência, e verifique se há equipamento de backup disponível. 
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Comunicação externa 

▪ Determinar quais informações o público provavelmente precisará, com o objetivo de reduzir os 
riscos durante uma emergência. 

▪ Desenvolver, dentro da estrutura do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares (incluindo o 
Subplano Epidêmico), planos externos de comunicação de riscos de emergência que abordem tanto 
o conteúdo das informações a serem comunicadas quanto o próprio processo de comunicação, e 
que sejam consistentes com as políticas do ministério da saúde. comunicação durante uma 
emergência. 

▪ Determinar como, durante uma emergência, o hospital compartilhará informações sobre o acesso a 
serviços hospitalares e programas de saúde pública (como imunização de rotina e de emergência, 
maternidade segura, encaminhamento de laboratório, suporte psicossocial e saúde mental e 
gerenciamento de mortos e desaparecidos). 

▪ Informar o público sobre as medidas necessárias para reduzir os riscos associados a uma 
emergência, como prevenir a transmissão de infecção. 

▪ Determine quais informações devem ser compartilhadas com os parceiros de resposta (serviços 
médicos de emergência, médicos particulares, etc.) e como devem ser compartilhadas. 

▪ Designe porta-vozes adicionais, conforme necessário, para organizar a colaboração com parceiros e 
partes interessadas na comunicação de informações. 

▪ Desenvolver e revisar, em colaboração com as autoridades de saúde, os procedimentos necessários 
para lidar com a mídia. 

 

Comunicação interna 

▪ Desenvolver um plano, no âmbito do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares, para fornecer 
informações aos funcionários, pacientes e visitantes do hospital. 

▪ Informar os funcionários do hospital sobre os procedimentos a serem utilizados na ativação do 
Plano de Resposta a Emergências Hospitalares (incluindo o Subplano Epidêmico) em caso de 
emergência, de suas respectivas funções na implementação desses procedimentos e nos exercícios 
de treinamento que serão executados. pediu para realizar. 

▪ Informar os funcionários do hospital sobre o provável impacto de uma emergência em sua 
segurança, da necessidade de medidas destinadas a reduzir o risco de ferimentos ou infecções, das 
providências necessárias para sua possível recuperação, em caso de aumento da demanda por 
serviços hospitalares e da disponibilidade de apoio às suas famílias se forem convocados para o 
serviço. 

▪ Informar os funcionários do hospital sobre os procedimentos necessários para a comunicação 
bidirecional entre a gerência do hospital e os funcionários sobre o progresso na resposta à 
emergência. 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento com os Recursos Humanos para 
gerenciar a escassez de pessoal e aumentar o número de funcionários qualificados necessários para 
atender à crescente demanda por serviços de comunicação. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de comunicação do Plano de Resposta a Emergências do Hospital (incluindo 
o Subplano de Epidemia) para desenvolver o componente de comunicação do Plano de Ação para 
Incidentes do hospital, adaptado às características da emergência, conforme determinado pelas 
avaliações de risco de eventos epidêmicos. e evoluir avaliações situacionais e de necessidades. 
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▪ Identifique os principais problemas levantados pela emergência e as informações necessárias para 
lidar com ou resolver os problemas. 

▪ Consulte o Ministério da Saúde para garantir que o conteúdo e os procedimentos usados para se 
comunicar com a mídia e o público em geral sejam consistentes com os do ministério. 

▪ Organizar, de acordo com a política do Ministério da Saúde, que o porta-voz oficial do hospital fale 
com a mídia nos horários determinados e em uma área hospitalar designada. 

▪ Informar o público, a equipe do hospital e outros grupos interessados sobre: 

- quem está em risco de emergência; 

- quantas pessoas são afetadas ou provavelmente serão afetadas; 

- o provável prognóstico das pessoas afetadas; 

- que ações foram planejadas ou tomadas; 

- que ações as pessoas em risco podem adotar para minimizar o risco de lesões, doenças e 
morte; 

- o papel do hospital na resposta à emergência; 

- como acessar serviços hospitalares. 

▪ Dê aos funcionários do hospital: 

- as informações essenciais de que necessitam sobre saúde e bem-estar pessoal e familiar; 

- relatórios de progresso sobre o gerenciamento da emergência, incluindo ações planejadas em 
resposta à emergência; 

- comunicados oficiais emitidos pelo Ministério da Saúde ou outras fontes. 

▪ Entregar mensagens ao público que: 

- sejam curtas e diretas; 

- forneçam informações factualmente corretas; 

- sejam tranquilizadores, sem sacrificar a credibilidade ou a transparência; 

- levem em consideração os medos e emoções gerados pela emergência; 

- reconheçam fontes oficiais de informação usadas na mensagem; 

- sejam entregues em tempo hábil, em intervalos definidos e através de canais definidos. 
 

Tarefas de recuperação 

▪ Manter e adaptar as comunicações com o público, a equipe do hospital e outros grupos 
interessados sobre: 

- que ações as pessoas em risco podem adotar para minimizar o risco de lesões, doenças e morte 
na recuperação; 

- o papel do hospital na fase de recuperação da emergência; 

- como acessar serviços hospitalares e serviços comunitários relacionados à recuperação. 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de emergência de comunicações e, se necessário, atualize esses planos 
com base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar da equipe de comunicação, como 
licença e apoio psicossocial. 
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5. Recursos Humanos 
 

 

Objetivos 

▪ garantir que os hospitais e os estabelecimentos de saúde associados, como locais de atendimento 
alternativos, tenham uma equipe adequada, com relação ao número de pessoas e competências 
necessárias, para fornecer atendimento de qualidade e prestar outros serviços hospitalares 

▪ garantir que os hospitais tomem as providências necessárias para adquirir a equipe necessária 
para responder às crescentes demandas de uma emergência 

 
 

Princípios gerais 

▪ Proteger a saúde da equipe do hospital é uma preocupação prioritária. 

▪ Todo o pessoal do hospital, incluindo funcionários regulares, voluntários e funcionários 
temporários, deve gozar do mesmo nível de proteção pessoal contra infecções e outros riscos à sua 
segurança e ao mesmo grau de acesso aos serviços de saúde ocupacional. 

▪ Uma escassez de pessoal devido a uma combinação de ausências de pessoal e o aumento da 
demanda por serviços deve ser antecipada e um plano para lidar com essa escassez, como 
realocando pessoal ou assegurando pessoal adicional, deve ser desenvolvido. 

▪ Durante uma emergência, pessoal adicional - incluindo pessoal qualificado capaz de fornecer 
atendimento especializado - pode ser necessário para atender ao provável aumento no número de 
pacientes que procuram admissão no hospital, locais de atendimento alternativos e outros 
estabelecimentos de saúde da comunidade. 

▪ Funcionários aposentados do hospital, funcionários da universidade e estudantes das faculdades de 
medicina, enfermagem e saúde pública são possíveis fontes de pessoal adicional. 

▪ A qualidade dos cuidados prestados pelo hospital depende, entre outras coisas, da qualidade dos 
serviços essenciais de apoio hospitalar prestados por pessoal não médico como parte da resposta 
geral do hospital a uma emergência. 

▪ A inscrição de pessoal extra, incluindo voluntários, para desempenhar funções especificadas, 
envolve várias etapas essenciais, como credenciamento (isto é, certificação formal das qualificações 
de uma pessoa) e garantia de proteção de responsabilidade, treinamento no local de trabalho, 
supervisão e prevenção de doenças. 

▪ O hospital é responsável por todos os serviços prestados por funcionários remunerados e não 
remunerados e também pelos riscos à saúde aos quais os funcionários estão expostos. 

▪ O apoio da comunidade (por exemplo, assistência com cuidados domésticos para crianças, 
transporte de e para o hospital e um berçário) pode proporcionar tranqüilidade aos funcionários e 
flexibilidade para trabalhar em turnos irregulares e horas extras. 

▪ A mobilização social e a participação da comunidade (no fornecimento de equipe de voluntários, 
por exemplo) são gerenciadas como parte da resposta nacional ou local geral. 

▪ A eficiência e eficácia da equipe do hospital podem ser afetadas adversamente por circunstâncias 
não necessariamente ou não diretamente relacionadas à crise, como uma doença ou um conflito 
entre a família e os compromissos de trabalho. 

▪ Ansiedade entre os funcionários confrontados com uma crise envolvendo uma doença infecciosa 
altamente contagiosa é esperada e requer gerenciamento ativo por meio de procedimentos de 
proteção individual e apoio psicossocial. 

▪ A escassez de pessoal em uma situação de crise pode ocorrer em diferentes níveis de habilidade e 
em áreas amplamente diferentes, mas igualmente essenciais da atividade hospitalar, variando de 
pessoal tecnicamente qualificado trabalhando em uma sala de operações a pessoal responsável por 
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tarefas de limpeza ou preparação de alimentos. 

▪ Os funcionários designados para tarefas para as quais não possuem competência específica 
precisarão ser treinados, orientados e supervisionados de perto até que estejam totalmente 
operacionais. 

▪ Certos recursos, como equipamentos de proteção individual, medicamentos ou vacinas, podem ser 
escassos em uma situação de crise. 

 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (e seu subplano de epidemia anexo), que 
faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e identifica o 
gerenciamento de recursos humanos como uma função essencial do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades de gerenciamento de recursos humanos, e um Centro de Coordenação de 
Emergência Hospitalar operacional. 

▪ Um sistema de gerenciamento de recursos humanos que abrange os procedimentos necessários 
para estabelecer condições de serviço e administrar recrutamento e retenção de pessoal, 
inventários de pessoal, turnos, desenvolvimento de pessoal, briefing e treinamento de trabalho, 
questões de folha de pagamento e saúde e segurança ocupacional 

▪ Um sistema de vigilância de doenças do pessoal 
 

Tarefas de preparação 

▪ Desenvolver o componente de recursos humanos do Plano de Resposta a Emergências do Hospital 
(incluindo o Subplano Epidêmico), com base na avaliação de riscos de emergência em todos os 
perigos do hospital e em uma avaliação da equipe extra, incluindo equipe extra para gerenciamento 
de recursos humanos, que o hospital como um todo pode precisar durante uma emergência. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos no gerenciamento de recursos humanos, prepare Folhas de 
Ação do Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Determinar se e em que medida acordos de ajuda mútua e sinergias com outros serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde, agências do setor privado, universidades e outras organizações poderiam 
disponibilizar pessoal adicional necessário dentro e fora do hospital, a fim de manter serviços 
ininterruptos de suporte hospitalar essencial . 

▪ Garantir que as condições de serviço da equipe do hospital prevejam situações de emergência e 
cubram questões como bem-estar da equipe e da família, horário de trabalho, pagamento de horas 
extras e folga compensatória após o término do período de emergência. 

▪ Avaliar a adequação dos procedimentos de recall do hospital para a equipe existente. 

▪ Desenvolver e implementar um programa de treinamento baseado em uma avaliação das funções 
da equipe em caso de emergência, que leve em consideração a natureza da epidemia, que cubra o 
treinamento no uso das precauções padrão e adicionais de prevenção e controle de infecções, 
incluindo, entre outras coisas, o uso de equipamentos de proteção individual e que seja consistente 
com o plano de resposta a emergências do hospital. 

▪ Desenvolver procedimentos para credenciar funcionários recém-recrutados e voluntários e fornecer 
treinamento e proteção de responsabilidade em caso de emergência. 

▪ Garantir que o programa de medicina ocupacional do hospital esteja totalmente funcional e 
executando um sistema de vigilância da equipe capaz de detectar infecções epidêmicas e outros 
problemas de saúde. 

▪ Garantir que uma lista de especialistas provavelmente necessários para o tratamento da equipe do 
hospital esteja prontamente disponível. 

▪ Desenvolver um plano para fornecer aos funcionários apoio social e psicológico. 
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▪ Desenvolver procedimentos, como obter fundos de emergência da alta gerência, para pagar 
funcionários em situações de emergência e expandir a folha de pagamento para cobrir os 
funcionários recém-inscritos. 

▪ Treinar a equipe na implementação de suas funções de gerenciamento de recursos humanos em 
emergências. 

▪ Garantir que a equipe de gerenciamento de recursos humanos participe de exercícios regulares 
para testar planos e procedimentos quanto à sua aplicabilidade em situações de emergência. 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento para a falta de pessoal e para 
aumentar o número de funcionários qualificados necessários para atender à crescente demanda 
por serviços de recursos humanos. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de recursos humanos do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares 
(incluindo o Subplano de Epidemia) para desenvolver o componente de recursos humanos do Plano 
de Ação para Incidentes do hospital, adaptado às características da emergência, conforme 
determinado pelo evento epidêmico. avaliações de risco e evoluções situacionais e necessidades. 

▪ Analisar os requisitos de pessoal durante uma emergência, levando em consideração a necessidade 
de pessoal qualificado para aumentar a capacidade de sobrecarga do hospital e garantir a 
continuidade dos serviços essenciais. 

▪ Recrutar pessoal extra, expandindo as fontes de recrutamento para incluir voluntários, 
aposentados, estudantes de medicina etc. e providenciar credenciais e treinamento apropriados. 

▪ Ativar procedimentos para retirar funcionários de serviço e contratar pessoal adicional, como 
implementar acordos com entidades do setor público e privado e outras organizações. 

▪ Informar e treinar voluntários e equipe extra o máximo possível sobre os procedimentos a serem 
seguidos em situações de emergência, questões de segurança, medidas de controle de infecções, 
procedimentos de limpeza e esterilização, uso de equipamentos de proteção individual e acesso a 
serviços de saúde ocupacional. 

▪ Fornecer pessoal para áreas hospitalares recém-designadas, como uma nova área de triagem ou 
sala de isolamento. 

▪ Realocar a equipe apropriada às suas habilidades específicas para atender à crescente demanda por 
serviços em determinadas áreas (por exemplo, laboratório, cozinha, limpeza, segurança, 
departamento de emergência). 

▪ Designar pessoal qualificado para tarefas apropriadas às suas habilidades específicas e providenciar 
supervisão e apoio, conforme necessário, para pessoal menos qualificado. 

▪ Supervisionar e monitorar o desempenho da equipe e voluntários recém-inscritos e tomar medidas 
corretivas, quando necessário. 

▪ Designar pessoal hospitalar apropriado, conforme necessário, para garantir um treinamento rápido 
do pessoal que trabalha em locais de atendimento alternativos. 

▪ Monitorar as doenças e ausências da equipe através do sistema de vigilância de doenças da equipe 
e relatar, através dos canais apropriados, quaisquer casos incomuns ou grupos de doenças ao 
Grupo de Comando de Incidentes, à gerência sênior do hospital e às autoridades de saúde. 

▪ Garantir que os funcionários do hospital estejam cientes dos serviços de apoio médico, psicossocial 
e comunitário que estão disponíveis para eles e suas famílias para ajudá-los a manter a saúde física 
e mental, resolver quaisquer conflitos entre os compromissos familiares e profissionais e cumprir as 
funções de emergência que possam ter. que desempenhar por muitos meses. 

▪ Entrar em contato com os líderes da comunidade para obter apoio da equipe do hospital. 
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Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avaliar o desempenho do hospital na implementação 
de planos de emergência de recursos humanos e, se necessário, atualize esses planos com base nas 
lições aprendidas. 

▪ Acompanhar a equipe que foi afetada mental ou fisicamente pela emergência e que possa exigir 
suporte psicossocial contínuo, tratamento ou reabilitação. 

▪ Fazer arranjos, conforme necessário, para que a equipe se despeça após uma emergência 
prolongada, especialmente para os membros da equipe que não se despediram antes ou durante a 
emergência. 
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6. Logística 
 
 
 

Objetivos 

▪ fornecer os recursos certos, no momento certo, nas quantidades e nos lugares certos, a fim de 
satisfazer a crescente demanda feita no hospital por uma emergência e fazê-lo sem comprometer 
o funcionamento normal do hospital 

▪ apoiar a gestão das operações hospitalares e a necessidade de pessoal, suprimentos, 
equipamentos e transporte 

 

 

Princípios gerais 

▪ A logística compreende atividades como suprimento, transporte, armazenamento e monitoramento 
de estoque, rastreamento e geração de relatórios. 

▪ A logística exige uma abordagem de gerenciamento proativa e antecipada. 

▪ A coordenação da logística entre os vários departamentos e unidades hospitalares é uma função 
central do Grupo de Comando de Incidentes do hospital. 

▪ Fornecer suporte para o transporte de pacientes é uma função logística essencial para a 
transferência de pacientes entre hospitais, especialmente hospitais de referência. 

▪ Garantir a disponibilidade de recursos de backup e fornecer suporte para a manutenção de 
equipamentos essenciais são funções logísticas importantes. 

▪ O gerenciamento de logística pode ser facilitado através da aquisição de equipamentos padrão e da 
adoção de procedimentos padrão. 

▪ Os estoques de suprimentos e equipamentos especiais (como medicamentos antimicrobianos e 
antivirais e equipamentos de proteção individual) são necessários para um possível aumento da 
demanda durante uma emergência. 

▪ Grandes epidemias podem impor severas restrições às funções logísticas: os esforços para superar 
essas restrições requerem a colaboração de outras partes interessadas e parceiros (incluindo outros 
hospitais, possivelmente do setor privado). 

 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo um subplano de epidemia), que 
faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e identifica os 
serviços de logística como uma função essencial do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui logística, e um Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar operacional 

▪ Políticas e procedimentos para gerenciar a logística do hospital no funcionamento rotineiro (ou 
seja, não emergencial) do hospital 
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Tarefas de preparação 

▪ Desenvolver o componente logístico do Plano de Resposta de Emergência do Hospital (incluindo o 
Sub-Plano Epidêmico), com base na avaliação de risco de emergência de todos os perigos do 
hospital. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos na prestação de serviços de logística, prepare Folhas de Ação 
do Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que a equipe de logística receba treinamento e participe de exercícios regulares para 
aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na implementação da resposta de 
emergência do hospital. 

▪ Nomear um grupo multidisciplinar de pessoal qualificado para garantir a prontidão do sistema de 
logística do hospital para funcionar efetivamente em caso de emergência. 

▪ Determinar quais implicações as políticas e os planos relacionados à logística do Ministério da 
Saúde podem ter com relação às atividades de logística do hospital, particularmente o 
armazenamento e distribuição de suprimentos essenciais. 

▪ Avaliar o sistema de logística atual do hospital e as prováveis necessidades prioritárias de recursos e 
suprimentos durante uma emergência, incluindo recursos humanos, tipos e quantidades de itens de 
consumo, medicamentos e equipamentos, meios e mecanismos de transporte. 

▪ Desenvolver um Plano de Resposta a Emergências (incluindo o Subplano Epidêmico) e 
Procedimentos Operacionais Padrão para as funções logísticas do hospital, que abrangem, entre 
outros requisitos, procedimentos padrão para suprimento emergencial de suprimentos e 
equipamentos, transporte de recursos para, de e dentro hospital, para armazenamento de 
suprimentos e equipamentos e para monitoramento, rastreamento e geração de relatórios. 

▪ Desenvolver e gerenciar os estoques de emergência do hospital de itens como medicamentos, 
consumíveis, produtos de higiene para as mãos e equipamentos de proteção individual. 

▪ Elaborar planos de backup que abranjam, entre outros pontos, acordos com o Ministério da Saúde 
para mecanismos de reabastecimento. 

▪ Formar acordos de ajuda mútua ou memorandos de entendimento com fornecedores, 
especialmente medicamentos e itens necessários para o controle e prevenção de infecções. 

▪ Elaborar um plano de ação logístico de médio prazo para reabastecimento e recuperação de 
atividades hospitalares de rotina. 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento com Recursos Humanos para 
gerenciar a escassez de pessoal e aumentar o número de funcionários qualificados necessários para 
atender à crescente demanda por serviços de logística. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente logístico do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares (incluindo o 
Subplano Epidêmico) para desenvolver o componente logístico do Plano de Ação para Incidentes do 
hospital, adaptado às características da emergência, conforme determinado pelas avaliações de 
risco de eventos epidêmicos. e evoluir avaliações situacionais e de necessidades. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal para emergências e trabalhar com o departamento de recursos 
humanos para garantir uma equipe de logística adicional. 

▪ Revisar e adaptar os procedimentos operacionais padrão para lidar com as restrições (sobrecarga 
do paciente, dificuldades de reabastecimento, esforços de controle de infecção) impostas pela 
emergência ao sistema de gerenciamento de logística. 

▪ Monitorar os níveis de estoque e manter registros cuidadosos dos fluxos de entrada e saída de 
medicamentos e outros itens essenciais e tomar as medidas necessárias para manter níveis 
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adequados de suprimentos de rotina e de emergência. 

▪ Considerar centralizar o gerenciamento de suprimentos dentro do hospital, a fim de facilitar a 
priorização e distribuição de itens para áreas críticas ou o armazenamento de itens necessários para 
fins específicos, como medicamentos antivirais ou equipamentos de proteção individual necessários 
em uma epidemia, ou para atender às demandas adicionais criadas por uma emergência 
simultânea. 

▪ Para atender à necessidade de capacidade logística de sobrecarga, recrutar pessoal adicional dentre 
o pessoal que normalmente desempenha funções envolvendo equipamentos, estoques, compras e 
funções administrativas. 

▪ No caso de uma crise prolongada, recrutar funcionários voluntários para funções de logística, se 
necessário. 

 

Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de emergência logísticos e, se necessário, atualize esses planos com base 
nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar da equipe de logística, como 
licença e apoio psicossocial. 

▪ Reabastecer estoques de suprimentos essenciais para permitir que o hospital mantenha ou restaure 
serviços de rotina de cuidados de saúde. 
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7. Farmácia hospitalar 
 

 

Objetivos 

▪ disponibilizar medicamentos e outros produtos farmacêuticos no hospital para distribuição aos 
indivíduos afetados por uma emergência 

▪ garantir que os medicamentos e outros produtos farmacêuticos continuem disponíveis e sejam 
distribuídos aos pacientes hospitalares durante uma emergência 

 
 

Princípios gerais 

▪ Durante uma epidemia, ter medicamentos essenciais prontamente disponíveis para distribuição é 
fundamental para o gerenciamento eficiente da sobrecarga de pacientes e para a continuidade dos 
serviços hospitalares para pacientes não epidêmicos. 

▪ Em muitos hospitais, a farmácia não apenas fornece medicamentos para os vários departamentos 
hospitalares durante uma emergência, mas também mantém estoques de medicamentos e outras 
necessidades de cuidados de saúde (como sangue, oxigênio, soluções, vacinas, reagentes de 
laboratório e desinfetantes), prontos para uma emergência . 

▪ A necessidade de medicamentos e equipamentos de proteção dependerá da natureza da 
emergência e dos riscos que ela representa. 

▪ No caso de desastres em grande escala, a farmácia também pode contribuir para o gerenciamento 
de medicamentos doados recebidos de fontes locais, nacionais ou mesmo internacionais. 

▪ A adoção de procedimentos, listas de verificação, formulários e fichas padronizados de farmácia 
contribui para a segurança e eficiência das operações e facilita o intercâmbio de informações e a 
cooperação entre hospitais, entidades regionais e autoridades de saúde. 

 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo um subplano de epidemia), que 
faz parte do programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e identifica os 
serviços de farmácia como uma função essencial do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades de farmácia, e um Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar 
operacional 

▪ Um inventário atualizado de medicamentos e suprimentos essenciais, incluindo oxigênio, 
antibióticos, antipiréticos e medicamentos antivirais 

▪ Políticas e procedimentos usados para gerenciar serviços farmacêuticos de rotina (ou seja, não 
emergenciais) e adaptáveis a uma situação de emergência 

 

Tarefas de preparação 

▪ Desenvolver o componente de farmácia do Plano de Resposta de Emergência do Hospital (incluindo 
o Sub-plano Epidêmico), com base na avaliação de risco de emergência de todos os perigos do 
hospital. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos na prestação de serviços de farmácia, prepare Folhas de Ação 
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do Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que a equipe da farmácia receba treinamento e participe de exercícios regulares, a fim de 
aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na implementação da resposta de 
emergência do hospital. 

▪ Determinar, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, quais medicamentos e 
outros produtos farmacêuticos são essenciais e quais quantidades precisam ser armazenadas, não 
apenas para uma resposta nos primeiros dias de uma emergência, como uma epidemia, mas 
também para garantir a continuidade serviços regulares de farmácia durante todo o período de 
emergência. 

▪ Desenvolver e implementar Procedimentos Operacionais Padrão e uma cadeia de suprimentos para 
adquirir, estocar e distribuir os suprimentos necessários nas quantidades necessárias antes e 
durante uma emergência e garantir que esses procedimentos sejam consistentes com as políticas 
nacionais e planos nacionais de resposta a emergências. 

▪ Se os estoques de suprimentos farmacêuticos essenciais (como equipamentos de proteção 
individual, medicamentos antimicrobianos e antivirais e outros itens relacionados à epidemia) 
estiverem centralizados fora do hospital, determinar exatamente como eles podem ser acessados 
pelo hospital, de acordo com a política do Ministério da Saúde. . 

▪ Estabelecer, se necessário, Memorandos de Entendimento ou Acordos de Auxílio Mútuo com 
fornecedores e remetentes, farmácias comunitárias locais e outros estabelecimentos de saúde 
dentro da rede hospitalar local ou regional, a fim de garantir o fornecimento e o reabastecimento, 
conforme e quando necessário ou em curto prazo, de quantidades suficientes de materiais 
farmacêuticos essenciais. 

▪ Estabelecer e manter acordos com entidades do setor privado capazes de fornecer não apenas itens 
farmacêuticos com a qualidade exigida, mas também pessoal qualificado disponível para atender às 
necessidades de capacidade de pico. 

▪ Desenvolver e testar procedimentos para evacuar a farmácia, o laboratório e o banco de sangue do 
hospital, a fim de garantir a segurança da equipe e garantir a continuidade dos serviços hospitalares 
de rotina. 

▪ Se locais de atendimento alternativos forem identificados no Plano de Resposta a Emergências 
Hospitalares (incluindo o Subplano Epidêmico), desenvolver planos para o papel da farmácia do 
hospital na equipe desses locais e no fornecimento de produtos farmacêuticos. 

▪ Desenvolver um plano para o papel da farmácia no fornecimento de medicamentos a pacientes que 
recebem atendimento ambulatorial e domiciliar. 

▪ Desenvolver um plano para o papel da farmácia no recebimento, armazenamento e triagem de 
medicamentos doados e outros produtos e no descarte de itens vencidos ou desnecessários. 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento com os Recursos Humanos para 
gerenciar a escassez de pessoal e aumentar o número de funcionários qualificados necessários para 
atender à crescente demanda por serviços farmacêuticos. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de farmácia do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares (incluindo o 
Subplano de Epidemia), a fim de desenvolver o componente de farmácia do Plano de Ação para 
Incidentes do hospital, adaptado às características da emergência, conforme determinado pelas 
avaliações de risco de eventos epidêmicos. e evoluir avaliações situacionais e de necessidades. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal da farmácia para emergências e trabalhar com o departamento 
de recursos humanos para garantir pessoal adicional. 

▪ Implementar o Plano de Ação para Incidentes e Procedimentos Operacionais Padrão com relação a 
compras, aquisição, armazenamento, monitoramento de estoques e estoques e distribuição de 
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produtos farmacêuticos para atender às demandas da emergência. 

▪ Atualizar o inventário de medicamentos e suprimentos essenciais, incluindo oxigênio, antibióticos, 
fluidos de reidratação, antipiréticos e medicamentos antivirais. 

▪ Atualizar os procedimentos operacionais padrão para garantir não apenas que abranjam o 
armazenamento e a distribuição de medicamentos essenciais e suprimentos farmacêuticos, mas 
também estipulem quem deve receber esses itens, de acordo com quais critérios e quem deve 
tomar as decisões finais sobre sua distribuição e uso. 

▪ Determinar quantos pacientes podem ser tratados com os estoques de medicamentos essenciais e 
outros itens disponíveis no hospital no momento da emergência e verifique com os fornecedores a 
capacidade de fornecer os medicamentos e outros suprimentos necessários. 

 

Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de emergência para farmácias e, se necessário, atualize esses planos com 
base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar do pessoal da farmácia, como 
licença e apoio psicossocial. 

▪ Reabastecer estoques de produtos farmacêuticos para permitir ao hospital manter ou restaurar 
serviços rotineiros de farmácia. 
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8. Laboratório hospitalar 
 

 

Objetivos 

▪ Fornecer serviços de laboratório para apoiar as atividades de preparação e resposta do hospital e 
fazê-lo de maneira oportuna e eficiente 

▪ Contribuir para a capacidade de aumento do setor de saúde, fornecendo serviços laboratoriais 
necessários fora do hospital 

 
 

Princípios gerais 

▪ O laboratório do hospital fornece serviços críticos para diversas atividades essenciais do hospital, 
como vigilância, prevenção e controle de infecções e gerenciamento de pacientes. 

▪ Priorizar as atividades de laboratório deve encontrar um equilíbrio entre a necessidade de 
identificar agentes causadores de uma epidemia e a necessidade de garantir a continuidade das 
atividades rotineiras de teste. 

▪ As medidas de biossegurança em laboratório devem obedecer às diretrizes nacionais ou às 
diretrizes fornecidas no Manual de Biossegurança em Laboratórios da OMS (Terceira Edição, OMS 
20041). 

▪ A gestão e limpeza de resíduos de laboratório devem receber alta prioridade entre as atividades do 
hospital. 

▪ As diretrizes da OMS para a coleta, preservação e transporte de amostras devem estar em 
conformidade com as diretrizes relevantes da OMS.2 

▪ A adoção de procedimentos laboratoriais padronizados, listas de verificação, formulários e folhas de 
registro contribui para a segurança e eficiência das operações e facilita o intercâmbio de 
informações e cooperação no gerenciamento de laboratórios, não apenas no hospital, mas também 
entre hospitais e em redes de laboratórios nacionais, regionais e internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Manual de Biossegurança do Laboratório, 3ª Edição. Organização Mundial de Saúde, 2004 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/acessado em 20 de setembro de 

2014) 

2 Coleta, preservação e envio de amostras para o diagnóstico da infecção pelo vírus influenza aviária A (H5N1). Organização 

Mundial da Saúde, 2006 (http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/MainTextEPR_ARO_2006_1.pdf acessado 

20 Setembro de 2014) 
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Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo seu subplano de epidemia 
anexo), que faz parte do programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e 
identifica os serviços laboratoriais como uma função essencial do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades de laboratório, e um Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar 
operacional 

▪ Um inventário atualizado de equipamentos de laboratório, reagentes e consumíveis 

▪ Políticas e procedimentos usados para gerenciar serviços laboratoriais de rotina (ou seja, não 
emergenciais) e adaptáveis a uma situação de emergência 

▪ Diretrizes consistentes com as políticas e leis locais ou emitidas pela OMS sobre a coleta e o 
transporte de amostras coletadas para fins de controle e prevenção de infecções 

 

Tarefas de preparação 

▪ Desenvolver o componente laboratorial do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares, com 
base na avaliação de riscos de emergência do hospital, incluindo Procedimentos Operacionais 
Padrão e protocolos padronizados (como testes e reagentes), de acordo com os requisitos 
estipulados para serviços laboratoriais no plano nacional de resposta a epidemias. 

▪ Para todos os funcionários do laboratório, prepare Folhas de Ação do Trabalho descrevendo suas 
funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que a equipe do laboratório receba treinamento e participe de exercícios regulares para 
aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na implementação da resposta de 
emergência do hospital. 

▪ Determinar se e em que medida acordos de ajuda mútua e sinergias com outros serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde, agências do setor privado, universidades e outras organizações poderiam 
disponibilizar pessoal adicional necessário dentro e fora do hospital, a fim de manter serviços 
laboratoriais ininterruptos. 

▪ Preparar protocolos para o compartilhamento oportuno de informações essenciais com outros 
departamentos hospitalares e com as autoridades de saúde. 

▪ Estabelecer e manter acordos com outros laboratórios, incluindo laboratórios do setor privado, que 
atendem aos padrões de desempenho e podem contribuir para a capacidade de pico necessária 
para lidar com o aumento da demanda por serviços de laboratório. 

▪ ▪ Identificar laboratórios de referência (laboratórios do setor público e privado) e estabelecer 
acordos de ajuda mútua ou memorandos de entendimento com eles para o transporte e teste de 
amostras e divulgação de resultados. 

▪ ▪ Estabelecer memorandos de entendimento ou acordos de auxílio mútuo com fornecedores e 
outros itens de saúde dentro da rede hospitalar local ou regional, um fim de garantia ou 
fornecimento e reabastecimento das habilidades personalizadas de suprimentos de laboratório (e 
de equipamentos de proteção individual) conforme e quando necessário ou em curto prazo. 

▪ Desenvolver e testar procedimentos para evacuar o laboratório, garantir a segurança da equipe, 
reduzir a resistência dos serviços rotineiros do laboratório. 

▪ Garantir que a equipe do laboratório seja treinada na aplicação de medidas de prevenção e controle 
de infecção, sem uso de equipamentos de proteção individual e sem desempenho de suas funções 
em situações de emergência. 

▪ Garantir que a equipe participe de exercícios para testar e melhore sua capacidade de executar 
tarefas em situações de emergência. 

▪ Garantir a disponibilidade de equipamentos de limpeza de laboratório e fornecer treinamento da 
equipe de laboratório para manter os requisitos de esterilidade. 



32 
 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento com os Recursos Humanos para 
gerenciar a equipe de funcionários e aumentar o número de funcionários necessários para atender 
à crescente demanda por serviços de laboratório. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a disponibilidade de mecanismos para receber instruções de resposta e ações coordenadas 
com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente laboratorial do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares (incluindo o 
Subplano Epidêmico) a fim de desenvolver o componente laboratorial do Plano de Ação para 
Incidentes Hospitalares, adaptado às características da vítima, conforme determinado pelos riscos 
de eventos epidêmicos. e evoluir requisitos situacionais e de necessidades. 

▪ Considerar como necessidades de pessoal do laboratório para emergências e trabalhar com o 
departamento de recursos humanos para garantir a garantia de pessoal adicional, conforme 
necessário. 

▪ Atualizar o inventário de equipamentos e suprimentos essenciais de laboratório (especialmente 
para análise de escarro, se uma epidemia de doenças respiratórias infecciosas estiveram presentes 
ou em andamento). 

▪ Implementar o plano de ação para incidentes, procedimentos operacionais, protocolos e acordos 
para execução de serviços de laboratório, acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. 

▪ Determinar os critérios para decidir se o teste de agentes causais de uma epidemia deve ser 
continuado ou racionalizado, garantindo a continuidade do teste de rotina. 

▪ Verifique com os fornecedores a capacidade de fornecer suprimentos de laboratório ou equipe 
técnica adicional. 

▪ Assegurar um monitoramento rigoroso do estado de saúde da equipe e ações de acompanhamento 
dos serviços de saúde ocupacional do hospital. 

▪ Verifique se os padrões estão sendo atendidos para proteção pessoal, prevenção e controle de 
infecções e para limpeza, desinfecção e gerenciamento de resíduos de laboratório. 

 

Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação dos planos de emergência do laboratório e, se necessário, atualize esses planos 
com base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar da equipe do laboratório, como 
licença e apoio psicossocial. 

▪ Reabastecer estoques de produtos de laboratório para permitir que o hospital mantenha ou 
restaure serviços laboratoriais de rotina. 
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9. Emergências concorrentes 
 
 

Objetivos 

▪ garantir que o hospital possa continuar fornecendo serviços essenciais de saúde para outra 
emergência ao mesmo tempo em que enfrenta uma epidemia 

 
 

Princípios gerais 

▪ Durante uma epidemia prolongada, outra grande emergência - inundações, terremotos, acidentes 
com vítimas em massa, outro surto de doença etc. - pode ocorrer e colocar pressão adicional nos 
serviços hospitalares. 

▪ O risco de uma segunda grande emergência durante uma epidemia exige prontidão para ativar um 
segundo subplano ou plano de contingência a qualquer momento e ajustar os serviços hospitalares 
para responder simultaneamente a ambas as emergências. 

▪ Outras emergências que ocorrem simultaneamente com uma epidemia podem atrapalhar o 
funcionamento normal de um hospital e sobrecarregar sua capacidade de fornecer cuidados 
médicos críticos à comunidade, lidar com a epidemia e continuar trabalhando com qualquer 
programa de saúde pública que possa estar apoiando. 

▪ No caso de uma emergência hidrometeorológica, geológica, tecnológica ou social ocorrendo 
simultaneamente a uma epidemia: 

- as linhas de vida do hospital - energia, água, comunicações, gases medicinais, transporte 
(incluindo elevadores) etc. - podem estar vulneráveis a danos ou falhas causados por riscos 
naturais, tecnológicos ou sociais; 

- o hospital pode ser diretamente afetado - e pode até ser parcial ou totalmente evacuado - por 
um incêndio dentro do hospital, por danos causados por um terremoto, por derramamentos de 
produtos químicos e assim por diante; 

- o número de pacientes internados no hospital pode precisar ser restrito àqueles que se 
beneficiarão razoavelmente dos serviços hospitalares: essas decisões devem ser tomadas em 
coordenação com os serviços de saúde locais e as autoridades de saúde; 

- um hospital localizado nas proximidades de um desastre ocorrendo concomitantemente com 
uma epidemia deve antecipar a chegada dos pacientes mais severamente afetados por 
qualquer emergência. 

-  
O diferimento dos serviços hospitalares deve ser aplicado de maneira faseada, a fim de mitigar seu 

impacto negativo. 

▪ As autoridades de saúde podem decidir trancar ou colocar em quarentena o hospital se ele estiver 
totalmente saturado com pacientes contagiosos e não puder admitir ou cuidar de pacientes 
adicionais. 

▪ Uma epidemia pode surgir durante uma situação de desastre existente: para conter a propagação 
da epidemia e reduzir o risco de infecção entre os funcionários, o sistema de vigilância e alerta 
precoce do hospital deve ser capaz de detectar os primeiros casos de infecção, especialmente entre 
desastres. baixas. 

▪ No caso de emergências simultâneas, a triagem é uma função essencial e deve ser realizada 
meticulosamente. 
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Requisitos básicos 

▪ Um Plano de Resposta a Emergências Hospitalares para todos os riscos (e seus sub-planos de perigo 
ou situação específicos), que faz parte do Programa geral de Gerenciamento de Riscos de 
Emergências Hospitalares e inclui sub-planos para diferentes tipos de emergências e que podem ser 
ativados em a qualquer momento, mesmo durante uma epidemia 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes, que fornece gerenciamento geral em caso de emergências 
simultâneas e um Centro de Coordenação de Emergência Hospitalar operacional. 

 

Tarefas de preparação 

▪ Garantir que o plano de resposta a emergências do hospital inclua providências para coordenar a 
resposta do hospital a emergências simultâneas, incluindo a capacidade de corrigir omissões ou 
discrepâncias entre os subplanos de epidemias e aqueles projetados para outras emergências. 

▪ Garantir que o Plano de Resposta de Emergência do Hospital (incluindo seus subplanos) seja 
consistente com os planos de resposta a emergências locais e nacionais. 

▪ Definir procedimentos para garantir a detecção precoce, gerenciamento e notificação de casos 
suspeitos de epidemia entre as vítimas de desastres. 

▪ Garantir que todos os departamentos e funcionários do hospital estejam cientes da possibilidade de 
emergências simultâneas. 

▪ Realizar treinamento da equipe e organizar exercícios hospitalares regulares que levem em conta a 
possibilidade de emergências simultâneas. 

▪ Estabelecer mecanismos para facilitar o apoio mútuo e a coordenação entre hospitais e 
profissionais de saúde locais, a fim de prevenir ou mitigar a sobrecarga hospitalar por parte do uso 
de sistemas de referência/contra-referência, acompanhamento de pacientes em locais de 
atendimento alternativos e atendimento domiciliar (para pacientes que não necessitam de 
admissão no hospital). 

▪ Determinar se e em que medida acordos de ajuda mútua e sinergias com outros serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde, agências do setor privado, universidades e outras organizações poderiam 
disponibilizar pessoal adicional necessário dentro e fora do hospital, a fim de manter serviços 
ininterruptos de suporte hospitalar essencial . 

▪ Determinar como e em que medida as diferentes respostas a cada uma das emergências que 
ocorrem simultaneamente provavelmente interagem entre si. 

▪ Assumindo que um incidente com vítimas em massa com muitas vítimas possa ocorrer durante uma 
epidemia, planejar a triagem adequada de pacientes e a capacidade de admissão hospitalar e 
designe áreas adicionais separadas de recepção, espera e triagem de hospitais. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Assegurar-se de que existem mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e 
coordenar ações com o Grupo de Comando de Incidentes já ativado. 

▪ Alertar o Grupo de Comando de Incidentes se forem detectados casos epidêmicos entre pacientes 
afetados por outra emergência. 

▪ Ativar o Plano de Resposta a Emergências do hospital, juntamente com seus subplanos relevantes, 
adaptados às circunstâncias específicas das emergências simultâneas, conforme determinado pelas 
avaliações de risco do evento e pelas evoluções da situação e das necessidades. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal para a situação de emergência simultânea e trabalhar com o 
departamento de recursos humanos para garantir pessoal adicional, conforme necessário. 

▪ Em colaboração com as autoridades de saúde, identificar os serviços hospitalares essenciais a serem 
continuados, os serviços não essenciais a serem adiados e os critérios de inclusão e exclusão para 
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acesso aos serviços do hospital. 

- Observe que os critérios de inclusão e exclusão variam de acordo com a gravidade da situação 
de emergência, a disponibilidade de opções alternativas de tratamento (como atendimento 
comunitário) e os recursos hospitalares disponíveis. 

▪ Atribua vítimas de emergência simultâneas para atendimento ambulatorial, caso não precisem de 
tratamento hospitalar. 

▪ Revise as funções e responsabilidades dos departamentos hospitalares e de sua equipe e, se 
necessário, reorganize-as para atender às necessidades prioritárias das emergências simultâneas. 

▪ Ativar procedimentos para comunicação com a equipe, outras partes interessadas e o público em 
geral, para notificação de uma epidemia que ocorre durante outra emergência simultânea. 

▪ Designar áreas separadas de recepção hospitalar para vítimas simultâneas de emergência ou 
desastre e pacientes epidêmicos, respectivamente, e definir como cada área será composta por 
pessoal e providos do equipamento e suprimentos necessários. 

▪ Organizar fluxos de tráfego separados para pacientes que sofrem de emergências médicas 
rotineiras (como insuficiência cardíaca), acidentes concomitantes em larga escala e pacientes 
epidêmicos, de modo a evitar o contato entre as diferentes populações de pacientes e, assim, 
reduzir o risco de transmissão epidêmica . 

▪ Iniciar a triagem, idealmente antes da admissão dos pacientes, mas certamente antes do 
tratamento. Observar que: 

- os critérios de triagem para pacientes traumatizados serão diferentes daqueles a serem usados 
para pacientes epidêmicos; 

- o sistema de triagem deve levar em conta a possibilidade de vítimas de desastres serem 
infectadas pela epidemia; 

- no caso de uma emergência grave ocorrida durante uma epidemia, podem ser necessários 
locais alternativos para triagem fora do hospital. 

▪ Determinar em que medida e em que pacientes com epidemia de unidades de saúde alternativas 
podem ser transferidos para fora do hospital. 

▪ Implementar medidas de prevenção e controle de infecção (incluindo o uso de equipamento de 
proteção individual) para a equipe nas áreas de avaliação de triagem e para vítimas de desastres e 
pacientes não epidêmicos com risco de infecção por pacientes epidêmicos. 

▪ Durante emergências simultâneas, fazer avaliações regulares da capacidade de tratamento em 
andamento do hospital, ajuste os planos adequadamente e informe as autoridades de saúde sobre 
os ajustes. 

 

Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de emergência durante emergências simultâneas e, se necessário, 
atualize esses planos com base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar dos funcionários, como licença e 
apoio psicossocial. 
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10. Serviços essenciais de suporte 
 

 

Objetivos 

Serviços alimentícios e nutricionais 

Garantir a entrega ininterrupta de água e alimentos seguros e serviços nutricionais (incluindo 

aconselhamento dietético) a todos os ocupantes do hospital 

Segurança 

Garantir a segurança do hospital, seus ocupantes (funcionários, pacientes, visitantes) e os sistemas e 

ativos essenciais para sua capacidade de funcionar com segurança e eficácia durante uma epidemia 

Engenharia e manutenção 

Prestar serviços eficazes de reparo e manutenção preventiva, com o objetivo de evitar o colapso 

funcional do hospital e garantir a prestação contínua de serviços de saúde à comunidade no decorrer 

de uma epidemia 

Lavandaria, limpeza, gestão de resíduos 

Prestar serviços de lavanderia e limpeza e gerenciar resíduos hospitalares com o objetivo de reduzir o 

risco de maior disseminação da infecção durante uma epidemia 

Serviços funerários 

Fornecer gerenciamento seguro e eficaz de restos mortais humanos, incluindo identificação, 
recuperação e manuseio do corpo, serviços familiares, armazenamento temporário e enterro ou 
cremação 
 

Princípios gerais 

Serviços de alimentação e nutrição 

▪ Manter um suprimento eficaz de alimentos durante uma epidemia pode ser dificultado por fatores 
como aumento da demanda por alimentos e água, interrupção da cadeia de suprimentos e escassez 
de pessoal treinado. 

 

 Segurança 

▪ A segurança é uma função vital para a proteção do hospital, de seus ocupantes e de suas linhas de 
vida (eletricidade, água, vias de acesso, transporte, telecomunicações, cadeias de suprimento de 
itens essenciais, etc.). 

▪ A segurança é vital para a continuidade dos serviços essenciais do hospital em todos os momentos, 
mas particularmente no curso de uma epidemia. 

▪ Medidas de segurança são necessárias e podem precisar ser fortalecidas para reduzir o risco de 
eventos que podem afetar adversamente: 
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- funcionários, pacientes e visitantes (como roubo de pertences pessoais ou registros de 
pacientes ou comportamento violento); 

- propriedade do hospital (como danos ou roubo de equipamentos); 

- áreas críticas (como invasores que entram nas áreas de triagem e coorte). 
 

Engenharia e manutenção 

▪ A manutenção das linhas de vida (por exemplo, água, energia e comunicações) e do equipamento 
hospitalar é essencial para o funcionamento eficaz do hospital. 

▪ A equipe de engenharia pode ser solicitada a estabelecer serviços de linha de vida e instalar 
equipamentos em locais de atendimento alternativos. 

▪ Uma crise prolongada pode exigir recrutamento e treinamento de pessoal adicional do serviço de 
suporte. 

 

Lavanderia, limpeza, gestão de resíduos 

Geral 

▪ O pessoal que presta serviços de gerenciamento de resíduos, limpeza e lavanderia deve ter sido 
treinado em prevenção e controle de infecções, a fim de garantir a segurança ocupacional e o 
cumprimento dos requisitos de controle de infecções. 

▪ A coordenação entre a equipe clínica e a equipe de gerenciamento e limpeza de resíduos é 
essencial para prevenir ou controlar doenças infecciosas em um hospital. 

▪ Uma crise prolongada pode exigir recrutamento e treinamento de pessoal adicional do serviço de 
suporte. 

 

Lavanderia 

▪ Os serviços de lavanderia podem ser limitados por fatores como: 

- um aumento repentino e substancial no uso de roupas e itens laváveis e reutilizáveis; 

- falta de pessoal treinado; 

- - capacidade limitada para gerenciar a sobrecarga de trabalho (devido, entre outras coisas, à 
escassez de pessoal e à necessidade de equipamento extra), mantendo ao mesmo tempo 
requisitos de esterilidade. 

 

Gestão de resíduos 

▪ O gerenciamento de resíduos hospitalares pode enfrentar sérias dificuldades em uma situação de 
emergência, como: 

- aumento da quantidade de resíduos contaminados ou potencialmente contaminados, incluindo 
objetos cortantes, seringas e materiais contaminados com sangue: 

- capacidade limitada para armazenar e gerenciar resíduos hospitalares; 

- falta de transporte ou de instalações para a eliminação de resíduos perigosos. 
 

Limpeza 

▪ Durante uma epidemia, é provável que os serviços de limpeza sofram um aumento repentino na 
carga de trabalho e enfrentem várias restrições ao lidar com o aumento da pressão, como: 
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- a abertura de áreas hospitalares adicionais (áreas de triagem, salas de isolamento etc.) que 
requerem limpeza; 

- escassez de pessoal treinado capaz de trabalhar em um ambiente de alto risco e a necessidade 
de o pessoal existente trabalhar mais horas; 

- fornecimento e reabastecimento não confiáveis de materiais de limpeza; 

- preocupações com a segurança ocupacional e a necessidade de observar protocolos de 
prevenção de infecções para proteger pacientes e funcionários. 

 

Serviços funerários 

▪ No decurso de uma epidemia, o manuseio e transporte de cadáveres e os procedimentos de 
autópsia devem obedecer às diretrizes nacionais do Ministério da Saúde, especialmente as que 
previnem a propagação da infecção. 

▪ O gerenciamento de cadáveres requer uma resposta multissetorial bem coordenada, que pode 
envolver não apenas hospitais, mas também parceiros do setor público e privado. 

▪ A prioridade do hospital deve ser cuidar de pacientes vivos: se as atividades mortuárias se tornarem 
muito onerosas, elas devem ser assumidas por uma agência externa. 
 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo seu subplano de epidemia 
anexo), que faz parte do programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares, 
identifica serviços de suporte como uma função essencial do hospital e estipula como cada um dos 
serviços de suporte deve funcionar em caso de emergência 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral a emergências do hospital, 
que inclui atividades necessárias para serviços de suporte essenciais, e um Centro de Coordenação 
de Emergência Hospitalar operacional. 

▪ Um inventário atualizado da equipe, linhas de vida, equipamentos, suprimentos e outros materiais 
necessários para fornecer serviços essenciais 

▪ Políticas e procedimentos para a prestação de serviços essenciais no funcionamento rotineiro (ou 
seja, não emergencial) do hospital, adaptáveis à situação de emergência 
 

Tarefas de preparação 

Geral 

▪ Desenvolver o componente de serviços de suporte do Plano de Resposta a Emergências 
Hospitalares (incluindo o Sub-plano Epidêmico), com base na avaliação de riscos de emergência de 
todos os perigos do hospital. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos na prestação de serviços essenciais de apoio hospitalar, 
preparar Folhas de Ação do Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de 
emergência. 

▪ Garantir que a equipe de suporte receba treinamento e participe de exercícios regulares para 
aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na implementação da resposta de 
emergência do hospital. 

▪ Determinar se e em que medida acordos de ajuda mútua e sinergias com outros serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde, agências do setor privado, universidades e outras organizações poderiam 
disponibilizar pessoal adicional necessário dentro e fora do hospital, a fim de manter serviços 
ininterruptos de suporte hospitalar essencial . 
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▪ Ampliar os serviços de suporte essenciais, levando em consideração o uso eficiente de recursos 
hospitalares limitados. 

▪ Avaliar a demanda que se pode esperar de uma emergência epidêmica nos serviços de suporte 
hospitalar e avalie a capacidade atual do hospital para atender a essa demanda em termos de 
equipe, operações e gerenciamento. 

▪ Revisar ou desenvolva Procedimentos Operacionais Padrão de acordo com as políticas e diretrizes 
técnicas nacionais para funções essenciais de suporte, mais especificamente: 

- assegurar o briefing e o treinamento do pessoal, especialmente o recém-contratado, na 
implementação dos Procedimentos Operacionais Padrão e incentivar o treinamento cruzado 
entre os diferentes serviços de suporte; 

- estabelecer procedimentos para gerenciar e treinar funcionários voluntários; 

- validar, testar e revisar, conforme necessário, todos os planos, procedimentos e protocolos 
relacionados aos serviços de suporte. 

▪ Garantir que os suprimentos e equipamentos essenciais estejam disponíveis em quantidades 
suficientes. 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento com os Recursos Humanos para 
gerenciar a escassez de pessoal e aumentar o número de funcionários qualificados necessários para 
atender à crescente demanda por serviços de suporte essenciais. 

 

Serviços de alimentação e nutrição 

▪ Revise os sistemas e protocolos existentes para gerenciar o estoque de cozinhas, a fim de garantir 
um suprimento adequado de alimentos durante uma epidemia. 

▪ Faça acordos e acordos com os fornecedores para garantir a continuidade do fornecimento seguro 
de alimentos. 

- Tome medidas para evitar interrupções na cadeia de suprimento de alimentos (por exemplo, 
armazenando alimentos que resistem a longos períodos de armazenamento e solicitando o 
estoque com antecedência). 

 
Segurança 

▪ Identifique os principais problemas de segurança que possam surgir, classifique-os em ordem de 
importância e elabore um plano de ação para evitá-los ou resolvê-los. 

▪ Identifique os requisitos mínimos de curto e médio prazo para equipamentos de segurança e 
adquira quantidades extras de combustível, filme radiográfico e outros consumíveis (como baterias, 
lâmpadas da sala de operações, etc.) 

▪ Antecipe as necessidades de pessoal de segurança extra qualificado e avalie a adequação dos 
mecanismos existentes para cooperar com os serviços de segurança locais, como a força de 
combate a incêndios da comunidade, polícia, serviços de ambulância e grupos de voluntários. 

▪ Desenvolver sistemas e procedimentos de monitoramento de segurança para uso em situações de 
emergência. 

▪ Identifique áreas hospitalares específicas que precisarão ser abertas para pacientes epidêmicos e as 
preocupações de segurança resultantes que possam exigir atenção urgente. 

▪ Prepare um mapa de trabalho do hospital e seus arredores imediatos e indique nele áreas restritas 
ou críticas que possam exigir supervisão de segurança durante uma epidemia. 

▪ Treinar a equipe de segurança nos procedimentos de prevenção e controle de infecções. 

▪ Discutir com os serviços de segurança local, como os serviços policiais, os papéis específicos que 
eles desempenhariam na assistência ao hospital com suas necessidades de segurança e garantir que 
esses grupos externos de resposta, se necessário, sejam informados sobre as disposições de 
segurança do hospital durante uma epidemia. 
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Engenharia e manutenção 

▪ Garantir a disponibilidade de serviços de manutenção adequados para manter o equipamento 
hospitalar essencial em condições de trabalho. 

▪ Identifique linhas de vida necessárias continuamente, como água, aquecimento, ventilação, ar 
condicionado e eletricidade, e faça acordos com fornecedores que concordem em dar prioridade ao 
hospital em uma situação de emergência. 

▪ Identifique sérios problemas de manutenção que possam surgir durante uma situação de 
emergência e classifique-os em ordem de importância. 

▪ Elaborar um plano de ação para aumentar urgentemente a capacidade de manutenção, incluindo 
pessoal e fornecedores adicionais de equipamentos e peças de reposição. 

▪ Determinar as possíveis necessidades de suporte técnico externo e tomar as providências 
necessárias com os prestadores de serviços externos. 

▪ Identificar áreas críticas do hospital onde é provável que a equipe de manutenção exija 
equipamentos especiais ou execute procedimentos especiais. 

▪ Treinar a equipe de engenharia e manutenção nos procedimentos de prevenção e controle de 
infecções. 

 

Lavandaria, limpeza, gestão de resíduos 

▪ Garantir que os planos e procedimentos para lavanderia, limpeza e gerenciamento de resíduos 
enfatizem a necessidade de conformidade com os requisitos de controle e prevenção de infecções. 

 
Serviços funerários 

▪ Garantir que o plano de resposta dos serviços funerários do hospital e as Folhas de Ação do 
Trabalho para a equipe de serviços funerários levem em consideração: 

- as políticas existentes e os planos de resposta a emergências da comunidade local e do governo 
com relação ao manejo dos mortos; 

- a necessidade de prevenir a propagação da infecção; 

- disponibilidade de malas para o corpo, procedimentos de identificação do corpo, atestados de 
óbito; 

- a necessidade de identificar instalações do setor público e privado que possam servir como 
necrotérios temporários; 

- mecanismos para rastrear pacientes e cadáveres internados no hospital e liberar informações 
ao público (incluindo familiares e amigos); 

- disposições para a prestação de apoio psicossocial às famílias dos falecidos; 

- armazenamento de pertences (especialmente objetos de valor) do falecido. 
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Tarefas de resposta 

Geral 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 

ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de serviços de suporte do Plano de Resposta a Emergências Hospitalares 

(incluindo o Subplano de Epidemia) para desenvolver o componente de serviços de suporte do Plano de 

Ação para Incidentes do hospital, adaptado às características da emergência, conforme determinado 

pelo evento epidêmico. avaliações de risco e evoluções situacionais e necessidades. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal de serviços de suporte para emergências e trabalhar com o 

departamento de recursos humanos para garantir pessoal adicional, conforme necessário. 

▪ Avaliar o efeito da emergência na cadeia de suprimentos hospitalar. 

▪ Tomar as medidas necessárias, incluindo a ativação de acordos com fornecedores, para aumentar os 

suprimentos e o pessoal, para que os serviços de suporte possam lidar com o aumento da demanda 

criada pela situação de emergência. 

▪ Reforçar os procedimentos de rotina e de emergência e o treinamento da equipe, a fim de garantir a 

continuidade dos serviços essenciais de suporte. 

▪ Treinar, orientar e supervisionar equipes adicionais nos procedimentos relevantes para os serviços de 

suporte. 

 

Serviços de alimentação e nutrição 

▪ Tomar medidas para prevenir doenças transmitidas por alimentos e garantir um gerenciamento seguro 

do desperdício de alimentos. 

▪ Revise os acordos com os fornecedores de alimentos para garantir a continuidade do fornecimento. 

 

Segurança 

▪ Garantir que os serviços de segurança interna do hospital se relacionem com os serviços de segurança 

locais, como polícia e serviços de combate a incêndios, e garantir que as atividades conjuntas 

resultantes sejam coordenadas de maneira eficaz. 

▪ Monitorar os riscos de segurança para a equipe e os pacientes e designar pessoal de segurança para 

tarefas dentro do hospital e além do perímetro do hospital durante toda a emergência. 

▪ Garanta que as áreas críticas do hospital sejam claramente identificadas e designe a equipe de 

segurança para as áreas prioritárias, como áreas de triagem, áreas isoladas de pacientes, necrotérios e 

áreas de entrega de suprimentos. 
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Engenharia e manutenção 

▪ Garantir que a equipe de engenharia e manutenção siga protocolos e procedimentos que levem em 

consideração as circunstâncias e os riscos especiais (incluindo risco de infecção) da situação de 

emergência, como acesso a áreas hospitalares de alto risco (salas de isolamento, departamento de 

emergência e áreas de triagem) ) 

▪ Revise os acordos com os fornecedores das linhas de vida, equipamentos técnicos e peças de 

reposição para garantir a continuidade do fornecimento e que a prioridade seja dada ao hospital. 

 

Lavanderia, serviços de limpeza, gestão de resíduos 

▪ Avaliar se os procedimentos padrão de controle ambiental, como limpeza e desinfecção, serão 

adequados para a atual situação de emergência. 

▪ Determinar o impacto da contaminação ambiental na transmissão do organismo infeccioso que está 

causando a epidemia atual e identificar procedimentos de limpeza e desinfecção que possam reduzir a 

transmissão. 

▪ Revise os acordos com os fornecedores de lavanderia para garantir a continuidade dos suprimentos 

em situações de emergência. 

 

Serviços funerários 

▪ Garantir que a funerária para recepção de cadáveres esteja protegida, com pessoal adequado e 

equipamento adequado. 

▪ Garantir que a equipe siga os procedimentos de proteção individual na preparação e transporte de 

cadáveres e na realização de autópsias e que esses procedimentos estejam em conformidade com as 

diretrizes nacionais do Ministério da Saúde para o gerenciamento de cadáveres. 

▪ Verifique a localização do necrotério temporário, se um local fora do hospital foi designado para esse 

fim, e determine os procedimentos para a ligação com esse necrotério. 

▪ Verifique se existem providências para o acolhimento das famílias do falecido. 

▪ Verifique se existem acordos adequados para a equipe psicossocial do hospital fazer contato com as 

autoridades administrativas (Ministério da Justiça, polícia etc.) e, se necessário, com a equipe 

temporária do necrotério para entrega de cadáveres às famílias ou segurança e respeito. eliminação de 

organismos pelas autoridades. 

▪ Em colaboração com o Grupo de Comando de Incidentes e o Centro de Operações de Emergência 

local, determine como e com que frequência as mortes devem ser relatadas a essas entidades. 
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Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 

implementação dos planos de emergência dos serviços de suporte e, se necessário, atualizar esses 

planos com base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar da equipe de apoio, como licença e 

apoio psicossocial. 

▪ Garantir a reabilitação de qualquer equipamento essencial afetado pela emergência. 

▪ Reabastecer os suprimentos para permitir que o hospital mantenha ou restaure os serviços de suporte 

essenciais de rotina. 
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11. Continuidade dos serviços essenciais de saúde 
 
 

Objetivos 

Garantir que o hospital, como componente crítico do sistema de saúde, contribua para a continuidade 

dos serviços essenciais de saúde exigidos pela comunidade e, ao mesmo tempo, preste serviços de 

saúde aos pacientes afetados por uma epidemia ou outra emergência 

 

 

Princípios gerais 

▪ As comunidades continuarão passando por emergências médicas, como complicações obstétricas, 
problemas cardíacos agudos e lesões com risco de vida, que exigirão cuidados hospitalares durante 
uma epidemia ou outra emergência. 

▪ As decisões sobre como equilibrar a alocação de recursos hospitalares escassos entre as 
necessidades de rotina e de emergência devem ser éticas e equitativas e devem levar em 
consideração os serviços que o hospital pode estar contribuindo para os programas de saúde 
pública. 

▪ O equilíbrio entre as necessidades rotineiras de cuidados de saúde da comunidade e as dos 
pacientes epidêmicos deve levar em consideração a resposta do sistema de saúde em larga escala à 
emergência da epidemia: as decisões nesse sentido devem ser tomadas através da cooperação 
entre o hospital e as autoridades locais e nacionais de saúde. 

▪ A prestação de serviços essenciais tem precedência sobre qualquer outra consideração, mesmo 
quando o hospital tiver que ser parcial ou totalmente evacuado. 

▪ Durante uma epidemia, o hospital deve aplicar critérios de triagem com o objetivo de admitir os 
pacientes epidêmicos mais gravemente enfermos e tratáveis. Em algumas circunstâncias, as 
autoridades de saúde podem exigir que uma unidade de saúde se concentre em fornecer serviços 
de saúde a pacientes não epidêmicos e encaminhe pacientes epidêmicos para outros lugares. As 
políticas de exclusão também podem impedir a admissão de pacientes epidêmicos. 

▪ Em conjunto com as autoridades de saúde, o hospital deve identificar os serviços essenciais que 
serão continuados, os serviços não essenciais que podem ser adiados e os critérios para acessar os 
serviços do hospital (como critérios de inclusão e exclusão). O critério variará de acordo com a 
gravidade da situação, a disponibilidade de opções alternativas de tratamento (como atendimento 
comunitário) e os recursos disponíveis. 

▪ Para mitigar o impacto negativo dos serviços de diferimento, uma abordagem em fases deve ser 
considerada. 

▪ Restringir o número de admissões de pacientes epidêmicos àqueles que se beneficiarão 
razoavelmente de cuidados hospitalares é uma decisão complexa e deve ser tomada em 
coordenação com outros serviços de saúde locais e a autoridade de saúde relevante (por exemplo, 
Ministério da Saúde). 

 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (e seu subplano de epidemia anexo), que 
faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e aborda a 
questão da continuidade de serviços essenciais de saúde 
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▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades para garantir a continuidade dos serviços essenciais, e um Centro de 
Coordenação de Emergência Hospitalar operacional. 

▪ Políticas, procedimentos e critérios para admissão de pacientes no hospital durante uma epidemia. 
 

Tarefas de preparação 

▪ Esclarecer com o Ministério da Saúde o papel do hospital em uma emergência epidêmica, em 
particular se deve admitir pacientes com epidemia ou encaminhá-los para outro hospital. 

▪ Estabelecer mecanismos para facilitar o apoio mútuo e a coordenação entre hospitais e prestadores 
de serviços de saúde locais para evitar ou mitigar a sobrecarga hospitalar pelo uso de sistemas de 
referência/contra-referência, acompanhamento de pacientes em locais de atendimento 
alternativos e atendimento domiciliar (para pacientes que não necessitam de internação) hospital). 

▪ Determinar se e em que medida acordos de ajuda mútua e sinergias com outros serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde, agências do setor privado, universidades e outras organizações poderiam 
disponibilizar pessoal adicional necessário dentro e fora do hospital, a fim de manter serviços 
hospitalares essenciais ininterruptos. 

▪ Formular estratégias para encaminhar pacientes epidêmicos para unidades de saúde em outros 
níveis do sistema de saúde. 

▪ Identificar, em consulta com o Ministério da Saúde, os serviços essenciais de rotina a serem 
mantidos durante uma epidemia e alocar recursos humanos e materiais de acordo. 

▪ Determinar procedimentos para o gerenciamento de serviços não essenciais, incluindo 
encaminhamento para outras instalações ou níveis de atendimento ou diferimento até que seja 
tomada uma decisão para retomar serviços não essenciais. 

▪ Estimar o número de pacientes epidêmicos que o hospital pode admitir sem comprometer sua 
capacidade de garantir a continuidade de serviços essenciais a pacientes não epidêmicos e informar 
as autoridades de saúde e outros funcionários da comunidade sobre esse número estimado. 

▪ Identificar todos os serviços prestados pelo hospital, tanto internados quanto ambulatoriais, bem 
como os serviços prestados aos programas de saúde pública. 

▪ Identificar os programas de saúde pública apoiados pelo hospital e desenvolver planos para garantir 
a continuidade desse apoio no contexto da função emergencial do hospital em uma epidemia 

▪ Garantir que o sub-plano epidêmico do hospital inclua estratégias para garantir a continuidade dos 
serviços essenciais para pacientes não epidêmicos e, ao mesmo tempo, a prestação de cuidados 
médicos necessários aos pacientes epidêmicos. 

▪ Garantir que o subplano epidêmico do hospital inclua providências para a aquisição, 
reabastecimento e disponibilidade de equipamentos, suprimentos e outros recursos materiais 
necessários para garantir a continuidade dos serviços essenciais. 

▪ Determinar quais categorias de pessoal, em que número e com quais competências, provavelmente 
serão necessárias para garantir a continuidade dos serviços essenciais. 

▪ Garantir que o Plano de Resposta de Emergência do Hospital (incluindo o Subplano Epidêmico) 
inclua acordos para obter pessoal qualificado (como recrutamento de voluntários, estudantes de 
enfermagem ou medicina ou pessoal aposentado) para garantir a continuidade dos serviços 
essenciais de rotina quando as demandas da emergência epidêmica estão causando sérios 
problemas de pessoal. 

▪ Estabelecer acordos de ajuda mútua e memorandos de entendimento com os vários serviços de 
saúde do setor público e privado que participam da rede hospitalar local, com o objetivo de fazer 
um esforço coordenado para manter serviços essenciais de saúde e fortalecer a capacidade do 
hospital de dar continuidade aos serviços essenciais à comunidade. 
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Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal para garantir a continuidade dos serviços essenciais durante a 
emergência e trabalhar com o departamento de recursos humanos para garantir pessoal adicional, 
conforme necessário. 

▪ Determinar as necessidades de cuidados intensivos (terapia intensiva, antibioticoterapia, etc.) dos 
pacientes epidêmicos mais graves. 

▪ Analisar os planos do hospital para garantir a continuidade dos serviços essenciais selecionados e 
revise-os para atender às circunstâncias específicas da epidemia atual. 

▪ Adaptar o papel do hospital no apoio a programas de saúde pública às características específicas da 
atual situação de emergência. 

▪ Garantir o monitoramento contínuo da capacidade do hospital de fornecer os serviços de saúde 
essenciais acordados exigidos por pacientes não epidêmicos e manter as autoridades de saúde 
relevantes informadas sobre até que ponto o hospital está tendo êxito nessa tarefa. 

▪ Garantir a disponibilidade de medicamentos, suprimentos e equipe suficientes para atender às 
necessidades específicas de pacientes epidêmicos e também às necessidades de pacientes não 
epidêmicos. 

▪ Para reduzir o risco de transmissão da epidemia no hospital, organizar o fluxo de tráfego do 
paciente para evitar o contato entre pacientes que necessitam de cuidados essenciais de rotina e 
aqueles afetados pela epidemia. 

 

Tarefa de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avalie o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de emergência para garantir a continuidade dos serviços essenciais de 
rotina e, se necessário, atualize esses planos com base nas lições aprendidas. 
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12. Serviços psicológicos e sociais de suporte 
 

 

Objetivo 
 

▪ Reduzir o impacto psicológico e social adverso de uma situação de emergência nos pacientes e 
funcionários do hospital e nos membros da comunidade afetada 

 
 

Princípios gerais 

▪ Uma emergência que afeta a saúde quase sempre tem conseqüências psicológicas e sociais 
adversas, que são bem conhecidas e bem documentadas, mas nem sempre bem gerenciadas. 

▪ A equipe do hospital pode requerer apoio psicológico específico, com o objetivo parcial de retornar 
ao trabalho o mais rápido possível, o que é diferente do apoio mais geral exigido pela comunidade 
em geral. 

▪ Um mecanismo de coordenação, como um centro de coordenação de assistência médica local, deve 
ser usado para vincular os serviços de apoio psicossocial oferecidos dentro do hospital aos 
prestados à comunidade. 

▪ A equipe hospitalar necessária para cuidar de parentes doentes pode ser particularmente 
vulnerável ao sofrimento psicossocial, pois enfrenta um conflito entre suas responsabilidades 
profissionais no hospital e seus compromissos familiares. 

▪ Os serviços de apoio psicossocial devem ter recursos suficientes para serem amplamente 
disponíveis e culturalmente apropriados. 

▪ O apoio psicossocial deve ser oferecido como um serviço opcional, não obrigatório. 

▪ Os serviços de apoio psicológico devem ser administrados como um componente do departamento 
de saúde ocupacional do hospital, e não do departamento de recursos humanos. 

 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo seu subplano de epidemia 
anexo), que faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e 
identifica os serviços psicossociais como uma função essencial do hospital 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, 
que inclui atividades de apoio psicológico e social, e um Centro de Coordenação de Emergência 
Hospitalar operacional. 

▪ Um serviço de apoio psicossocial hospitalar para pacientes e funcionários, vinculado a serviços 
comunitários e que pode ser adaptado a uma situação de emergência 

 

Tarefas de preparação 

▪ Como parte do Plano de Resposta a Emergências do hospital, estabeleça uma equipe psicossocial 
do hospital, se isso ainda não tiver sido feito, e garanta que os membros da equipe representem 
uma ampla gama de disciplinas e habilidades a serem usadas no apoio a funcionários, pacientes e 
familiares de acordo com o Ministério da Saúde e com os planos locais de emergência para a 
prestação de serviços de apoio psicossocial em caso de emergência. 

▪ Para todos os membros da equipe de apoio psicossocial, preparar Folhas de Ação do Trabalho 



48 
 

descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que os membros da equipe de suporte psicossocial recebam treinamento e participem de 
exercícios regulares, a fim de aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na 
implementação da resposta de emergência do hospital. 

▪ Avaliar os atuais serviços de apoio psicossocial do hospital e determine as necessidades prioritárias 
futuras em caso de emergência. 

▪ Estabelecer uma ligação e planejar com o departamento de recursos humanos e outros 
departamentos hospitalares, como atendimento ao paciente e serviços funerários, que 
provavelmente exijam apoio psicológico e social. 

▪ Designar áreas hospitalares onde os serviços de apoio psicossocial serão prestados. 

▪ Estabelecer e implementar acordos com entidades públicas, privadas e comunitárias, capazes de 
fornecer pessoal qualificado e voluntários que possam contribuir para serviços de apoio psicossocial 
em caso de emergência. 

▪ Se locais de atendimento alternativos forem identificados, verificar se os serviços de apoio 
psicossocial estão disponíveis nesses locais. 

▪ Desenvolver e conduzir a conscientização e treinamento da equipe no gerenciamento do estresse 
em situações de emergência. 

▪ Garantir que os membros da equipe de apoio psicossocial sejam treinados em medidas de 
prevenção e controle de infecções, pois eles podem ter que visitar pacientes com epidemia. 

▪ Estabelecer um plano de contingência ou capacidade de aumento com os Recursos Humanos para 
gerenciar a escassez de pessoal e aumentar o número de funcionários qualificados necessários para 
atender à crescente demanda por serviços de apoio psicossocial. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de apoio psicossocial do Plano de Resposta de Emergência do Hospital 
(incluindo o Subplano Epidêmico) a fim de desenvolver o componente de suporte psicossocial do 
Plano de Ação para Incidentes do hospital, adaptado às características da emergência, conforme 
determinado pelo evento epidêmico. avaliações de risco e evoluções situacionais e necessidades. 

▪ Avaliar as necessidades de pessoal de apoio psicossocial para a emergência e trabalhar com o 
departamento de recursos humanos para garantir pessoal adicional, conforme necessário. 

▪ Revisar os procedimentos e protocolos operacionais padrão existentes e adapte-os à situação de 
emergência atual. 

▪ Estabelecer uma ligação com todos os departamentos do hospital no monitoramento da saúde 
psicológica da equipe e na prestação de serviços de apoio psicossocial. 

▪ Implementar procedimentos para identificar pacientes, familiares e funcionários do hospital com 
alto risco de sofrer sofrimento mental e outros problemas mentais em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que os pacientes, suas famílias e a equipe do hospital estejam cientes de que o apoio 
psicossocial está disponível e que eles sabem como acessar os membros da equipe de suporte 
psicossocial por telefone ou no hospital. 

▪ Garantir que a equipe de suporte psicossocial forneça informações que não apenas dissipem medos 
e confundam rumores, mas também aprimorem a conformidade com os requisitos de prevenção e 
controle de infecções. 

▪ Implementar acordos com serviços psicossociais comunitários, entidades do setor privado e grupos 
de voluntários para fornecer pessoal adicional ao hospital e mobilizar outros recursos da 
comunidade, conforme necessário, possivelmente por meio de contatos com líderes religiosos, 
líderes de grupos minoritários e outros membros importantes da comunidade. 

▪ Garantir que, quando os membros da equipe de apoio psicossocial visitem pacientes afetados pela 
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epidemia, cumpram as medidas de prevenção e controle de infecção, incluindo o uso apropriado de 
equipamentos de proteção individual. 

▪ Assegurar a coordenação dos serviços de apoio psicossocial do hospital para a equipe do hospital, 
os pacientes e suas famílias com serviços de apoio psicossocial baseados na comunidade, bem 
como com a equipe de gerenciamento de comunicações e informações do hospital e os 
funcionários que gerenciam os mortos e desaparecidos em uma emergência. 

▪ Garantir que serviços de apoio psicossocial estejam sendo prestados em locais de atendimento 
alternativos. 

 

Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avaliar o desempenho operacional do hospital na 
implementação de planos de emergência para atividades de apoio psicológico e social e, se 
necessário, atualize esses planos com base nas lições aprendidas. 

▪ Monitorar pacientes, funcionários do hospital e membros da comunidade afetados pela epidemia 
ou outras emergências, com o objetivo de identificar aqueles que necessitam de apoio psicossocial 
de acompanhamento. 
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13. Gerenciamento de pacientes 
 

 

Objetivos 
 

▪ Garantir que o gerenciamento do paciente hospitalar, desde a admissão até a alta, seja realizado 
com segurança, eficiência e eficácia e de maneira a ser benéfico não apenas para os pacientes, 
mas também para o pessoal do hospital e a comunidade atendida pelo hospital 

▪ Garantir que o hospital possa alcançar um gerenciamento seguro e eficaz do paciente, não 
apenas em circunstâncias rotineiras, mas também quando emergências exigem mais recursos e 
capacidades hospitalares 

 
 

Princípios gerais 

▪ O gerenciamento de pacientes inclui admissão ou encaminhamento, triagem, diagnóstico, 
tratamento, fluxo e rastreamento de pacientes, alta e acompanhamento, e também gerenciamento 
de serviços de suporte, serviços de farmácia e funções de logística e suprimentos. 

▪ O uso de procedimentos e protocolos padronizados aumenta as chances de alcançar um 
gerenciamento seguro e eficiente do paciente. 

▪ Durante grandes epidemias que envolvem um grande número de pacientes infectados, somente 
aqueles que necessitam claramente de atendimento hospitalar devem ser admitidos no hospital. 

▪ O papel do hospital na prestação de assistência ao paciente e no gerenciamento de casos 
epidêmicos deve ser claramente definido em relação às responsabilidades e papéis gerais da 
comunidade e do setor de saúde pública em geral. 

 

Requisitos básicos 

Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo seu subplano de epidemia anexo), 

que faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e identifica o 

gerenciamento de pacientes como uma função essencial do hospital 

Um Grupo de Comando de Incidentes, para coordenar a resposta geral de emergência do hospital, que 

inclui atividades para apoiar o gerenciamento do paciente, e um Centro de Coordenação de Emergência 

Hospitalar operacional. 

Protocolos nacionais de gerenciamento de pacientes ou protocolos desenvolvidos em colaboração com 

as autoridades nacionais de saúde e adaptados a epidemias ou outras emergências 

Critérios funcionais e sustentáveis de triagem, de acordo com as recomendações do Ministério da 

Saúde, para admissão ou encaminhamento de pacientes e organização do processo de triagem, a fim de 

evitar a exposição de outros pacientes, visitantes e funcionários do hospital ao risco de infecção 

Medidas padronizadas (como vacinação, administração de medicamentos apropriados, uso de 

equipamento de proteção individual) para impedir a transmissão da infecção a pacientes, funcionários e 

visitantes do hospital 

Protocolos padronizados para o tratamento de pacientes infectados 
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Tarefas de preparação 

▪ Desenvolver o componente de gerenciamento de pacientes do Plano de Resposta de Emergência 
Hospitalar, com base na avaliação de risco de emergência de todos os perigos do hospital. 

▪ Para todos os funcionários envolvidos no gerenciamento de pacientes, prepare Folhas de Ação do 
Trabalho descrevendo suas funções e tarefas em uma situação de emergência. 

▪ Garantir que a equipe envolvida no gerenciamento de pacientes receba treinamento e participe de 
exercícios regulares para aprimorar sua capacidade de desempenhar suas funções na 
implementação da resposta de emergência do hospital. 

▪ Garantir que os protocolos nacionais de gerenciamento de pacientes para epidemias ou outras 
emergências estejam amplamente disponíveis para a equipe relevante dentro e fora do hospital. 

▪ Para pacientes que não necessitam de admissão hospitalar, desenvolva ou revise mecanismos para 
encaminhamento para outros níveis de assistência médica e para acompanhamento subsequente, 
contribuindo assim para aumentar a capacidade e aliviar ou prevenir a sobrecarga hospitalar. 

▪ Designar uma área de recepção a ser usada para pacientes epidêmicos e garantir que ela possa 
funcionar independentemente de outras áreas e atividades hospitalares, como limpeza de 
equipamentos, salas e estações de higiene das mãos. 

▪ Designar uma área de triagem adequadamente equipada e segura para pacientes epidêmicos que 
seria idealmente independente do departamento de emergência. 

▪ Garantir que a equipe receba treinamento para trabalhar na área de triagem epidêmica, incluindo 
treinamento em procedimentos de prevenção e controle de infecção. 

▪ Designar uma área especial para tratamento de pacientes epidêmicos e fazer amplo uso de 
sinalização (incluindo pôsteres e panfletos) para direcionar os pacientes para essa área de 
tratamento. 

▪ Desenvolver procedimentos para o gerenciamento do fluxo de tráfego de pacientes dentro e fora 
do hospital, criando dois canais separados, um para pacientes epidêmicos e outro para pacientes 
não epidêmicos, a fim de evitar sempre o contato entre as duas categorias de pacientes. 

▪ Desenvolver procedimentos para o gerenciamento de atendimento ambulatorial de forma a evitar a 
exposição de pacientes não infectados ao risco de infecção. 

▪ Definir gatilhos, incluindo critérios e limites, de acordo com as recomendações do Ministério da 
Saúde, para implementar protocolos adaptados aos riscos representados por uma epidemia e 
garantir o uso desses protocolos para: 

- triagem de pacientes com doenças transmissíveis; 

- tratamento de pacientes com doenças transmissíveis suspeitas ou confirmadas; 

- implementação completa de medidas de prevenção e controle de infecções, especialmente 
para proteger os funcionários do hospital contra infecções; 

- fornecimento e reabastecimento de medicamentos e equipamentos para manter os estoques 
acima de um nível definido, em coordenação com a farmácia e serviços essenciais de suporte. 

 

Tarefas de resposta 

▪ Garantir a existência de mecanismos para receber instruções operacionais de resposta e coordenar 
ações com o Grupo de Comando de Incidentes. 

▪ Adaptar o componente de gerenciamento de pacientes do Plano de Resposta a Emergências 
Hospitalares (incluindo o Subplano de Epidemia) para desenvolver o componente de gerenciamento 
de pacientes do Plano de Ação para Incidentes do hospital, adaptado às características da 
emergência, conforme determinado pelo evento epidêmico. avaliações de risco e evolução da 
situação e avaliação de necessidades 
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▪ Avaliar as necessidades de pessoal para garantir atividades adequadas de gerenciamento de 
pacientes durante a emergência e trabalhar com o departamento de recursos humanos para 
garantir pessoal adicional, conforme necessário. 

▪ Revisar todos os protocolos e procedimentos de gerenciamento de pacientes a serem usados para 
casos suspeitos e confirmados de epidemia durante uma epidemia e adapte-os aos riscos 
apresentados pela epidemia. 

▪ Em colaboração com funcionários do Ministério da Saúde, revisar os critérios e procedimentos para 
autorizar o acesso ao hospital por pacientes suspeitos ou confirmados de epidemia e torne esses 
critérios e procedimentos tão amplamente conhecidos quanto possível entre outras partes 
interessadas, em particular a equipe do Serviço Médico de Emergência local. Serviços, centro de 
expedição, Centro de Operações de Emergência e Centro Regional de Coordenação Hospitalar, além 
de médicos e centros de saúde particulares. 

▪ Na chegada dos pacientes à área de recepção ou triagem e de acordo com os gatilhos predefinidos, 
implemente protocolos de fluxo de pacientes para: 

- triagem 

- mapeamento, isolamento e tratamento de pacientes epidêmicos suspeitos ou confirmados; 

- organização e gerenciamento de cuidados de saúde para pacientes internos e externos; 

- prevenção e controle de infecção, particularmente prevenção de infecção de funcionários do 
hospital que atendem pacientes. 

▪ Transferir imediatamente todos os pacientes encaminhados para a enfermaria de isolamento do 
hospital. 

▪ Certificar-se de que todos os pacientes que apresentam sintomas epidêmicos (e somente esses 
pacientes) vão diretamente para a área especial de triagem. 

▪ À medida que a epidemia evolui e seu modo de transmissão e opções de tratamento se tornam 
conhecidas, atualizam, disseminam e implementam, dentro dos limites dos recursos disponíveis, os 
protocolos de gerenciamento de pacientes recebidos das autoridades de saúde. 

 

Tarefas de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avaliar o desempenho operacional do hospital na 
implementação de protocolos e procedimentos de gerenciamento de pacientes e, se necessário, 
atualizar esses protocolos e procedimentos com base nas lições aprendidas. 

▪ Implementar medidas para atender às necessidades de bem-estar, como licença e apoio 
psicossocial, da equipe envolvida no gerenciamento de pacientes. 

▪ De acordo com as diretrizes das autoridades de saúde e do Grupo de Comando de Incidentes, ativar 
os procedimentos para a retomada das atividades rotineiras de gerenciamento de pacientes. 
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14. Capacidade de suportar sobrecarga 
 

 

Objetivos 

Permitir que o hospital expanda sua capacidade de gerenciar um aumento repentino ou rapidamente 

progressivo na demanda por serviços hospitalares criados por uma emergência. 

 
 

Princípios gerais 

▪ O aumento da capacidade - a capacidade de um hospital atender a uma demanda crescente por 
serviços de saúde - é uma pedra angular da abordagem geral para gerenciar emergências em saúde. 
Isso tem implicações para o funcionamento de todo o hospital. 

▪ Os princípios da capacidade de pico devem ser integrados às capacidades de preparação e resposta 
de um hospital para todas as funções do hospital. 

▪ A capacidade de sobrecarga é amplamente quantitativa e exige um aumento no número ou carga 
de pacientes dos serviços hospitalares. A capacidade de surto, no entanto, é qualitativa e refere-se 
à capacidade do hospital de fornecer cuidados de saúde incomuns ou especializados, muitas vezes 
necessários em uma emergência, particularmente uma epidemia.1 

▪ Atingir a capacidade de pico exige uma abordagem sistêmica que integre e sincronize as medidas de 
saúde pública adotadas por uma ampla “coalizão” de partes interessadas, incluindo prestadores de 
cuidados de primeiro nível, organizações comunitárias, prestadores de serviços do setor privado e 
outros estabelecimentos de saúde. Esses interessados compartilham a responsabilidade de mitigar 
ou conter um aumento na demanda que ameaça sobrecarregar e paralisar os serviços hospitalares. 

▪ A capacidade de sobrecarga implica: 
- gestão de recursos humanos, especialmente pessoal; 

- mecanismos de suprimentos, equipamentos, logística e reabastecimento; 

- conhecimentos específicos para áreas críticas de cuidados; 

- gerenciamento geral dos recursos hospitalares, como expansão de espaço e instalações. 

▪ O planejamento da capacidade de sobretensão deve permitir o aumento progressivo das atividades 
em vários estágios, com limites de ativação claramente definidos para cada estágio (consulte o 
Capítulo 5, Recursos humanos e o Capítulo 6, Logística). 

 

Requisitos básicos 

▪ Um plano geral de resposta a emergências hospitalares (incluindo seu subplano de epidemia 
anexo), que faz parte do Programa geral de gerenciamento de riscos de emergências hospitalares e 
identifica a capacidade de sobrecarga como um pré-requisito crítico do hospital que afeta todas as 
funções do hospital 

 

1 Durante a epidemia de SARS, por exemplo, o principal problema não foi o número de casos de SARS, mas a falta de habilidades 

para gerenciar os casos (consulte http://cna-aiic.ca/en/on-the-issues/better- saúde / doenças infecciosas / preparação para 

emergências e pandemias / avaliações e lições aprendidas com h1n1-e-sars, acessado em 20 de setembro de 2014).  



54 
 

▪ Um Grupo de Comando de Incidentes para coordenar a resposta geral a emergências do hospital, 
que inclui atividades necessárias para garantir a capacidade de sobrecarga, e um Centro de 
Coordenação de Emergência Hospitalar operacional. 

▪ Estratégias do sistema de saúde para otimizar a utilização, em todos os níveis de saúde, dos 
recursos necessários para lidar com epidemias e outras emergências. 

 

Tarefas de preparação1 

▪ Estabelecer mecanismos para facilitar o apoio mútuo e a coordenação entre hospitais e prestadores 
de serviços de saúde locais para prevenir ou mitigar a sobrecarga hospitalar pelo uso de sistemas de 
referência / contra-referência, acompanhamento de pacientes em locais de atendimento 
alternativos e atendimento domiciliar (para pacientes que não necessitam de internação) hospital). 

▪ Garantir que a equipe receba treinamento e participe de exercícios regulares, a fim de aprimorar 
sua capacidade de cumprir suas funções de contribuir para a capacidade de sobrecarga do hospital. 

▪ Fazer ou atualizar um inventário de todos os recursos disponíveis: 

- organizacional (público e privado; atenção primária, secundária e terciária); 

- físico (estabelecimentos de saúde, equipamentos); 

- humano (equipe); 

- material (suprimentos). 

▪ Desenvolver estratégias e planos de resposta a emergências para fornecer capacidade de surto em 
uma epidemia ou outra emergência para: 

- recursos humanos; 

- leitos com pessoal, incluindo leitos para terapia intensiva; 

- equipamentos, suprimentos e outros recursos críticos, incluindo quantidades extras de 
equipamentos de proteção individual, vacinas, medicamentos antivirais, suprimentos médicos 
e ventiladores. 

▪ Desenvolver estratégias para expandir as áreas hospitalares e a capacidade da enfermaria e do leito 
(como usar macas em novos espaços ou converter os leitos da enfermaria em leitos de emergência) 
e estimar pessoal adicional, suprimentos e custos relacionados incorridos por essas medidas de 
surto. 

▪ Estabelecer acordos com fornecedores para garantir que o hospital receba os suprimentos e 
recursos necessários com antecedência e em quantidades suficientes para garantir a autoconfiança 
do hospital durante a fase aguda de uma epidemia. 

▪ Determinar se e em que medida os acordos de ajuda mútua e as sinergias com outros serviços de 
saúde, o Ministério da Saúde, agências do setor privado, universidades e outras organizações 
poderiam disponibilizar pessoal adicional necessário dentro e fora do hospital, a fim de obter 
capacidade de pico. 

▪ Estabelecer mecanismos para facilitar o apoio mútuo e a coordenação entre hospitais e prestadores 
de serviços de saúde locais para prevenir ou mitigar a sobrecarga hospitalar pelo uso de sistemas de 
referência / contra-referência, acompanhamento de pacientes em locais de atendimento 
alternativos e atendimento domiciliar (para pacientes que não necessitam de internação) hospital). 

 

 

1 A maioria dessas tarefas é descrita nos respectivos capítulos, que tratam de funções específicas do hospital. Juntos, eles somam 

a capacidade geral de aumento de um hospital. 
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Tarefas de resposta 

▪ Adaptar o plano de resposta a emergências hospitalares (e o subplano de epidemia), incluindo os 
componentes de capacidade de surtos, e desenvolver um plano de ação para capacidade de surtos 
adaptado às características da emergência, conforme determinado pelas avaliações de risco de 
eventos epidêmicos e evolução da situação e situação. precisa de avaliações. 

▪ Recrutar pessoal extra, expandindo as fontes de recrutamento para incluir voluntários, 
aposentados, estudantes de medicina etc. e providenciar credenciais e treinamento apropriados. 

▪ Atualizar o inventário dos recursos hospitalares necessários para atender ao aumento da demanda 
por serviços criados pela emergência. 

▪ Aumentar o número de leitos hospitalares com pessoal e outros recursos para pacientes 
internados. 

▪ Adaptar as estratégias de admissão para incluir a utilização, conforme necessário, de áreas de 
creche, salas de observação e enfermarias de estabilização de infecções. 

▪ Desenvolver e implementar políticas para alta precoce do paciente. 

▪ Reorganizar e adaptar os critérios de triagem para liberar capacidade adicional e conter sobrecarga 
hospitalar, encaminhando pacientes epidêmicos, se necessário, a outros provedores em potencial, 
como programas de saúde pública, centros de atendimento alternativos ou atendimento domiciliar 
a pacientes que não necessitam de serviços de internação. 

▪ Implementar estratégias de comunicação, como linhas diretas, para funcionários do hospital e 
outros profissionais de saúde e para a comunidade. 

 

Tarefa de recuperação 

▪ Como parte de uma revisão geral do hospital, avaliar o desempenho operacional do hospital 
fornecendo uma capacidade de pico e, se necessário, atualizar esses planos com base nas lições 
aprendidas. 
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