
Um divisor na 
reorganização 
dos serviços de 
saúde do Brasil 
durante a 
Pandemia



CONTEXTUALIZAÇÃO
ü Pandemia COVID-19 

ü CRISE sanitária, econômica e política

ü Quase 179 mil mortes – 20.026  PROFISSIONAIS de enfermagem 
contaminados (jun/2020) 

ü O Guia de enfrentamento da pandemia como fio condutor para os
gestores estaduais e municipais – CONASS/CONASEMS



OBJETIVOS DO GUIA  

v Contribuir na resolução de uma situação problema (no
caso o problema é a pandemia de COVID-19 nos estados);

v Oferecer aos estados e municípios todo o material
disponível em um só lugar e de forma operacional com
uma certa uniformidade;

v Colaborar na capacitação dos profissionais.



O PROCESSO 
Ø Adesão e Condução do processo :
A aceitação da proposta pela SES e COSEMS, realização das reuniões, 

principais atores dos setores estratégicos da SES/COSEMS envolvidos; 
identificação de outros atores considerados parceiros importantes;

Ø Problemas identificados:
Refere-se a situações, contextos e condições identificadas pelo facilitador 
ou componentes dos grupos de trabalho considerando as variáveis 
estruturais (pessoal, transporte, fluxo de pacientes e informações); 
processuais (funcionamento da APS, fluxo de pacientes, criação de grupos 
de comunicação, necessidades cognitivas) e comunicativas.  



O PROCESSO 

Regiões:

Corresponde a escolha do território de ação para iniciar o 
processo levando em consideração o número de Macrorregião, 
Região de Saúde e municípios. 

Planos de Ação:
Elaboração do plano de ação



RESULTADOS ESPERADOS

1. Guia Orientador  implantado nos estados; 
2. Fluxo de atenção na Urgência e Emergência organizado;
3. Fluxo de atenção ao idoso residente em ILPIs organizado;
4. Fluxo de atenção às condições crônicas na RAS DM/ HAS/ 

DRC (e outras) organizado;
5. Fluxo de atenção às gestantes/ puérperas e crianças na RAS 

Materno Infantil organizado;
6. Painel de monitoramento epidemiológico e assistencial 

implantado.



RESULTADOS OBTIDOS

Ø 20 estados aderiram:

Ø 13 estados atingiram as regiões programadas;

Ø 4 estados ainda estão nas etapas iniciais;

Ø 3 estados reduziram sua área de abrangência.



RESULTADOS OBTIDOS
Ø Parceria com o Todos pela Saúde:

Ø Aquisição e distribuição de 105.000 oxímetros
para todas as UBS do país, inclusive indígena;

Ø Realização de testes e capacitação nas ILPIs;

Ø Parceria com o hospital Sírio Libanês para
organização dos hospitais de urgência e
emergência.



RESULTADOS OBTIDOS

Ø Melhora na questão dos EPIs;
Ø Organização dos serviços a partir da APS (implantação 

do fluxo de atenção dos casos nos municípios e do fast 
track nas UBS);

Ø Implantação de centros COVID, ampliação dos leitos 
hospitalares e de UTI;

Ø Articulação com a VISA para notificação e 
monitoramento dos casos.



RESULTADOS OBTIDOS

Ø Aquisição da Plataforma Zoom;

Ø Capacitação das equipes;

Ø Capacitação dos ACS e ACE;

Ø Oficinas semanais.



LIÇÕES APRENDIDAS

Ø Ampliação do espaço de governança pois os grupos
condutores envolveram as CIR, com as regionais de
saúde e setores internos das SES (APS, VISA, Atenção
Hospitalar, SAMU, Regulação).

Ø Formação de aliança efetiva com os COSEMS, e ainda
timidamente, com as representações estaduais do
Ministério da Saúde.



LIÇÕES APRENDIDAS
• Fragilidades – dificuldade de comunicação; articulação com a

AAE; resistência a trabalhar e planejar de forma articulada e
com padrões bem definidos.

• Mas, dentro dessas fragilidades, o uso do PDCA aparece como
potente elemento de planejamento e monitoramento já que
exige respostas mais efetivas de outros setores, principalmente
da Educação Permanente em Saúde e a Saúde Mental.



Desafio de transformar o que está escrito em realidade, um trabalho que requer
liderança, paciência, persistência, e muita resiliência, aplicando uma ferramenta
que pode possibilitar a integração das ações em rede, contribuindo para nortear
os gestores e profissionais de saúde para dois grandes desafios: enfrentar uma
pandemia e organizar os serviços para o cuidar do que vem... É poder vivenciar
a força, a determinação e a garra de profissionais e gestores para vencer o novo
vírus, buscando conhecimento, novas práticas, novos fluxos. É rever
processos, perseverar nas medidas protetivas, conviver com o medo da
contaminação, com a exaustão... conviver com esse batalhão de guerreiros que
há meses enfrentam o invisível e perceber a potencia do SUS nos rincões desse
Brasil heterogêneo. O SUS é intrínseco a cada brasileiro... uma parte integrante
de cada um de nós, uma rede de pessoas em busca da verdadeira saúde que
todos desejamos.

Texto Coletivo construído pelos facilitadores


