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Objetivo, público-alvo e escopo 
Este documento acompanha a orientação provisória “Fortalecimento da Preparação para a COVID-19 
em Cidades e Entornos urbanos” (1), que complementa o Plano Estratégico de Preparação e Resposta 
à COVID-19 (SPRP na sigla em inglês) (2) e a atualização de estratégia (3). 

Ele detalha e expande as ações recomendadas conforme o listado na orientação provisória e fornece 
uma ferramenta, a lista de verificação, para as autoridades locais, líderes e formuladores de políticas 
nas cidades visando melhorar a preparação para a pandemia da COVID-19 e ações posteriores.

Não se trata de documento prescritivo e nem exaustivo e deve ser adaptado aos marcos regulatórios 
nacionais, às competências dos atores subnacionais/estaduais e aos contextos sociais, culturais e 
econômicos locais. A lista de verificação não pretende substituir outras orientações e planejamentos, 
mas complementá-los, ajudando as autoridades locais a garantir que as áreas principais tenham sido 
cobertas. 
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Estrutura conceitual
A estrutura da lista de verificação é baseada nas quatro áreas principais de foco descritas nas 
orientações provisórias (1), a saber:

 y planos locais coordenados em preparação para respostas efetivas a riscos e impactos à saúde;

 y comunicação de crise e riscos e engajamento da comunidade que estimulem a adesão às medidas;

 y abordagens adequadas ao contexto para medidas de saúde pública, especialmente distanciamento 
físico, higienização das mãos e etiqueta respiratória; e

 y acesso a serviços de saúde para COVID-19 e a continuidade de serviços essenciais.

A figura a seguir mostra os objetivos gerais que as autoridades locais das cidades devem considerar 
no fortalecimento da preparação para a COVID-19 e ações posteriores. Esses objetivos podem ser 
alcançados por meio da implementação das ações descritas na lista de verificação.

Serviços de 
saúde e 
serviços 

essenciais

Medidas de 
saúde pública 

contextualmente 
adequadas

Comunicação de 
risco e crise e 

engajamento da 
comunidade

Coordenação e 
planejamento local 

• Estabelecer um mecanismo local de 
coordenação multissetorial 

• Trabalhar com outros níveis de 
governo 

• Mapear vulnerabilidades, 
capacidades e recursos locais 

• Desenvolver e aperfeiçoar planos de 
ação locais

• Testar planos e documentar as lições 
aprendidas

• Desenvolver e aperfeiçoar um plano 
de comunicação de risco local

• Divulgar informações precisas e 
administrar a desinformação

• Trabalhar com líderes e parceiros 
comunitários

• Mobilizar recursos da comunidade 
 

 • Selecionar e implementar medidas locais 
de saúde pública e medidas sociais

• Abordar os impactos locais da saúde 
pública e das medidas sociais

• Atender as necessidades das populações 
vulneráveis locais

• Adequar as medidas locais de saúde 
pública e medidas sociais

 • Desenvolver e aperfeiçoar planos de 
serviços de saúde locais, incluindo a 
gestão de picos na demanda 

• Garantir a prestação local e continuada 
de serviços essenciais de saúde

• Garantir o fornecimento e prestação 
locais e continuados de outros 
produtos e serviços

• Desenvolver e aperfeiçoar planos de 
continuidade de negócios 



/ 7

Uma lista de verificação provisória para as autoridades locais

Usando a lista de verificação
A lista de verificação deve ser usada pelas autoridades locais no desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de seus planos para o gerenciamento da pandemia de COVID-19 e ações 
posteriores. Isso pode ocorrer em qualquer estágio do ciclo de gerenciamento de emergência, mas 
especialmente nas fases de preparação e prontidão, na transição para a recuperação e no  
 pós - recuperação, ou durante os períodos entre picos epidêmicos.

Estrutura básica 

A lista de verificação está estruturada em torno das quatro principais áreas de foco, conforme o 
descrito no documento de orientação provisória e o definido anteriormente. Existem três etapas de 
ações que os países podem realizar. 

Ações da etapa 1 - em vermelho – devem receber a 
prioridade mais alta

40 ações 

Ações da Etapa 2 - em amarelo – devem ser as próximas 
prioridades, após a Etapa 1

34 ações 

Ações da Etapa 3 - em verde – devem ser as próximas 
prioridades, após as Etapas 1 e 2

28 ações 

Caso os recursos sejam limitados, as lacunas mais importantes, especialmente aquelas relacionadas 
às ações da Etapa 1, devem ser identificadas e tratadas primeiro. Isso gera uma lista mais 
administrável de ações possíveis para melhorar a preparação para a COVID-19 e ações posteriores. 

As ações apresentadas na lista de verificação foram distribuídas nas três etapas de acordo com uma 
abordagem baseada em consenso. Recomenda-se que as autoridades locais avaliem o seu contexto 
local e ajustem a distribuição da forma mais adequada.

Versão editável e opções de filtragem 

O site da OMS disponibiliza um arquivo editável de Microsoft Excel que inclui o conteúdo a seguir. 
As autoridades locais podem adaptar seu conteúdo para atender às suas necessidades. O arquivo 
permite filtrar por: etapas de ação; esferas de ação sugeridas/equipes responsáveis dentro dos 
governos locais para cada ação; e fase do ciclo de gerenciamento de emergência.

Esferas de ação

As esferas de ação genéricas utilizadas são: liderança e coordenação; saúde, coesão social e 
solidariedade; comércio e desenvolvimento; comunicações; transporte; e entorno urbano e 
segurança.

Cada autoridade local deve adaptar essa estrutura de esferas de ação às suas próprias perspectivas 
organizacionais. Isso pode ajudar a melhorar a distribuição do trabalho. Muitas ações, na prática, 
também exigem o envolvimento de diversos setores. A aplicação de uma abordagem multissetorial, 
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com a participação de toda a sociedade tanto quanto possível, continua sendo a chave para um plano 
de preparação e resposta coerente.

Fase(s) do gerenciamento de emergência

Cada ação está ligada às fases do ciclo de gerenciamento de emergências mais diretamente 
abordadas pela ação, a saber: todas as fases; preparação e prontidão; resposta; recuperação. Isso 
pode ajudar as autoridades locais a selecionar as ações mais urgentes para a sua situação atual. 
Todas as ações podem ser aplicadas em qualquer estágio, especialmente no contexto de melhoria da 
preparação de longo prazo.

Todas as 
fases 

Preparação e 
prontidão 

Resposta Recuperação 

Ações da etapa 1 18 12 8 2
Ações da etapa 2 7 4 22 1
Ações da etapa 3 9 5 13 1

Explorando a lista de verificação

As ações elencadas não pretendem sugerir uma abordagem tudo ou nada para a preparação. As 
autoridades locais não devem, portanto, estar excessivamente focadas em garantir que todas as 
caixas sejam marcadas. Em vez disso, deve-se enfatizar a indicação das áreas onde há lacunas ou 
onde outras melhorias são necessárias. Uma abordagem sugerida seria registrar a situação atual 
marcando cada ação com um dos seguintes símbolos: 

– não se aplica/não é uma prioridade 

X necessário, mas não existe

√ precisa de mais melhorias

√√ bem estabelecido

As autoridades locais também podem querer incluir ações que podem ser exclusivas à sua localidade 
e contexto. Recomenda-se que usem esta orientação como uma referência contínua, para  auxiliá -
-las no monitoramento e avaliação do progresso atingido. Isso está de acordo com a abordagem 
planejar-fazer-verificar-agir (PDCA em sua sigla em inglês) para a melhoria do sistema. 

Outros documentos de referência 

Esta lista de verificação está alinhada com outros documentos da OMS referentes à COVID-19 
que fornecem mais detalhes sobre diferentes assuntos, e as autoridades locais que precisarem de 
maiores orientações sobre questões específicas devem consultar esses documentos (4–25). 
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Lista de verificação de ações 

1. Planos locais coordenados em preparação para respostas efetivas a 
riscos e impactos à saúde

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Estabelecer uma estrutura de planejamento e coordenação 

Estabeleça e financie uma força-tarefa interseto-
rial, grupo de trabalho ou equivalente com lide-
rança, funções e responsabilidades e processos 
operacionais claros. Engajar vários departamentos 
de autoridades locais, consultores científicos e 
jurídicos, o setor privado e as partes interessadas, 
incluindo líderes e grupos comunitários, 
organizações não governamentais e a sociedade 
civil. Se existirem, os mecanismos de coordenação 
local existentes, tais como um sistema de gerencia-
mento de incidentes (em inglês, Incident Manage-
ment System - IMS), devem ser adaptados para o 
gerenciamento do surto. 

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Acione a força-tarefa ou grupo de trabalho o quan-
to antes, quando uma possível emergência de saú-
de for esperada, mesmo que haja poucos ou ne-
nhum caso. 

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Garanta que todas as medidas implementadas si-
gam os processos legais de tomada de decisão e 
respeitem o estado de direito e que o impacto das 
leis e portarias de emergência sobre os direitos hu-
manos e pessoas vulneráveis2 seja avaliado antes de 
sua implementação e aplicação. Envolva os respon-
sáveis jurídicos nos processos de planejamento.

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Garanta que as leis e portarias de emergência con-
tenham mensagens claras, sejam implementáveis 
e que tenham sido concebidas de uma forma que 
incentive o seu cumprimento.

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Envolva-se com as outras esferas de governo (por 
exemplo, as esferas subnacionais/estaduais/esta-
duais e nacionais/federais) usando canais de co-
municação e coordenação claros. Trabalhe com as 
autoridades nacionais (por exemplo, ministérios da 
saúde) para alinhar, apoiar e ampliar a estratégia e 
os planos nacionais ao mesmo tempo em que aten-
de as necessidades locais. Outras medidas locais 
devem complementar e não contradizer os planos 
nacionais e subnacionais/estaduais. 

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 
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Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Elabore um plano de ação local para apoiar as di-
ferentes fases do surto3 (4). Inclua apoio para a 
detecção precoce, rastreamento de contato, tes-
tagem, quarentena, isolamento, acesso a serviços 
essenciais4, saúde pública e medidas sociais, e miti-
gação de impactos socioeconômicos adversos.

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Coordene e promova os serviços previstos por lei, 
comunitários e voluntários que apoiem a resposta
à pandemia, inclusive o uso de serviços e recursos 
já existentes.

Liderança e 
coordenação 

Resposta 

Colete, use e compartilhe informações oportunas, 
usando fontes precisas, para melhorar a consciên-
cia situacional das autoridades locais e monitorar 
a propagação da doença, o impacto sobre a saúde 
pública e as medidas sociais, inclusive sobre a so-
ciedade e as economias locais, e sobre a saúde e 
bem-estar das comunidades. Isso também gerará 
confiança nos governos e aumentará a disposição 
deles para cumprir as medidas.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Apoie constantemente o reajuste dos planos em 
resposta às mudanças na situação nacional e local 
relativa a: epidemiologia da COVID-19, novas evi-
dências, mudanças nas vulnerabilidades, capaci-
dades e recursos ao longo do tempo, efetividade 
da saúde pública e medidas sociais e seu impacto 
nas populações (5). Isso inclui os períodos durante 
e após a transição para a recuperação e os períodos 
entre os picos epidêmicos. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Elabore um plano de ação local para a vacinação ou 
outros meios de profilaxia prevendo que tais op-
ções possam se tornar disponíveis.

Liderança e 
coordenação 

Recuperação 

Adapte os processos de governança para garantir 
a prestação de contas e transparência. Considere 
o funcionamento contínuo dos conselhos locais, a 
participação e consulta públicas e o acesso à infor-
mação pela mídia.

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Discuta e negocie decisões e estratégias comuns a 
vários níveis de governança. 

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Coopere e estabeleça canais claros de comunicação 
e coordenação com as autoridades locais vizinhas5. 
Inclua colaborações transnacionais formais e infor-
mais, aproveite as redes e recursos existentes das 
autoridades locais (por exemplo, escritórios cen-
trais, bancos de dados de comunicação).

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 
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Uma lista de verificação provisória para as autoridades locais

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Estabeleça canais de cooperação entre as cidades 
de origem e de destino para garantir um atendi-
mento adequado aos migrantes que buscam retor-
nar ao seu país de origem. 

Liderança e 
coordenação 

Resposta 

Realize ou apoie um exercício de simulação para 
testar planos de ação nacionais e locais para as 
diferentes fases do surto3 (6). Isso deve ser feito 
como parte do planejamento de emergência e em 
conjunto com as outras partes interessadas (por 
exemplo, fornecedores de serviços de emergência). 

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Crie um repositório ou banco de dados para docu-
mentar as ações realizadas, experiências e lições 
aprendidas e compartilhe isso com outras cidades. 
Oportunidades positivas incluem maneiras de au-
mentar a mobilidade ativa segura (por exemplo, 
andar a pé, andar de bicicleta), reduzir a poluição 
do ar e ajustar as respostas da comunidade para ga-
rantir a conexão social. 

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Identificar vulnerabilidades

Lembre-se de outros perigos conhecidos e pos-
síveis incidentes que possam ocorrer ao mesmo 
tempo que o surto. Use a ferramenta estratégica 
para a avaliação de risco (em inglês, Strategic Tool 
for Risk Assessment - STAR) para dimensioná-los e 
avaliar os problemas de segurança que podem sur-
gir como resultado do surto ou das medidas insti-
tuídas (7).

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Colete e use os dados disponíveis para fazer uma 
lista e priorizar as pessoas que provavelmente cor-
rem maior risco de um desfecho desfavorável com 
a doença (por exemplo, idosos e aqueles com ou-
tras doenças de base) e pessoas que provavelmente 
correm maior risco resultante do impacto na saúde 
pública e medidas sociais2.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Preparação e 
prontidão 

Identifique os locais onde estão localizadas as pes-
soas que provavelmente correm maior risco de 
desfechos desfavoráveis decorrentes da doença e 
as pessoas que provavelmente correm maior risco 
resultante do impacto na saúde pública e medidas 
sociais6 (8-10).

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Preparação e 
prontidão 
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Ações práticas nas cidades para fortalecer a preparação para a 
pandemia da COVID-19 e ações posteriores

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Identifique locais e atividades que possam ser 
pontos críticos de transmissão local, como assen-
tamentos informais, mercados com aglomeração, 
sistemas de transporte público e grandes reuniões 
de pessoas (por exemplo, eventos religiosos, es-
portivos e culturais) (11).

Entorno urba-
no e segurança

Preparação e 
prontidão 

Encontre as lacunas existentes em nível local que 
possam impedir a preparação, resposta e recupe-
ração da emergência e desenvolva planos de ação 
para respostas rápidas nas áreas mais críticas. 

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Identifique locais, comunidades e grupos onde o 
acesso deficiente a instalações de água, saneamen-
to e higiene (em inglês, Water Sanitation and Hy-
giene - WASH) torna difícil o cumprimento das re-
comendações de higienização das mãos e etiqueta 
respiratória (12).

Entorno urba-
no e segurança

Preparação e 
prontidão 

Identifique locais, comunidades e grupos com alta 
densidade populacional ou outras barreiras (por 
exemplo, em assentamentos informais, onde há 
riscos de violência doméstica, entre pais solteiros 
e aqueles com necessidades críticas de saúde ou 
deficiências) que dificultam a implementação de 
medidas de distanciamento físico, autoisolamento 
ou quarentena.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Preparação e 
prontidão 

Identifique locais, comunidades e grupos onde o 
acesso a habitação segura e de boa qualidade é pre-
cário (por exemplo, superlotação, falta de moradia) 
e dificulta a adesão a medidas de distanciamento 
físico, autoisolamento ou quarentena. Introduza 
medidas de mitigação, como alojamento de emer-
gência segundo padrões adequados e linhas de 
apoio telefônico.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Preparação e 
prontidão 

Mapeie os pontos de entrada7 e suas capacidades 
existentes em termos de instalações, equipamen-
tos, pessoal treinado e canais de comunicação para 
a identificação de casos suspeitos. Trabalhe com as 
autoridades nacionais para desenvolver as capaci-
dades, se necessário (13).

Entorno urba-
no e segurança

Preparação e 
prontidão 

Mapeie informações relevantes em autoridades lo-
cais vizinhas5 que possam depender dos serviços 
na cidade ou cujas comunidades possam fornecer 
a força de trabalho primordial para os serviços es-
senciais4. 

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 
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Uma lista de verificação provisória para as autoridades locais

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Elabore um plano de ação local para lidar com o 
movimento na cidade, o movimento urbano-rural e 
vice-versa, incluindo formas de reduzir a propaga-
ção da doença e garantir o apoio a bens e serviços 
essenciais4. Certifique-se de que os trabalhadores-
-essenciais possam continuar a chegar a seus locais 
de trabalho de maneira segura e protegida. 

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Identificar capacidades e recursos

Faça uma lista e consulte os setores críticos e as 
partes interessadas nas autoridades locais e orga-
nizações confiáveis, nos prestadores de serviços 
essenciais4, nas organizações comunitárias, orga-
nizações não governamentais e no setor privado.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Documente e comunique os papéis esperados des-
ses setores e partes interessadas nas diferentes fa-
ses do surto3.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Mapeie as cadeias de suprimentos de alimentos, 
sistemas de distribuição de alimentos, medicamen-
tos essenciais, incluindo vacinas e infraestrutura 
para apoiar outros bens e serviços essenciais4.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Identifique organizações e ativos no nível das co-
munidades, incluindo voluntários e organizações 
da sociedade civil, que podem se mobilizar e se 
auto-organizar. Certifique-se de que eles sejam 
apoiados e habilitados a participar dos esforços de 
resposta local quando necessário. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Faça uma lista da força de trabalho intersetorial, in-
cluindo tradutores e intérpretes e seus canais de 
comunicação e informações de contato, para que 
possam ser mobilizados para apoiar as operações 
de resposta, incluindo atender possíveis picos na 
demanda de saúde.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Mapeie os principais pontos de entrada7 que pos-
sam servir para a entrega de suprimentos médi-
cos, emergenciais e outros suprimentos essenciais 
quando necessário (13).

Transporte Resposta 

Estabeleça acordos formais com unidades de saúde 
locais públicas, privadas e comunitárias, incluindo 
hospitais e clínicas, para conectar as necessidades 
de saúde pública e as necessidades de cuidados clí-
nicos para casos suspeitos e confirmados (14). 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Preparação e 
prontidão 
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Ações práticas nas cidades para fortalecer a preparação para a 
pandemia da COVID-19 e ações posteriores

2. Comunicação de crise e riscos e engajamento da comunidade que 
estimulem a adesão às medidas

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Comunicar informações sobre a doença e medidas de saúde pública (15, 16)

Elaborar um plano de comunicação de risco local, 
baseado em/e alinhado com os planos de comu-
nicação de risco subnacionais/estaduais e nacio-
nais, que garanta o envio de mensagens precisas 
e consistentes pelos diferentes setores e partes 
interessadas. As mensagens devem ser passadas 
de maneira culturalmente adequada e nos idiomas 
específicos e através dos meios adequados para o 
contexto local, levando-se em consideração as lín-
guas indígenas, pessoas que não falam o idioma lo-
cal, que têm deficiência auditiva ou visual, que são 
analfabetas ou que podem não ter fácil acesso ou 
uso regular da internet. As mensagens também de-
vem abranger todas as classes sociais.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade; Comu-
nicações 

Todas as fases 

Considere os níveis de conhecimento em saúde e, 
sempre que possível, use mensagens e recursos vi-
suais sobre o plano de ação e medidas sociais e de 
saúde pública que sejam de fácil compreensão. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Envolva a mídia local (tradicional e não tradicional) 
na disseminação de mensagens de saúde pública 
destinadas a impedir a propagação da doença e au-
xiliar no gerenciamento da emergência.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade; Comu-
nicações 

Todas as fases 

Certifique-se de que informações enganosas, am-
bíguas e falsas, incluindo rumores, não sejam per-
petuados pelo governo local ou canais de mídia 
parceiros. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade; Comu-
nicações 

Todas as fases 

Use vários canais para fornecer atualizações opor-
tunas e precisas sobre a situação local atual e as 
medidas que estão sendo implementadas nos ní-
veis nacional, subnacional/estadual e local. Faça 
isso regularmente (inicialmente, de preferência 
diariamente) e em vários idiomas. Inclua informa-
ções sobre acessibilidade, suspensão ou alterações 
na prestação de serviços.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade

Todas as fases 



/ 15

Uma lista de verificação provisória para as autoridades locais

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Comande programas de educação pública regular-
mente (inicialmente, de preferência diariamente) e 
em vários idiomas que expliquem informações re-
levantes sobre a doença e os fatores de risco para 
a sua propagação. Use mensagens positivas sobre 
como as pessoas podem se proteger e proteger os 
outros.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Forneça informações personalizadas sobre como 
se proteger ao realizar os serviços essenciais a gru-
pos específicos de trabalhadores, sempre baseadas 
em evidências e coerentes4.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Divulgue informações e orientações sobre como li-
dar com o estresse e outras consequências indese-
jadas de saúde pública e medidas sociais para a po-
pulação em geral e para grupos específicos, como 
crianças, idosos e solteiros, assistentes sociais e 
profissionais de saúde e trabalhadores recém-de-
sempregados. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Escolha formas de monitorar percepções, conhe-
cimentos e atitudes em relação à doença e às me-
didas de saúde pública e sociais que foram imple-
mentadas entre o público em geral e/ou grupos 
específicos. Dependendo dos recursos disponíveis, 
isso pode variar desde o uso de dados nacionais, 
extraindo inferências de dados coletados regular-
mente (por exemplo, sobre o uso do transporte pú-
blico e movimentação), até a coleta de informações 
direcionadas por meio de canais de participação 
comunitária existentes (por exemplo, pesquisas).

Liderança e 
coordenação 

Resposta 

Crie um número de telefone de suporte gratuito ou 
equivalente (por exemplo, mensagens instantâneas 
ou aplicativo de telefonia celular) em vários idio-
mas para responder a perguntas sobre a doença e 
as medidas de saúde pública e medidas sociais ins-
tituídas.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade

Resposta

Estabeleça mecanismos para disseminar informa-
ções por meio de serviços de telefonia móvel visan-
do alcançar pessoas que estão fora do alcance dos 
canais de mídia tradicionais. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade; Comu-
nicações 

Todas as fases 
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Ações práticas nas cidades para fortalecer a preparação para a 
pandemia da COVID-19 e ações posteriores

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Mobilizar recursos na comunidade (15, 16)

Trabalhe com líderes comunitários e parceiros lo-
cais para criar campanhas de comunicação de risco 
sobre por que a saúde pública e as medidas sociais 
são necessárias e como cumpri-las, e identificar ca-
nais de comunicação e mecanismos de fomento ao 
diálogo efetivos (15). 

Comunicações Todas as fases 

Trabalhe com líderes comunitários locais e parcei-
ros para identificar as melhores maneiras de mitigar 
o impacto da saúde pública e medidas sociais, es-
pecialmente para as populações vulneráveis2e faci-
litar o diálogo. 

Comunicações Resposta 

Construa sobre redes comunitárias já existentes, 
incluindo aquelas usadas para fornecer outros ser-
viços de saúde e serviços sociais visando alcançar 
populações de difícil acesso e outras populações 
vulneráveis2 (16).

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Crie grupos de divulgação voluntários e adequada-
mente equipados para disseminar informações de 
autoproteção e proteção da comunidade visando 
a população em geral, com foco nos grupos mais 
vulneráveis4. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Incentive iniciativas de promoção da resiliência e 
solidariedade da comunidade através de parcerias 
com organizações sociais e culturais, fazendo in-
vestimentos em iniciativas baseadas na comunida-
de e apoiando e possibilitando os esforços de res-
posta local.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Recuperação 
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Uma lista de verificação provisória para as autoridades locais

3. Abordagens adequadas ao contexto para medidas de saúde pública, 
especialmente distanciamento físico, higienização das mãos e etiqueta 
respiratória

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Escolher medidas sociais e de saúde pública adequadas

Trabalhe com as autoridades relevantes para fazer 
uma lista das possíveis medidas sociais e de saúde 
pública, gatilhos para o uso e flexibilização dessas 
medidas e abordagens para a sua implementação 
(por exemplo, usando um processo de tomada 
de decisão definido e estruturado). Estas medidas 
devem estar alinhadas com as políticas e planos 
nacionais e subnacionais/estaduais e devem ba-
sear-se nas melhores evidências disponíveis e nas 
orientações mais recentes da OMS sobre o ajuste 
de medidas sociais e de saúde pública (5). 

Liderança e 
coordenação 

Todas as fases 

Garanta que as medidas sociais e de saúde pública 
sejam implementadas de forma adequada em todas 
as áreas das cidades, com a fiscalização adequada 
conforme o necessário e adaptadas às populações 
vulneráveis2 (8, 9). Envolva grupos da comunidade. 

Entorno urba-
no e segurança 

Resposta 

Avalie e documente o provável impacto das medi-
das sociais e de saúde pública, a duração provável 
de sua sustentabilidade e as formas de reduzir os 
impactos socioeconômicos nas populações afeta-
das. 

Liderança e 
coordenação 

Recuperação 

Assegure reajustes cautelosos das medidas de saú-
de pública e das medidas sociais, incluindo a flexi-
bilização e reintegração. Os ajustes devem seguir 
as orientações da OMS e devem-se basear em ava-
liações de risco que levem em consideração fatores 
epidemiológicos, as capacidades dos cuidados de 
saúde e da saúde pública e a disponibilidade de in-
tervenções farmacêuticas eficazes. Os ajustes de-
vem ser implementados de forma controlada, lenta 
e gradativa (5). 

Liderança e 
coordenação 

Recuperação 
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Ações práticas nas cidades para fortalecer a preparação para a 
pandemia da COVID-19 e ações posteriores

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Promover a adesão para reduzir a transmissão - distanciamento físico

Desenvolva orientações claras para ajudar as pes-
soas a aderirem o distanciamento físico em situa-
ções de habitação com superlotação, especialmen-
te em assentamentos informais, trabalhando com 
líderes comunitários, gestores de propriedades e 
comitês de residentes.

Entorno urba-
no e segurança 

Resposta 

Desenvolva planos para ajudar a manter o distan-
ciamento físico em todos os momentos em locais 
públicos e privados que permaneçam abertos. Res-
trinja o número de pessoas permitidas em locais 
fechados e marque o chão e os pisos, especialmen-
te em instalações da administração pública, lojas, 
mercados e áreas de venda ambulante. 

Entorno urba-
no e segurança 

Resposta 

Desenvolva planos para ajudar a manter o distan-
ciamento físico nos sistemas de transporte público 
e proteger os trabalhadores do transporte público, 
fazendo alterações nas operações conforme ne-
cessário. 

Entorno urba-
no e segurança 

Resposta 

Desenvolva pacotes de ajuda e apoio de emergên-
cia para pessoas que dependem do setor informal 
para a sua subsistência, especialmente durante os 
períodos em que há expectativa de perdas na ren-
da diária. Invista nas redes e iniciativas existentes e 
apoie a criação de soluções locais e comunitárias, 
conforme o adequado.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Desenvolva planos para fornecer moradia tempo-
rária e de emergência para pessoas que estão sem 
teto ou em moradias inadequadas. Aloque mora-
dias desocupadas para as pessoas necessitadas, in-
cluindo o uso de bens públicos e em cooperação 
com o setor privado, visando fazer uso de espaços 
subutilizados e edifícios reaproveitados. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Desenvolva planos para mitigar o risco de pessoas 
ficarem sem-teto, por exemplo, cessando os des-
pejos, suspendendo o pagamento de hipotecas e 
criando fundos de emergência e/ou transferências 
de fundos.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Trabalhe com líderes e gerentes de abrigos e outras 
instalações de cuidados de curto e longo prazo6, 
para ajudar os residentes com o distanciamento fí-
sico conforme o necessário.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 
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Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Implemente iniciativas locais para promover e pro-
teger o bem-estar físico e mental, garantindo o dis-
tanciamento físico seguro, especialmente durante 
os períodos de restrição de movimentação (17).

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Trabalhe para a prevenção do abuso doméstico e 
com organizações da sociedade civil, profissionais 
de saúde, mulheres e homens locais, grupos de 
proteção à criança, escolas e organizações para jo-
vens visando promover programas para reduzir o 
risco de violência doméstica, especialmente duran-
te os períodos de restrição de movimentação.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Certifique-se de que o contato com sobreviventes 
conhecidos de violências e crianças sob alto risco 
de violência seja mantido durante os períodos de 
restrição de movimentação e que os sobreviventes 
de violências possam ter acesso a cuidados de saú-
de e outros apoios (18). 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Desenvolva orientações para cuidadores de pes-
soas que necessitam de apoio e assistência diária, 
de forma a proteger tanto os cuidadores, quanto 
quem recebe os cuidados.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Implemente medidas para promover a mobilidade 
ativa segura, incluindo a promoção das caminha-
das e ciclismo, garantindo o distanciamento físico. 
Considere o uso das calçadas, a criação de ciclovias 
e o fechamento de ruas ao tráfego de veículos. 

Entorno urba-
no e segurança 

Resposta 

Crie uma linha telefônica gratuita para o forneci-
mento de apoio psicossocial visando a prevenção 
do suicídio e para pessoas que vivenciam a solidão, 
a violência doméstica e outros sintomas de saúde 
mental, incluindo depressão e ansiedade. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Trabalhe com provedores de saúde, organizações 
da sociedade civil e o setor privado para fornecer 
dicas baseadas em evidências sobre paternidade/
maternidade positiva para cuidadores visando pre-
venir os maus-tratos à criança (19).

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Considere ajustar, adiar ou dispensar o pagamento 
de taxas para empresas (por exemplo, taxas para 
mercados ou pelo uso de espaços públicos adicio-
nais) visando encorajar a implementação de melho-
res medidas de distanciamento físico. 

Comércio e de-
senvolvimento 

Resposta 
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Ações práticas nas cidades para fortalecer a preparação para a 
pandemia da COVID-19 e ações posteriores

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Trabalhe com empresas para preparar planos de 
continuidade de negócios sensíveis a gênero. Pro-
mova medidas para estabelecer locais de trabalho 
seguros, revezando o número de funcionários nos 
escritórios, por exemplo, aumentando a distância 
entre as mesas e assentos, inclusive nos refeitórios, 
permitindo que os funcionários trabalhem de casa 
sempre que possível e fazendo ajustes na entrega 
e coleta de mercadorias. Assegure que haja sensi-
bilidade com relação a trabalhadores que são pais/
mães solteiros e aqueles com responsabilidades 
adicionais de cuidados.

Comércio e de-
senvolvimento 

Todas as fases 

Promover a adesão para reduzir a transmissão - higienização das mãos e etiqueta 
respiratória

Use materiais educacionais simples e precisos em 
vários idiomas sobre a importância da lavagem fre-
quente e adequada das mãos e sobre a redução do 
dano potencial de ações como espirros e tosse (20). 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Promova alternativas socioculturalmente aceitáveis 
para cumprimentos sociais que envolvam contato 
físico, como apertos de mão, abraços e beijos na 
bochecha. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

As mensagens sobre o uso de máscaras devem se-
guir as orientações da OMS (21). 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Implemente e garanta que a infraestrutura WASH 
esteja instalada e melhore o acesso aos suprimentos 
necessários para boas práticas de lavagem das mãos, 
como a distribuição de sabonete e a disponibilização 
de água corrente para as comunidades (12). 

Entorno urba-
no e segurança 

Todas as fases 

Trabalhe com varejistas para encorajar a higiene 
das mãos adequada em lojas e mercados, como por 
exemplo o uso de produtos para a higienização das 
mãos à base de álcool em lojas que têm muitas ati-
vidades de alto contato (por exemplo, mercearias, 
supermercados, caixas eletrônicos) e para adaptar as 
instalações para minimizar o toque em superfícies, 
por exemplo, mantendo as lojas de portas abertas. 

Comércio e de-
senvolvimento 

Todas as fases 

Trabalhe com as operadoras de transporte para en-
corajar a higiene adequada das mãos no transporte 
público. 

Transporte Todas as fases 
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4. Acesso a serviços de saúde para a COVID-19 e a continuidade de 
serviços essenciais

Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Preparar para a identificação e gestão de casos pelas autoridades de saúde locais

Garanta que o equipamento de proteção individual 
seja priorizado para uso pelos trabalhadores da li-
nha de frente, inclusive pela equipe médica e de 
apoio e aqueles que prestam serviços em instala-
ções de cuidados de longo prazo e comunidades6. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Elabore planos para a identificação de casos sus-
peitos, avaliação médica, testagem e rastreamento 
de contatos, principalmente entre populações com 
maiores níveis de vulnerabilidade4, independente-
mente da situação legal (por exemplo, cidadania).

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Desenvolva planos para a gestão de pacientes de 
COVID-19 em unidades de saúde e na comunida-
de, incluindo a triagem apropriada e a separação de 
casos não COVID-19, e compartilhe esses planos 
amplamente com todas as partes interessadas re-
levantes envolvidas nos cuidados a esses pacientes 
(14, 22, 23).

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Desenvolva planos para aumentar a força de traba-
lho na área da saúde. Considere permitir o acesso 
antecipado a sociedades profissionais ou a realo-
cação de tarefas e competências além das funções 
tradicionais. Isso pode envolver alterações tem-
porárias aos regulamentos e a mobilização de vo-
luntários qualificados, como membros de redes 
comunitárias de saúde, profissionais aposentados e 
estudantes de medicina. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Elabore planos para aumentar a capacidade da in-
fraestrutura dos serviços de saúde, por exemplo, 
por meio do envolvimento precoce de hospitais e 
laboratórios públicos e privados e outras unidades 
de saúde. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Desenvolva planos para a gestão de todas as ins-
talações residenciais6, especialmente aquelas com 
populações vulneráveis2 (17). Trabalhe com os líde-
res e gerentes das instalações para melhorar a no-
tificação rápida às autoridades de saúde locais e a 
rápida introdução de medidas de controle. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 
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Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Estabeleça ou use os sistemas existentes para mo-
nitorar a disponibilidade da capacidade local de 
saúde, incluindo instalações de isolamento, leitos 
de terapia intensiva e equipamentos essenciais, 
como ventiladores. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Desenvolva planos para atender as necessidades de 
reabilitação pós-doença de pessoas em recupera-
ção da COVID-19.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Desenvolva planos para a utilização de possíveis 
recursos e instalações adicionais, além do setor 
de saúde, como instalações e recursos de veteri-
nária, militares e de laboratórios de pesquisa e ho-
téis, estádios e centros de convenções que podem 
ser mobilizados e reaproveitados para dar suporte 
a possíveis picos na demanda de saúde. As partes 
interessadas que gerenciam essas instalações (por 
exemplo, o setor privado) devem ser engajadas o 
quanto antes para discutir a ativação quando os ga-
tilhos predeterminados forem desencadeados.

Liderança e 
coordenação 

Resposta 

Desenvolva planos para o reaproveitamento de in-
dústrias e negócios visando a produção de bens es-
senciais para uso pelo setor de saúde. 

Comércio e de-
senvolvimento 

Resposta 

Desenvolva planos para a transferência segura de 
pacientes da COVID-19 e outras pessoas com ne-
cessidades médicas urgentes entre hospitais so-
brecarregados dentro das cidades e para outras 
cidades.

Liderança e 
coordenação 

Resposta 
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Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde (24)

Elabore planos para assegurar a prestação contí-
nua dos serviços essenciais de saúde: incluindo a 
prevenção e o tratamento essenciais de doenças 
transmissíveis, especialmente a vacinação; saúde 
reprodutiva, incluindo a gravidez e o parto; servi-
ços essenciais para as populações vulneráveis2. Os 
planos também devem cobrir: o fornecimento de 
medicamentos e suprimentos para o gerenciamen-
to contínuo de doenças crônicas transmissíveis e 
não transmissíveis e condições de saúde mental, 
incluindo o serviço de farmácias comunitárias e 
entrega de receitas médicas; terapias críticas para 
pacientes internados; gerenciamento de condições 
de saúde de emergência e apresentações agudas 
comuns que exigem intervenção urgente; e servi-
ços auxiliares, tais como o diagnóstico por imagem 
básico, serviços de laboratório e serviços de banco 
de sangue (24). A cobertura deve independer da si-
tuação legal do indivíduo.

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Prepare os hospitais e garanta que eles permane-
çam acessíveis e funcionando em sua capacidade 
máxima durante o surto (25). 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Estabeleça acordos formais para manter os serviços 
essenciais de saúde em ambientes comunitários, 
quando adequado. Apoie os serviços comunitários 
de saúde e os prestadores de cuidados primários de 
saúde na prestação de cuidados geralmente pres-
tados em hospitais e clínicas (23). 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Aborde os temores de pessoas com condições mé-
dicas que acessem os serviços de saúde críticos e 
crônicos durante um surto ou epidemia. Ofereça 
aconselhamento sobre o transporte seguro até os 
centros de saúde e opções como telemedicina e 
atendimento domiciliar. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Garantir a continuação dos serviços essenciais além da saúde

Liste e analise os bens e serviços essenciais4 que 
devem ser continuados e documente interdepen-
dências críticas entre diferentes setores que garan-
tam o seu funcionamento contínuo.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 
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Ação Esfera de 
ação Fase Situação1

Liste e analise as necessidades e atividades essen-
ciais, especialmente entre as populações vulnerá-
veis2, que possam exigir a isenção de restrições de 
movimentação.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Avalie o impacto da interrupção ou falha dos ser-
viços e desenvolva formas de mitigação de tais 
riscos. Defina prioridades para recursos e serviços 
visando garantir o seu funcionamento contínuo.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Trabalhe com as organizações públicas e privadas 
que fornecem serviços sociais, incluindo a entrega 
de medicamentos, alimentos e suprimentos bási-
cos, e desenvolva planos para evitar a interrupção 
do serviço de logística e abastecimento. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Resposta 

Identifique e mobilize serviços de apoio para tra-
balhadores que prestam serviços essenciais??? por 
meio do transporte público, serviços de creche, 
alojamento temporário e serviços de alimentação e 
lavanderia, conforme o necessário.

Liderança e 
coordenação 

Resposta 

Trabalhe com as organizações sociais e culturais, 
com a sociedade civil, as escolas e o setor volun-
tário para continuar a fornecer serviços sociais e 
culturais visando construir coesão social, combater 
a solidão e o isolamento, apoiar a saúde mental e 
o bem-estar e para contribuir para a resiliência da 
comunidade. 

Saúde, coesão 
social e solida-
riedade 

Todas as fases 

Desenvolva e teste planos de continuidade de ne-
gócios para serviços essenciais4, usando exercícios 
de simulação. Adote uma abordagem 'livre de arre-
pendimentos' para manter os compromissos com a 
saúde e com os modelos econômicos urbanos cen-
trados no Homem que incluem a proteção de es-
paços verdes, o investimento em mobilidade ativa, 
os investimentos sociais e de saúde e as políticas e 
medidas sensíveis ao gênero e à equidade.

Liderança e 
coordenação 

Preparação e 
prontidão 

Avalie o impacto do teletrabalho para funcionários 
do governo local necessários para o fornecimento 
de serviços públicos essenciais4.

Liderança e 
coordenação 

Resposta 

Prepare planos para mover os serviços públicos 
oferecidos pelo governo local para o ambiente on-
line, visando garantir o fornecimento seguro e inin-
terrupto de serviços essenciais4.

Liderança e 
coordenação 

Resposta 
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1. Símbolos sugeridos para indicar o status atual: –, não se aplica/não é uma prioridade; X, necessário, mas não existe; √, 
precisa de mais melhorias; √√, bem estabelecido.

2. Populações vulneráveis que provavelmente correm um maior risco de impacto da saúde pública e medidas sociais 
incluem trabalhadores informais e suas famílias, refugiados e pessoas deslocadas internamente no país, pessoas que 
pediram asilo, migrantes, sem-teto e aqueles com moradia inadequada, deficientes, pessoas que precisam de cuidados 
de outras pessoas para as atividades da vida diária, idosos que vivem sozinhos, pessoas com necessidades de saúde, 
mas que evitam os cuidados essenciais e aqueles com maior risco de impactos na saúde mental. 

3. As diferentes fases do surto incluem períodos de preparação, prontidão, resposta e recuperação/períodos entre os picos 
epidêmicos. 

4. Os bens e serviços essenciais incluem a habitação de emergência, a distribuição de remédios e alimentos, a coleta de 
lixo, os serviços de sepultamento, água, saneamento e higiene (WASH) e telecomunicações.

5. As autoridades locais vizinhas incluem jurisdições regionais, cidades adjacentes, áreas metropolitanas e áreas periurba-
nas e rurais interdependentes. 

6. Os locais aonde podem estar localizadas as pessoas sob risco de desfecho desfavorável da doença ou do impacto da 
saúde pública e medidas sociais incluem assentamentos informais, instituições que abrigam pessoas vulneráveis, como 
instalações de cuidados de longa duração para os idosos, para aqueles que sofrem de condições físicas ou mentais de 
saúde ou aqueles que vivem com deficiências, orfanatos e lares para crianças, instalações que oferecem programas de 
redução de danos para usuários de drogas, moradia para populações sem-teto, centros de recepção e asilo, campos 
para refugiados e pessoas deslocadas internamente e prisões e centros de detenção. 

7. Os pontos de entrada incluem aeroportos, portos marítimos e pontos de travessia de fronteiras terrestres.
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