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O tempo da pandemia

“A humanidade enfrenta uma crise global. Muitas medidas 
de emergência de curto prazo se tornarão hábitos de vida. 
Essa é a natureza das emergências. Os processos 
históricos avançam rapidamente. Decisões que em tempos 
normais levam anos de deliberação se aprovam em 
questões de horas. Entram em serviço tecnologias imaturas 
e inclusive perigosas porque os riscos de não fazer nada 
são maiores. Países inteiros servem como cobaias em 
experimentos sociais de grande escala. O que acontece 
quando todos trabalham em casa e se comunicam somente 
à distância? O que acontece quando escolas e 
universidades operam apenas online? Em tempos normais, 
governos, empresas e juntas educativas nunca aceitariam 
realizar tais experimentos. Porém, esses não são tempos 
normais” 

Fonte: Harari YN. La epidemia de coronavirus. CPAL Social; 2020.



O desafio deste tempo

§ O tempo da pandemia implica respostas que sejam tomadas 
de forma rápida em função do avanço avassalador do vírus

§ Nele, manifesta-se um claro desequilíbrio entre o avanço da 
doença que se dá de forma exponencial e as capacidades 
de respostas das organizações que ocorrem em escala 
aritmética. 

Fonte: Mendes EV. O lado oculto de uma pandemia: a terceira onda ou o “paciente invisível. E book; 2020



COVID-19: Pandemia ou sindemia?

§ A COVID-19 não parece conformar-se como uma mera doença 
infecciosa  que pode ser enfrentada somente por meio de 
intervenções que objetivam cortar as linhas de transmissão do 
vírus para controlar sua propagação

§ Em decorrência dessa concepção as decisões de intervenções 
têm sido guiadas por modelos epidemiológicos e por uma 
razão que segue basicamente a lógica das doenças infecciosas  
produtoras de emergências sanitárias

§ O enfoque biomédico de pandemia é insuficiente para o 
enfrentamento da complexidade da COVID-19 que envolve 
relações complexas entre a COVID e outras condições agudas 
e crônicas e o seu entorno social
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Singer M. Introduction to syndemics: a critical systems approach to public and community health.  San Franscisco: Jossey Bass; 
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O conceito de sindemia

§ Sindemia implica sinergia que significa dois ou mais agentes 
que trabalham juntos para determinar um efeito maior que a 
soma de cada um deles operando isoladamente

§ Sindemia não constitui simplesmente um sistema de 
comorbidade; mais que isso, significa um sistema de 
transmorbidade porque envolve interações entre diferentes 
condições de saúde que são mais prováveis de ocorrer em 
ambientes de desigualdade em saúde determinado por 
pobreza, estresse, violência estrutural e estigmatização

§ Assim, a resolução consequente da sindemia COVID-19 exige  
compreender que ela não será solucionada somente com 
modelos de intervenção provenientes exclusivamente do 
campo biomédico 

Fontes:                                                                                                                      
Singer M. Introduction to syndemics: a critical systems approach to public and community health.  San Franscisco: Jossey Bass; 2009                                                                                                                          
Singer M et al. Syndemics and biossocial conception of health. Lancet. 2017. 389; 941-950                                       



A transmorbidade na sindemia
da COVID-19

§ Várias condições crônicas constituem importantes fatores de 
risco em relação à COVID-19, como doenças cardiovasculares, 
diabetes, doenças respiratórias, doenças oncológicas, 
obesidade, doenças renais crônicas, fragilidade dos idosos e 
outras

§ Uma metanálise  demonstrou que nas pessoas hospitalizadas 
por COVID-19 as prevalências de outras condições foram: 
Hipertensão arterial,16,37%                                                                                             
Doenças cardiovasculares, 12,11%                                                                   
Tabagismo, 7,63%                                                                                                             
Diabetes, 7,87%  

Fonte: Emma A et al. Prevalence of underlying diseases in hospitalized patients with COVID-19: a systematic review                  
and meta-analysis. Arch Acad Emerg Med. 2020; 8: e36.



A determinação social na                                                 
sindemia da COVID-19

Inquérito de soroprevalência da COVID-19 no município de São 
Paulo observou os seguintes resultados:                                          
Prevalência total no município: 26,2%                                                
Prevalência nos distritos censitários mais pobres: 36,0%                 
Prevalência nos distritos censitários mais ricos: 17,0%                   
Prevalência em pessoas com até ensino fundamental: 31,6%                                                   
Prevalência em pessoas com nível superior completo: 16,0%   
Prevalência em pessoas pardas ou negras: 31,6%                               
Prevalência em pessoas brancas: 20,9%

Fonte: Grupo de Mapeamento do SARS-CoV-2. São Paulo; 2020.



As ondas da COVID-19

§ A primeira onda corresponde ao início da epidemia e sua 
expansão autossustentada por meio da transmissão comunitária 
e pode ser pode ser controlada por meio de estratégias de 
mitigação ou supressão

§ A existência de uma segunda onda ou de um repique da primeira 
onda tem sido imputada ao risco de ressurgimento dos casos  
quando as intervenções de supressão não farmacológicas são 
relaxadas por políticas de retomada das atividades sociais e 
econômicas e que levam a comportamentos “normais” por                      
parte da população

§ A terceira onda

Fontes:                                                                                                                      
Walker PGT et al. The impact  of COVID-19 and strategies  for mitigation and supression  in low and middle-income countries. 
Science. 2020; 369: 413-422.                                                                                                    
World Economic Forum. Our healthcare system is failing people without Covid-19. It´s time to adress the hidden third wave. 2020. 
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A terceira onda

§ A terceira onda atinge pessoas portadoras de condições crônicas 
não agudizadas, condições crônicas agudizadas e condições 
agudas não COVID-19 durante o período da pandemia.

§ Essa terceira onda é uma consequência da diminuição ou 
eliminação do cuidado a outras condições de saúde não COVID-19, 
em função do estresse que a pandemia causa no sistema de atenção 
à saúde 

§ Muitas atividades importantes na atenção à saúde são 
descontinuadas ou paralisadas em função do privilegiamento das 
intervenções relativas à COVID-19

§ A terceira onda tem sido denominada, alternativamente, de “paciente 
invisível” porque o choque de demanda promovido pela pandemia 
tornou invisíveis para os sistemas de atenção à saúde as 
necessidades das pessoas com condições de saúde não COVID-19

Fontes:                                                                                                                      
Lee TH. The invisible patient: caring for those without Covid 19. In: NEJM Catalyst. Covid-19: managing the surge. Waltham. NEJM
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O mecanismo da terceira onda 

§ Durante a onda inicial da pandemia as unidades de saúde costumam 
direcionar os  recursos rotineiramente aplicados para atender ao 
choque de demanda que se estabelece

§ Em função da escassez de recursos ou por medo de infecções, ou por 
normas governamentais, os profissionais de saúde e as pessoas 
usuárias protelam ou cancelam consultas não urgentes, avaliações 
diagnósticas, cirurgias e outros procedimentos terapêuticos 

§ Os “pacientes invisíveis”, ainda que não tendo contraído o vírus, são 
profundamente afetados porque ficam desassistidos

§ Como resultado, isso pode reduzir o número de serviços 
desnecessários ou adiáveis, mas ao mesmo tempo pode causar uma 
perigosa protelação de serviços necessários, muitos dos quais podem 
levar a posteriores atendimentos que requererão atenção mais 
complexa e mais cara ou, até mesmo, a mortes evitáveis

Fonte: Song H et al. How hospitals can meet the needs of non-Covid during pandemia. Harvard Business Review. 2020. 
Disponível em: https://hbr.org/2020/07/how-hospitals-can-meet-the-needs-of-non-covid-patients-during-the-pandemic
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A terceira onda e o comportamento 
individual das pessoas

§ A diminuição da mobilidade e da atividade econômica, em 
grande parte  assenta-se em decisões privadas que as pessoas 
fazem para reduzir o risco de se infectarem 

§ A combinação de respostas privadas e de políticas públicas 
relacionadas à pandemia afetou a maneira como as pessoas 
usaram o sistema de atenção à saúde para os cuidados 
relativos às condições não COVID-19 

Fonte: Cronin CJ, Evans WN. Private precaution and public restrictions: what drives social distancing and 
industry foot traffic in the Covid-19 era? Birmingham: National Bureau of Economic Research; 2020



A amplitude da terceira onda

§ A Covid-19 provocou uma disrupção em alguns tipos de serviços, 
mais que em outros. O entendimento desses padrões é 
fundamental para o gerenciamento de uma eventual nova onda

§ Dados de diferentes países mostraram que a maior parte deles 
cancelou ou adiou procedimentos eletivos não urgentes. 

§ Em alguns países procedimentos urgentes como tratamentos 
oncológicos, cirurgias cardíacas e hemodiálises foram mantidos e 
outros foram adiados. 

§ Em boa parte dos países cuidados preventivos como programas 
de rastreamento de câncer e imunizações foram adiados ou 
cancelados 

Fontes:                                                                                                                      
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Bureau of Economic  Research; 2020. 



A terceira onda e as consequências                     
do tratamento da COVID-19

§ Um caso especial de terceira onda manifesta-se em pessoas 
que tiveram a COVID-19, foram tratadas e tiveram altas, mas 
que apresentaram consequências de curto, médio e longo 
prazos

§ Dentre essas consequências incluem-se transtornos 
mentais, sarcopenia, síndrome da fadiga crônica, 
transtornos neurológicos, sequelas pulmonares, distúrbios 
renais e outras  

Fonte: Mayo Cilinic. COVID-19: long-term effects. 2020. Disponível em: https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351. 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351


As consequências da terceira onda

• O aumento dos backlogs devido aos cancelamentos e aos 
adiamentos dos procedimentos levando ao agravamento 
das morbidades, incremento da mortalidade e filas ou listas 
de espera maiores 

• Estimou-se que haverá, nos Estados Unidos, até 2022 um 
backlog de 1,1 a 1,6 milhões de cirurgias de cataratas

• Há um impacto econômico significativo da terceira onda 
sobre os sistemas de atenção à saúde

Fonte: Berlin D et al. Cutting through the COVID-19 surgical backlog. McKinsey & Co. 2020. Disponível em: 
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/cutting-through-the-covid-19-surgical-backlog.

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/cutting-through-the-covid-19-surgical-backlog


A terceira onda e o impacto                                  
na mortalidade: o caso da oncologia

§ Uma metanálise incluiu 34 estudos publicados entre janeiro de 2000 e abril 
de 2020 para 17 indicações  para tratamentos, o que envolveu 1.272.681 
pessoas e que diziam respeito a intervenções cirúrgicas, quimioterapias e 
radioterapias em pessoas com sete tipos de cânceres mais comuns 
observou: 

§ A associação entre o atraso e aumento da mortalidade foi significativa para 
13 das 17 indicações

§ Um atraso de quatro semanas estaria associado a aumentos de mortalidade: 
para o tratamento cirúrgico esse aumento seria de 6% a 8%; para os 
tratamentos radioterápicos e para as quimioterapias o risco de morte 
aumentaria para 9% a 13%. 

§ Um atraso de oito semanas no tratamento cirúrgico do câncer de mama 
aumentaria o risco de morte em 17% e um atraso de 12 semanas elevaria 
esse risco para 26%. 

§ O atraso cirúrgico de 12 semanas em todas as pessoas com câncer de 
mama, levaria, por ano, a 1.400 mortes no Reino Unido e a 6.100 mortes nos 
Estados Unidos.

Fonte: Hanna TP et al. Mortality due to cancer delay: systematic review and meta-analysis.                                             
British Medical Journal. 2020; 371: m4087. 



A terceira onda e os efeitos nas crianças

§ A pandemia da COVID tem sido associada a consequências 
de longo prazo, como é o caso do estresse tóxico na 
infância

§ A pandemia determinou severos fatores estressores que 
atuam sobre as crianças e que resultam de desemprego dos 
pais, do fechamento de escolas, de confinamento 
prolongado em casa e da violência doméstica

§ Além disso, há fatores diretamente ligados à terceira onda, 
como menor acesso ao pré-natal e aos atendimentos de 
puericultura

Fonte: Bottino C. Preventing toxic childhood stress in COVID era: a role for telemedicine. Telemedicine and e-Health. 2020. 
Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/tmj.2020.0280.          
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O impacto econômico da terceira                       
onda no Estados Unidos

§ Estimou-se que um quarto da queda do PIB americano no primeiro 
trimestre de 2020 se deveu à redução da produção do sistema de 
atenção à saúde e, especialmente, à diminuição de cirurgias eletivas

§ O impacto de procedimentos adiados ou cancelados tem sido alto 
devido ao aumento da severidade da doença. Em média, esse 
incremento de custo pode ser estimado em 5,3 bilhões de dólares por 
cada milhão de pessoas que o utilizam

§ O custo médio de tratamento de uma pessoa com doença pulmonar 
obstrutiva crônica pode aumentar de 7% a 11% variando de                                     
US$ 38.000,00 para US$ 41.000,00 por pessoa por ano como resultado 
do aumento da severidade da doença pelo retardamento do 
tratamento

Fontes: McKinsey & Co. Understanding the hidden cost of COVID-19 potential impact on US healthcare. 2020. Disponível em: 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwJXpMRmtXXpxkRxjTrbFfQSPdF
Jain A et al. Covid-19. Created an elective surgery backlog. How can hospitals get back on track?  Harvard Business Review. 2020b. 
Disponível em: https://hbr.org/2020/08/covid-19-created-an-elective-surgery-backlog-how-can-hospitals-get-back-on-
track?_ga=2.64139944.623329043.1599239641-2102743510.1599239641#comment-section
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A terceira onda nos Estados Unidos

Pesquisa feita na plataforma da plataforma COVID-19 
Research, no período de janeiro de 2019 a junho de 2020, num 
total de 28.157.000 pessoas, verificou:                                                            
queda de 40% nas consultas médicas totais                                            
queda de 40% nas consultas de diabetes                                                     
queda de 63% nas consultas oncológicas                                                
queda de 31% nas consultas psiquiátricas                                                     
queda de 55% nas consultas de check-up                                                                   
queda de 60% nos exames de imagens                                                              
queda de utilização de prontos atendimentos entre 42% e 64%                

Fonte: Ziedan E et al. Effects os state Covid-19 closure policy on  non-Covid-10 health care utilization. Cambridge: National 
Bureau of Economic  Research; 2020. 



A terceira onda no Reino Unido

§ Houve uma média geral de queda de demanda após a 
pandemia de 59% que variou entre tipos de serviços:          
cirurgia plástica estética, 84%                                                                        
oftalmologia, 76%                                                                                       
procedimentos urológicos, 66%                                                                      
dermatologia, 63%;                                                                                                
neurocirurgia, 62%. 

§ 80% da queda foi por atrasos nos atendimentos e                                    
20% por cancelamentos definitivos

Fonte: BCG LIVE. Como a pandemia está transformando o setor saúde no Brasil. São Paulo: BCG Henderson Institute; 2020.



A terceira onda no Brasil
§ O Brasil realizou, entre abril e junho de 2020, menos da metade dos 

transplantes de órgãos e tecidos do início do ano. Com a diminuição de 61% 
dos procedimentos, cresceram 44,5% as mortes de pessoas cadastradas na 
fila de espera entre os dois períodos em todo o país                                                               
Freire M. Mortes de pacientes na fila dos transplantes saltam 44% na pandemia. 2020

§ Impacto muito negativo na cobertura vacinal no Brasil. No período de janeiro a 
junho de 2020, a cobertura de BCG foi de 57,4%, a da poliomielite de 59,5%, da 
tríplice viral de 64,3% e da hepatite B de 50,5%                                                                             
Cambricol F. Com pandemia, cobertura vacinal despenca para menos de 60% e governo prepara campanha. Terra. 2020

§ Entre março e julho de 2020, 390.000 cirurgias e exames complexos deixaram 
de ser feitos no Brasil por conta dos atendimentos de urgência gerados pela 
COVID-19  
O Estado de São Paulo. O SUS sob pressão. 2020

§ Queda de atendimentos em hospitais públicos de pacientes em rastreamento e 
tratamento para câncer de mama em cerca de 75% em março e abril de 2020 
em comparação a igual período do ano de 2019                                                             
Gandra A. Pandemia reduz procura no atendimento por câncer de mama. Agencia Brasil 2020.

§ Na CAPESESP houve redução de  14,1% nas quimioterapias, 28,1% nas 
radioterapias, 35,0% nos exames realizados e 49,4% nas internações 
hospitalares                                                                                                                 
Reis Neto, Busch JM. Impactos da pandemia pela COVID-19 na oncologia. CAPESESP. 2020



A terceira onda no Brasil 
§ 54,9% das pessoas com diabetes experimentaram deterioração do nível 

glicêmico, 40,2 % deixaram de agendar consultas médicas,  38,4% adiaram os 
exames de rotina e 58,5% diminuíram as atividades físicas                                 
Barone MTU et al. The impact of COVID-19 on people with diabetes in Brazil. Diabetes Research and Clinical Practice. 2020

§ Ao menos 50 mil brasileiros podem ter ficado sem diagnóstico de câncer entre 
11 de março e 11 de maio de 2020; o levantamento calcula uma queda de 50% a 
90% na realização de diferentes tipos de biópsias                                                   
Idoeta PA. Coronavírus: o que está por trás da explosão de mortes em casa em meio à pandemia de COVID-19. BBC News Brasil. 2020

§ Durante a pandemia, as mortes por doenças cardiovasculares cresceram 31% 
no Brasil e isso pode ter acontecido porque muitas pessoas não procuraram 
atendimento médico                                                                                                          
Pinheiro C. Cartórios apontam aumento de 31% nas mortes por doenças cardiovasculares. 2020

§ De janeiro a julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, o SUS 
reduziu em 1,1 milhão o número de atendimentos eletivos, retrocedendo a 
valores praticados 12 anos atrás. As quedas foram superiores a 30% nas 
cirurgias de mama, oftalmológicas e do aparelho digestivo                                                                    
O Estado de São Paulo. Saúde no Brasil: conheça desafios para os próximos prefeitos. 2020

§ Pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas entre os dias 15 e 24 de 
maio de 2020 revelou que as consultas odontológicas na rede pública de saúde 
caíram, em média, 83,5% neste período                                                                         
Valente J. Tratamento dentário em crianças diminui até 89% na pandemia. Agência Brasil. 2020



O aumento do backlog no SUS e o 
orçamento do Ministério da Saúde

§ Os resultados da terceira onda no SUS poderão levar a um 
backlog dos eventos agudos não COVID-19 e das condições 
crônicas com aumento das filas e impactos na morbidade e 
na mortalidade

§ O orçamento do Ministério da Saúde para 2021 tem quase 
R$ 40 bilhões a menos que a dotação atual de 2020, com 
perdas significativas de recursos para a alta e média 
complexidade e para a atenção primária à saúde 

•Fonte: Medici A. Os hospitais e o financiamento da saúde pós-pandemia. 3º Workshop do Projeto Lean nas Emergências. 2020.



As estratégias de retomada dos                 
serviços de saúde descontinuados 
pela terceira onda

§ O resultado da terceira onda é um acúmulo de pessoas com 
condições não COVID-19 que devem ser atendidas pelos 
sistemas de atenção à saúde

§ Isso leva a um aumento das filas por procedimentos em que já 
havia, antes da pandemia, um desbalanceamento entre oferta e 
demanda por serviços 

§ Há que se planejar bem a retomada desses serviços adiados ou 
suspensos durante o período agudo da pandemia

Fonte: Mendes EV. O lado oculto de uma pandemia: a terceira onda ou o “paciente invisível. E book; 2020



A postura dos prestadores de                             
serviços no processo de retomada

§ Estar em contacto com as pessoas usuárias assumindo a situação 
real

§ Construir confiança por meio de uma comunicação transparente
§ Reconhecer que as pessoas que estão desejosas de retomar o 

cuidado confiem em que os prestadores lhes informaram que é 
seguro retornar às unidades de saúde

§ Entender que a solução dos problemas acumulados pela terceira 
onda vai além da mera reabertura das unidades de saúde e da 
oferta dos serviços que foram constrangidos

§ Reabrir as unidades de saúde  é importante, mas trata-se apenas 
de uma parte da equação. As pessoas usuárias precisam estar 
convencidas de que ir até uma unidade de saúde é seguro para 
elas   

Fonte: BCG Live. Como a pandemia está transformando o setor saúde no Brasil. São Paulo: BCG Henderson Institute; 2020.



Uma comunicação clara pelos 
prestadores de serviços

§ Comunicar um plano claro de reagendamento e os seus tempos
§ Informar com clareza que dispõem de protocolos de testes da 

COVID-19 e capacidade de realizá-los prontamente
§ Prover um tempo certo para o reagendamento
§ Assegurar o distanciamento físico, garantir a higienização 

adequada dos espaços de cuidados e dar confiança de que os 
profissionais de saúde usam os equipamentos de proteção 
individual normatizados

§ As pessoas usuárias precisam sentir que o pior já passou e que 
estão emocionalmente prontas para fazer o reagendamento

Fonte: BCG LIVE. Como a pandemia está transformando o setor saúde no Brasil. São Paulo: BCG Henderson Institute; 2020.



A adesão das pessoas usuárias                             
ao processo de retomada

§ A  adesão das pessoas a um reagendamento de atendimento de 
condições não COVID-19 depende de suas percepções de riscos que 
ocorrem em três níveis. 

§ O primeiro nível é resultado de ação externa sobre a percepção 
individual como políticas públicas com normas de conduta, punição 
em caso de descumprimento ou obrigatoriedade. A grande mídia, as 
atitudes e o bom exemplo de pessoas reconhecidamente formadoras 
de opinião também interferem nas decisões individuais. 

§ O segundo nível depende de quem está no entorno como pais, 
amigos, colegas e conhecidos e como se comportam diante uma 
situação de risco. 

§ O terceiro nível diz respeito à decisão individual e envolve 
conhecimento pessoal sobre o assunto e depende significativamente 
do nível socioeducacional de cada um, além de seu acesso a 
informações de fontes confiáveis

Fonte: Kallás E. O comportamento e o COVID-19. Folha de São Paulo. 2020 



Prevenindo a terceira onda

• É importante para atenuar os problemas da terceira onda 
desenvolver o  monitoramento das pessoas portadoras de 
condições crônicas complexas, tais como hipertensão de alto 
risco, diabetes com controle metabólico ruim e idosos frágeis 
buscando sua estabilização

• Isso ajudará a reduzir potenciais picos de demanda futuros nas 
unidades de emergência e nos leitos para pessoas com 
condições não COVID-19. 

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.



O processo de retomada e o uso de 
estratégias de racionalização dos serviços

• Redução dos gargalos nas unidades de emergência e nos hospitais, o 
que pode envolver a utilização de tecnologias como o sistema lean 
para racionalização dos fluxos assistenciais

• Aplicação da estratégia logística do pool locacional concentrando o 
atendimento de condições não COVID-19 numa única unidade 
dedicada  

• Uma rede de cuidados continuados pode ser criada para receber 
pessoas com altas de condições não COVID-19 e com COVID-19 
permitindo que os leitos hospitalares girem mais rapidamente

• Designação de áreas de quarentena para pessoas que ainda esperam 
os resultados dos testes

Fonte: Song H et al. How hospitals can meet the needs of non-Covid during pandemia. Harvard Business Review. 2020. 
Disponível em: https://hbr.org/2020/07/how-hospitals-can-meet-the-needs-of-non-covid-patients-during-the-pandemic
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A garantia da oferta dos                                
serviços essenciais

Para evitar morbidade e mortalidade indiretas e prevenir agudizações 
de condições crônicas quando os serviços de saúde sofrem 
disrupção, alguns serviços essenciais devem ser priorizados para 
que não sofram interrupção como: serviços preventivos;  vacinação; 
serviços relativos à saúde reprodutiva; serviços importantes para 
populações vulneráveis como atenção às crianças e às pessoas 
idosas; monitoramento das condições crônicas não agudizadas, 
incluindo medicamentos; acesso a serviços de urgência e 
emergência para condições não COVID-19; e serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico

Fonte: World Health Organization. Maintaining essential health services: operational guidance                                       
for the COVID-19 context. Geneva: WHO; 2020.



Opções para retomada                                                
dos serviços hospitalares

§ Os hospitais livres de COVID-19 em que as pessoas devem ser 
confirmadas de não estarem infectadas antes de receberem os 
tratamentos

§ A criação de fluxos assistenciais contínuos de pessoas usuárias e 
equipes de saúde, o que pode ser feito pela designação de áreas 
livres da COVID-19, seja separando uma unidade hospitalar dedicada 
somente a pessoas com COVID-19 ou criando diferentes rotas que 
não se cruzem dentro de uma mesma unidade hospitalar

§ O hospital 3 em 1: o com áreas livres de COVID-19 para garantir o 
atendimento de outras doenças,  o de COVID-19 e o de transição em 
que as pessoas usuárias ficam até chegar o resultado do exame

Fontes: :                                                                                                                    
Edwards N. Here to stay? How the NHS will have to learn to live with coronavirus. Nuffield Trust. 2020. Disponível em: 
https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/here-to-stay-how-the-nhs-will-have-to-learn-to-live-with-coronavirus
Collucci C. Diretor do Sírio considera insuficientes medidas de Dória contra COVID. Folha de São Paulo,                      
3 de dezembro de 2020. 
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A retomada da atenção às                                    
condições crônicas

§ Incluir as condições crônicas nos planos de contingência para 
o enfrentamento do COVID-19

§ Garantir a oferta de serviços essenciais e comunitários de 
condições crônicas 

§ Monitorar o acesso e a continuidade dos serviços essenciais 
relativos às condições crônicas

§ Desenvolver e usar soluções digitais para o manejo das 
condições crônicas

§ Fortalecer o autocuidado das pessoas com condições crônicas

Fonte: WHO NCD Department. Rapid assessment of services delivery for noncommunicable diseases (NCD) during the COVID-
19 pandemic. 2020. Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-
the-covid-19-pandemic

about:blank


Um plano de retomada para os 
trabalhadores de saúde

• Pessoas, trabalhando diferentemente, em uma cultura inclusiva e de 
compaixão

• Mais pessoas em treinamento e educação e recrutados para assegurar 
que os serviços serão apropriadamente dotados de trabalhadores 
suficientes

• Pessoas trabalhando diferentemente ao adotar novos modos de 
trabalho em equipe e suportados por tecnologias apropriadas

• Criar um sentimento de pertencimento e promover serviços mais 
inclusivos e criando lugares de trabalho em que os trabalhadores 
desejam permanecer. 

Fonte: National Health Service. We are the NHS: people plan 2020/21 actions for us all. London: NHS; 2020.



A COVID-19 e as mudanças nos                                 
sistemas de atenção à saúde

• O tempo da pandemia promoveu mudanças dramáticas nas 
organizações de diferentes tipos, afetando mais umas que outras

• Os problemas que eram entendidos intelectualmente antes da 
pandemia tornaram-se, repentinamente, fissuras gigantes, separando 
a velha realidade da nova normalidade

• Neste tempo,  as mudanças se impõem com rapidez porque ninguém 
precisa ser convencido de uma resposta rápida e os objetivos 
definidos antes da crise podem ser transformados rapidamente

• Este tempo tem sido denominado de era da aceleração, expressa por 
um gestor nunca curta frase: “o que eu achava que nunca seria 
possível, foi feito em duas semanas”

• A era da aceleração invadiu, de forma profunda e definitiva, os 
sistemas de atenção à saúde 
Fontes:                                                                                                                      
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Algumas tendências dos sistemas de 
atenção à saúde na era da aceleração

• Reforma

• Saúde para todos

• O crescimento exponencial das tecnologias digitais

• A crise financeira

• A integração dos sistemas em redes de atenção

• Novos modelos de gestão e de atenção à saúde

Fontes:                                                                                                                      
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As mudanças dos sistemas de atenção                      
à saúde na era da aceleração

• Reforma:                                                                                                           
A pandemia da COVID-19 acelerou as reformas nos sistemas de atenção à 
saúde por meio de mudanças de regras e ações no sentido de fortalecê-los 
frente à ameaça do SARS-CoV-2. As crises econômicas impulsionam as 
reformas na saúde e é preciso estar atento aos seus direcionamentos

• Saúde para todos:                                                                                                            
A sindemia da COVID-19 ampliou a desigualdade em saúde. Isso não pode 
perdurar porque a resolução desse problema passa pelo enfrentamento da 
desigualdade na saúde, o que convoca movimentos de saúde para todos 

• O crescimento exponencial das tecnologias digitais                                        
O crescimento das tecnologias digitais deverá ser consolidado porque pode 
aumentar a compreensão das pessoas usuárias, ofertar serviços de forma 
mais conveniente e oferecer soluções customizadas para cada pessoa. A 
explosão da telessaúde rompeu o modelo dawsoniano de regionalização da 
saúde estruturado por fluxos centrípetos e, por consequência, este modelo 
centenário deve ser reconcebido
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As mudanças dos sistemas de atenção                      
à saúde na era da aceleração

• A crise financeira:                                                                                         
A pandemia provocou uma crise de financiamento nos sistemas e nas 
organizações de atenção à saúde. Nos Estados Unidos estima-se um valor 
anual de 75 bilhões de dólares. Isso aponta para a necessidade de políticas de 
incremento da eficiência. O modelo de financiamento com base no volume de 
serviços deverá ser substituído por modelos que gerem valor para as pessoas

• A integração dos sistemas em redes de atenção                                          
A fragmentação vigente será substituída por sistemas em redes em que 
diferentes pontos de atenção se integrarão em torno das pessoas usuárias por 
meio ecossistemas centrados nas necessidades destas pessoas, sob a 
coordenação da atenção primária à saúde

• Novos modelos de gestão e de atenção à saúde                                                                           
O modelo da gestão da oferta deverá  ser substituído por um modelo da saúde 
da população e se dará a utilização rotineira de tecnologias de gestão da 
clínica. Novos modelos de atenção à saúde com base em evidências, deverão 
ser instituídos, especialmente os modelos inovadores de atenção às condições 
crônicas
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