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BOAS-VINDAS
Para enfrentar a pandemia de COVID-19, os países e as instituições de saúde devem ter a capacidade
de responder com recursos humanos em quantidade, com capacidade e habilidades adequadas às
necessidades da população, de forma oportuna, pertinente, eficiente e eficaz.
A gestão eficaz dos recursos humanos permitirá que os sistemas de saúde respondam de forma
oportuna, melhorando os resultados do atendimento, racionalizando o consumo de insumos e
reduzindo o estresse da equipe.
A pandemia de COVID-19 apresenta desafios para garantir a disponibilidade de profissionais de saúde,
nas áreas de grande demanda, com as capacidades necessárias para responder adequadamente ao
aumento da demanda e à ampliação dos serviços, bem como à possível redução de disponibilidade de
profissionais, devido, entre outros motivos, a doenças, situações de risco e questões pessoais ou
familiares.
O planejamento de recursos humanos é essencial para garantir a preparação para a resposta,
melhorar a capacidade de enfrentar o aumento de casos e garantir a quantidade suficiente de
profissionais mais eficientes e produtivos, proporcionando-lhes treinamento, proteção, direitos,
reconhecimento e as ferramentas necessárias para o cumprimento de suas funções.
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Áreas prioritárias para a gestão dos recursos humanos em
saúde no combate à COVID-19
Para esse processo de planejamento, são necessários os seguintes aspectos:

• Proteção dos profissionais de saúde e de apoio das instituições de saúde.
• Estabelecimento de um processo para prever as necessidades de
recrutamento de trabalhadores e a possível mobilização.
• Ativação ou fortalecimento da rede integrada de serviços de saúde,
comunicação e participação comunitária nos países.

Este documento consultivo se concentrará na primeira área prioritária,
que é a proteção dos profissionais de saúde e de apoio.
As informações contidas neste documento consultivo são as mais atualizadas até o momento da publicação.
Consulte frequentemente os sites da OPAS e da OMS para obter informações novas e atualizadas.

FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO E
OPORTUNO SOBRE CUIDADO E
AUTOCUIDADO
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #1
Fornecer treinamento adequado e oportuno sobre cuidado e autocuidado
Os gestores devem garantir que toda a força de trabalho de saúde, nos
serviços comunitários e hospitalares, receba treinamento adequado
sobre COVID-19 (virtual ou em instalações de treinamento comunitário
designadas para isso) e formação atualizada em suporte básico de vida,
de acordo com o curso da OMS de atendimento básico de urgência.
Devem desenvolver e adotar um plano de formação para enfrentar a
COVID-19, incluindo a elaboração de dispositivos para a formação
continuada e atualização de habilidades e competências, conforme seja
necessário.
Os gestores devem instituir estruturas adequadas de apoio à supervisão
e a capacidade de reforçar e apoiar os conhecimentos e as habilidades
adquiridas de forma rápida.

Também devem estabelecer sistemas para monitorar e garantir a
aquisição e a aplicação à prática adequadas dos conhecimentos,
habilidades e competências necessários para combater a COVID-19.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #1
Fornecer treinamento adequado e oportuno sobre cuidado e autocuidado (cont.)
O treinamento pode basear-se nas orientações técnicas fornecidas pela OPAS e pela
OMS, disponíveis nos seguintes sites:
• Página principal da OMS em espanhol relacionada à COVID-19:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• EPI-WIN Rede de Informações da OMS sobre Epidemias (disponíveis em inglês)
https://www.who.int/teams/risk-communication (página principal)
https://www.who.int/teams/risk-communication/health-sector (página para o setor
da saúde)
• Documentos Técnicos da OPAS - Doença Causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19):
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronaviruscovid-19 (em espanhol)
As orientações nos sites acima incluem, entre outros, os seguintes assuntos:
• Manejo clínico
• Prevenção e controle de infecções (disponível em inglês - versão mais atualizada)
• Uso racional dos equipamentos de proteção individual
• Máscaras
Também há orientações específicas, dependendo do nível de serviços e do tipo de
contato com o paciente.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #1
Fornecer treinamento adequado e oportuno sobre cuidado e autocuidado (cont.)
Diversos cursos de autoaprendizagem de acesso aberto são disponibilizados
gratuitamente em vários idiomas pela OPAS e pela OMS. Muitos deles abrangem as
orientações técnicas mencionadas acima. Os cursos selecionados e atualmente disponíveis
são:
• ePROTECT Infecções respiratórias: Saúde e Segurança Ocupacional - 2020 (COVID-19):
https://bit.ly/CV-OPS-ePROTECT-infecciones-respiratorias (em espanhol)
• Vírus respiratórios emergentes, incluindo o vírus que causa a COVID-19: métodos de
detecção, prevenção, resposta e controle: http://bit.ly/CVOPS-COVID-19 (em espanhol)
• Prevenção e controle de infecções (PCI) causadas pelo novo coronavírus (COVID-19):
http://bit.ly/CVOPS-PCI-COVID-19 (em espanhol)
• Curso de tratamento clínico de Infecções Respiratórias Agudas Graves - IRAG - 2020
(COVID-19): https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-de-manejo-clinico-delas-infecciones-respiratorios-agudas-graves-irag-2020 (em espanhol)
• Diretrizes de planejamento operacional para a COVID-19 para o sistema UNCT e outros
associados-2020: https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/directrices-deplanificacion-operativa-para-la-covid-19-para-el-sistema-unct-y-otros-asociados (em
espanhol)
Esses e outros cursos podem ser acessados no site da OMS, Open WHO:
https://openwho.org/channels/covid-19 ou na página de cursos e materiais referentes à
COVID-19 do Campus Virtual de Saúde Pública:
https://www.campusvirtualsp.org/es/covid-19

GARANTIR O CONHECIMENTO DOS
DIREITOS, FUNÇÕES E
RESPONSABILIDADES
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #2
Garantir o conhecimento dos direitos, funções e responsabilidades
Os profissionais de saúde devem estar cientes de
seus direitos, funções e responsabilidades.
O documento da OMS, Coronavirus Disease
(COVID-19) Outbreak: Rights, roles and
responsibilities of health workers, including key
considerations for occupational safety and health,
enfatiza os direitos, funções e responsabilidades dos
profissionais de saúde, incluindo as medidas
específicas necessárias para garantir a segurança e
saúde no trabalho.
Este documento está resumido nos próximos slides.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #2
Garantir o conhecimento dos direitos, funções e responsabilidades (cont.)
Os direitos dos profissionais de saúde incluem a expectativa de que
gestores e empregadores:
• assumam a responsabilidade geral de garantir as medidas preventivas e de proteção
necessárias para minimizar os riscos de saúde e segurança no trabalho (SST);
• forneçam informações, instruções e treinamento sobre SST, incluindo a prevenção
e o controle de infecções (PCI) e sobre como usar, colocar, tirar e descartar os
equipamentos de proteção individual (EPIs);
• forneçam uma quantidade adequada e suficiente de insumos de PCI e EPIs;
• forneçam atualizações técnicas e ferramentas;
• forneçam medidas de segurança adequadas para a segurança individual;
• proporcionem um ambiente livre de culpa para informar incidentes e oferecer apoio;
• assessorem os profissionais na autoavaliação, notificação de sintomas e necessidade de
ficar em casa quando estiverem doentes;
• mantenham horários de trabalho adequados;
• consultem os profissionais sobre os requisitos de SST e notifiquem a inspeção
do trabalho, conforme seja necessário;
• não exijam a continuidade do trabalho, caso seja perigoso, até que sejam tomadas as
medidas corretivas;
• permitam que os trabalhadores se retirem se houver uma justificativa razoável;
• honrem o direito a compensação, reabilitação e serviços curativos, caso os trabalhadores
estejam infectados;
• forneçam acesso a serviços de saúde mental e aconselhamento; e
• possibilitem a cooperação entre a gerência, os profissionais de saúde e seus
representantes.

Resumido de: Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak: Rights, roles
and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational
safety and health (disponível em inglês).
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #2
Garantir o conhecimento dos direitos, funções e responsabilidades (cont.)
Os profissionais de saúde devem:
• seguir os procedimentos estabelecidos de SST, participar de treinamentos de SST e evitar
expor outras pessoas a riscos de saúde e segurança;
• usar os protocolos fornecidos para avaliar, classificar e tratar pacientes;
• tratar os pacientes com respeito, compaixão e dignidade;
• manter a confidencialidade do paciente;
• seguir rapidamente os procedimentos estabelecidos de notificação de saúde pública dos
casos suspeitos e confirmados;
• fornecer ou reforçar informações precisas sobre prevenção e controle de infecções e
saúde pública, incluindo as pessoas preocupadas que não apresentam sintomas ou
riscos;
• colocar, usar, tirar e descartar adequadamente os equipamentos de proteção individual;
• monitorar-se para detectar sinais de doença e se autoisolar ou reportar a doença aos
gestores, caso esta ocorra;
• notificar a gerência caso haja sinais de estresse indevido ou problemas de saúde mental
que exijam intervenções de apoio; e
• informar o supervisor imediato sobre qualquer situação que tenha uma justificativa
razoável para acreditar que existe um perigo iminente e grave para a vida ou a saúde.
Resumido de: Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak: Rights, roles and
responsibilities of health workers, including key considerations for occupational
safety and health (disponível em inglês).

APOIAR A SAÚDE MENTAL
E O BEM-ESTAR
PSICOSSOCIAL
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #3
Apoiar a saúde mental e o bem-estar psicossocial
Os gestores devem apoiar os profissionais de saúde para
lidarem com seu estresse e melhorar seu bem-estar
psicossocial.
Algumas mensagens para os profissionais de saúde são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumido de:
Mental health and psychosocial considerations during
the COVID-19 outbreak (disponível em inglês).

Não deixe de descansar durante o trabalho ou entre os turnos.
Coma alimentos saudáveis em quantidade suficiente.
Participe de atividades físicas.
Mantenha contato com familiares e amigos, inclusive virtualmente.
Evite usar estratégias pouco úteis de enfrentamento da situação.
Evite o estigma e a discriminação.
Procure pessoas de confiança para obter ajuda.
Conheça os fatos, mas evite assistir, ler ou ouvir notícias que sejam muito
angustiantes.
• Amplifique histórias positivas.
• Proteja-se e apoie os outros.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #3
Apoiar a saúde mental e o bem-estar psicossocial (cont.)
Mensagens para os líderes de equipe ou gestores de
estabelecimentos de saúde:
• Mantenha os profissionais protegidos contra o estresse crônico
e problemas de saúde mental.
• Garanta uma comunicação de qualidade e atualizações precisas
das informações.
• Associe os colegas com mais experiência àqueles com menos
experiência.
• Promova um sistema de companheirismo para fornecer apoio,
monitorar o estresse e reforçar os procedimentos de segurança.
• Permita horários de trabalho flexíveis.
• Inicie, incentive e monitore os descansos.
• Facilite o acesso aos serviços de saúde mental e de apoio
psicossocial e garanta que os trabalhadores estejam cientes de
tais serviços.
• Oriente os profissionais dedicados ao combate à COVID-19
sobre a melhor forma de fornecer apoio emocional e prático
básico.

Resumido de: Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19
outbreak (disponível em inglês).
Para mais informações, visite também:
• Documento informativo provisório. Como abordar a saúde mental e os aspectos
psicossociais do surto de COVID-19
• Virtual course: Psychological First Aid (PFA) in
disaster management in the Caribbean – 2019
(disponível em inglês).

ESTABELECER UM SISTEMA PARA REPORTAR
CASOS RELEVANTES DE EXPOSIÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO #4
Estabelecer um sistema para reportar
casos relevantes de exposição de funcionários
As instituições devem estabelecer um sistema de monitoramento
e controle dos trabalhadores expostos à COVID-19 e garantir
que os profissionais estejam cientes do mesmo.
As seguintes ferramentas foram desenvolvidas e disponibilizadas pela OPAS
e pela OMS:
• Atendimento ao profissional de saúde exposto ao novo coronavírus
(COVID-19) em estabelecimentos de saúde (OPAS) (em espanhol).
• Health workers exposure risk assessment and management
in the context of COVID-19 virus (OMS) (disponível em inglês).
As duas ferramentas ajudarão a determinar o risco de infecção
pelo vírus da COVID-19 dos profissionais de saúde expostos a um paciente
com COVID-19 e fornecem recomendações para o gerenciamento adequado
desses trabalhadores de saúde, de acordo com o risco de infecção.
É importante conhecer ambas as ferramentas, pois elas abrangem diferentes
aspectos relacionados à exposição ao vírus que causa a COVID-19.
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