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I. Introdução
Este documento levanta uma série de considerações que devem ser levadas em conta
no momento da retomada das atividades após o término da etapa de confinamento,
devido à necessidade de reduzir o contágio da COVID-19. Sendo assim, analisa várias
propostas oficiais de abertura dos laboratórios de ideias (think tanks) e outras
instituições, e sintetiza algumas lições extraídas de experiências iniciais dos países
que estão seguindo por esse caminho. Portanto, o objetivo do documento consiste
em nortear os responsáveis por decisões, na América Latina e no Caribe, na difícil
tarefa de determinar quando e como liberar as restrições e retomar as atividades
socioeconômicas.
A pandemia provocada pela COVID-19 apresenta números alarmantes. Até 5 de maio de 2020,
foram contabilizados mais de 3,5 milhões de casos confirmados no mundo todo e quase
254.000 mortes. Embora os primeiros casos confirmados na América Latina e no Caribe
tenham sido identificados no final de fevereiro, a taxa de crescimento tem sido exponencial:
até 5 de maio, os países da região registraram 269.188 casos confirmados (número 14 vezes
superior ao registrado no início de abril) e 14.967 óbitos, o que representa uma taxa de 2,39%
para cada 100.000 habitantes1.
Diante da disseminação incontrolável do vírus, a maioria dos países da região impôs
medidas de confinamento, porém há muita heterogeneidade no que diz respeito à duração
e à natureza dessas medidas. Alguns países, como México, Jamaica, Uruguai e Belize, não
introduziram medidas obrigatórias, somente recomendações de cumprimento voluntário.
Outros países, como Chile, República Dominicana, Brasil e Guatemala, decidiram realizar
isolamentos localizados ou ceder à pressão das autoridades locais, sejam elas municipais ou
estaduais, nas decisões sobre o confinamento. Isso sugere que medidas diferentes convivem
dentro desses países e inclusive no interior das áreas metropolitanas. Por outro lado, há
países que começaram com recomendações de distanciamento social, porém, à medida que
o número de infectados aumentou, passaram a implementar isolamento obrigatório, tanto
localizado como a nível nacional (por exemplo, Equador, Panamá e Paraguai). Por último,
outro grupo de países, como Peru e Haiti, impôs, como primeira e única medida, o isolamento
obrigatório a nível nacional. Aproximadamente metade dos países declarou confinamento
total, enquanto a outra metade o realizou somente de forma parcial2. Em todos os casos, a
quarentena foi estendida para além das datas originais.

1
Para ver os últimos dados disponíveis, consulte a seção dedicada à COVID-19 no site do Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
2
Parcial refere-se às recomendações de isolamento, seja local ou nacional, e isolamentos obrigatórios localizados
(como é o caso do Chile, onde é obrigatório, porém por municipio). Total consiste no isolamento obrigatório em todo o
território nacional. Em localidades ou países onde existem apenas recomendações de isolamento, os indivíduos não estão
sujeitos a possíveis multas em caso de deslocamento. Em contrapartida, quando a ordem é obrigatória, existem multas
para quem viola a quarentena.
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Uma região confinada
Quadro 1: Medidas de confinamento na região

País

Data das primeiras
medidas de
distanciamento
social

Tipo de
isolamento
atual

Data de
quarentena
total

Data do primeiro
caso confirmado
de COVID-19

Argentina

14-Mar

Total

20-Mar

3-Mar

Bahamas

19-Mar

Total

24-Mar

16-Mar

Barbados

16-Mar

Parcial

17-Mar

Belize

20-Mar

Parcial

23-Mar

Bolívia

12-Mar

Total

Brasil

19-Mar

Parcial

26-Fev

Chile

15-Mar

Parcial

3-Mar

Colômbia

12-Mar

Total

Costa Rica

12-Mar

Parcial

Equador

11-Mar

Total

17-Mar

1-Mar

El Salvador

11-Mar

Total

21-Mar

19-Mar

Guatemala

16-Mar

Parcial

14-Mar

Guiana

16-Mar

Parcial

12-Mar

Haiti

19-Mar

Total

19-Mar

11-Mar

Honduras

12-Mar

Total

20-Mar

11-Mar

Jamaica

13-Mar

Parcial

11-Mar

México

20-Mar

Parcial

28-Fev

Nicarágua
8

22-Mar

24-Mar

11-Mar

6-Mar
6-Mar

Nenhum

19-Mar

Panamá

16-Mar

Total

25-Mar

10-Mar

Paraguai

9-Mar

Total

20-Mar

8-Mar

Peru

15-Mar

Total

15-Mar

6-Mar

República
Dominicana

16-Mar

Parcial

1-Mar

Suriname

14-Mar

Parcial

14-Mar

Trinidad e
Tobago

13-Mar

Total

Uruguai

13-Mar

Parcial

Venezuela

12-Mar

Total

Fonte: elaboração própria baseada em jornais e outras fontes disponíveis on-line.

29-Mar

12-Mar
14-Mar

17-Mar

14-Mar
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As medidas de confinamento foram eficazes para reduzir a mobilidade de pessoas. Os dados
confirmam que os deslocamentos das pessoas de e para o local de trabalho diminuíram
consideravelmente na região durante as datas em que foram impostas as medidas. Outros
aspectos, como o deslocamento até o transporte público ou parques, ou o número de pessoas
que se deslocam pelo menos um quilômetro por dia, sofreram quedas semelhantes3. Alguns
países que implementaram medidas de confinamento total, como Bolívia, Equador e Peru,
registram quase 80% de redução nos deslocamentos das pessoas. Em outros casos, como
do Haiti, observa-se uma redução muito menor, apesar de também ter sido decretado o
confinamento total.

Alguns países registram
reduções de mais de 80%
na mobilidade

% DE VARIAÇÃO
DESDE A LINHA DE BASE

Figura 1: Alteração na mobilidade até o local de trabalho
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Argentina

Brasil

El Salvador

México

Bahamas

Chile

Guiana

Nicarágua

3

Estados Unidos
Itália

Barbados

Colômbia

Haiti

Paraguai

Trinidad e Tobago

Belize

Costa Rica

Honduras

Peru

Uruguai

Bolívia

Equador

Jamaica

Porto Rico

Venezuela

Fonte: Google Community Report, 2020.

Para obter mais informações, consulte o Google Mobility Reports.
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Há indícios de que as medidas de confinamento tiveram um impacto positivo na redução
da incidência dos casos registrados de COVID-19 e na mortalidade. Muitos dos países
desenvolvidos, incluindo alguns dos mais afetados pelo coronavírus, como Itália e Espanha,
superaram o pico da doença. Tanto o número de novos casos (que é medido com grau de
erro muito elevado) como o número de mortes por dia (uma medida mais precisa) estão em
evidente queda. A redução do número de falecimentos nesses países é bastante generalizada
e inclui, mais recentemente, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos4. Esse é
um sinal claro de que a quarentena está funcionando. Após o confinamento, o coeficiente
de reprodução do vírus (R) na China, Coreia do Sul e na maioria dos países europeus já se
encontra abaixo de 1. Isso reflete também uma crescente literatura especializada sobre os
efeitos das restrições, que mostra que estas reduzem a disseminação da doença e ajudam,
portanto, a preservar vidas5.

Na América Latina e no Caribe, o ciclo da doença começou várias semanas após a
Europa e Estados Unidos. Nos países desenvolvidos, os primeiros casos foram confirmados
em janeiro (no dia 20 nos Estados Unidos, no dia 22 na França e no dia 31 na Itália). Na região, o
primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro, no Brasil. Em parte por esse motivo e porque
as medidas de distanciamento social foram iniciadas muito mais tardiamente em relação
ao aparecimento dos primeiros casos, o número de mortes per capita por dia nos países da
América Latina e do Caribe tem magnitude menor do que nos países europeus. Entretanto,
em 5 de maio, o número de mortes per capita continuou a aumentar em vários países da
região6. E, mesmo em países cujos números de novos casos e falecimento começaram a
declinar, a transmissão comunitária em cidades e regiões específicas continua causando um
considerável número de mortes e altos níveis de estresse.
Ao mesmo tempo que reduz a mobilidade e a disseminação da doença, o confinamento e
seus efeitos sobre as economias do mundo já são sentidos com intensidade. Nos Estados
Unidos, mais de 30 milhões de pessoas perderam seu emprego em apenas seis semanas,
um número não observado desde a Grande Depressão. Segundo o relatório Panorama
econômico mundial do Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento a nível global
será gravemente afetado, passando de 2% em 2019 para -3% em 2020, com média de -6 %
em economias de alta renda e -5% para o conjunto da América Latina e do Caribe. Além
disso, segundo estimativas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a COVID-19
pode gerar uma perda de até 17 milhões de empregos formais na região, a depender da
evolução da pandemia e das medidas de mitigação adotadas7. Por isso, à medida que o
número de mortes por COVID-19 começa a diminuir, ganha relevância no mundo todo a
pergunta de quando e como relaxar as medidas de confinamento e distanciamento social.
10

4

Para ver essa evolução, consulte Daily COVID-19 Deaths in Selected Developed Countries.

5
Ver, por exemplo, Fang et al.(2020). “Human Mobility Restrictions and the Spread of the Novel Coronavirus (2019nCoV) in Chinapara el caso de China”.
6

Para conferir a evolução das mortes per capita na América Latina, consulte Daily COVID-19 Deaths in Latin America.

7
Para mais informações, consultar Altamirano et al. (2020). “¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo?:
Posibles escenarios para América Latina y el Caribe”. BID.

II. Uma difícil decisão
com incertezas
A saída do confinamento causado pelo coronavírus será a decisão política mais
importante que os Governos dos países da região em breve terão que tomar. Essas
decisões não só envolverão o momento da flexibilização das restrições impostas, como
também a modalidade que essa flexibilização terá. Muito está em jogo. Trata-se, por um
lado, de preservar vidas. Sair da quarentena pode ter um custo elevado em contágios e
mortes, particularmente se, ao mesmo tempo, não forem expandidas consideravelmente
as ferramentas com que os países enfrentam a doença. Permanecer em quarentena, por
outro lado, implica em custos econômicos muito importantes, que também recaem de
maneira particularmente severa nas populações economicamente mais vulneráveis. Por
isso, as decisões de saída da quarentena representam, um difícil equilíbrio entre proteger a
vida e cuidar dos meios de subsistência.
Além disso, essas decisões tão fundamentais deverão ser tomadas em um contexto
de grande incerteza. Quanto à doença, sabe-se que é muito contagiosa e muito mais grave
para os idosos. Porém, não se sabe exatamente qual é o número de infectados nem a taxa de
mortalidade. Supõe-se – porém não se sabe ao certo –, que os infectados adquirem imunidade
à doença e não foi confirmado se é permanente ou temporária. Não há uma ideia precisa do
grau de imunidade comunitária já desenvolvida nos diferentes países. A escassez de testes para
diagnóstico e sorológicos confiáveis significa que, na questão epidemiológica, os Governos estão
quase no escuro.
Quanto à reabertura, não se sabe em que medida ocorrerá uma recuperação rápida
do emprego ou do produto interno bruto (PIB). Tampouco é possível prever qual será o
comportamento da população na reabertura. Uma coisa é a decisão de abrir restaurantes
ou cinemas e outra é que as pessoas decidam ir. Desconhecendo o grau de imunidade
comunitária, não é possível ter uma ideia clara de quanto aumentarão os contágios quando
as restrições forem relaxadas. Todos esses são temas cruciais e somente serão desvendados
consoante os processos de reabertura avancem. A solução será montar sistemas de
informação que permitam aos países aprender o mais rápido possível, não só o que é feito
em diferentes partes do país, mas também em outros países da região e do mundo, e
garantir que esses aprendizados sejam incorporados rapidamente aos processos de decisão
de políticas públicas a respeito de quais partes da economia devem abrir, quando abrir e
quando é necessário retroceder.
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Muitos países desenvolvidos que estão mais avançados no ciclo da doença enfrentam dilemas
parecidos. Porém, o equilíbrio entre proteger vidas – continuando o distanciamento social –, e
reabrir a economia – flexibilizando essas medidas –, não é exatamente o mesmo entre os países
desenvolvidos e os da região. Algumas dessas diferenças estão na relação com os custos de
suspender a quarentena pelo risco de perda de vidas; outras, com o custo de manter a economia
fechada.
A seguir, serão discutidos os principais aspectos que diferenciam a América Latina e o Caribe
dos países desenvolvidos.

A América Latina e o Caribe têm populações mais jovens que os países
desenvolvidos, embora com grandes diferenças entre os países da região. Em
média, a porcentagem de idosos na região é a metade (9%) da porcentagem dos países
industrializados (18,4%). Contudo, a diferença entre o país com a porcentagem mais alta
de idosos da região (Barbados) e o país com a porcentagem menor (Belize) é ainda maior (dez
pontos percentuais). Por isso, essa consideração varia muito entre regiões e países.

A proporção de idosos
na América Latina
e no Caribe é a metade
dos países desenvolvidos.
Figura 2: Adultos de mais de 65 anos na América Latina e no Caribe e nos países desenvolvidos
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Fonte: Nações Unidas.
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A estrutura demográfica da América Latina e do Caribe reduz o custo da suspensão da
quarentena pelo risco de perda de vidas em comparação com os países mais desenvolvidos,
já que, embora haja incerteza sobre as taxas de mortalidade da COVID-19, não há dúvida de
que afeta mais aos idosos. Dados como os registrados por Ferguson et al. (2020), baseados
na China, confirmam que essas pessoas têm maior probabilidade de apresentar sintomas
graves, de exigir tratamento em unidades de tratamento intensivo e, por fim, de morrer
(ver Quadro 2). De acordo com esses dados, a mortalidade entre os infectados entre 70 e 79
anos é trinta vezes maior que a correspondente para infectados entre 40 e 49 anos, que, por
sua vez, é quase trinta vezes maior que em crianças e jovens com 10 a 19 anos. As diferenças
nos requisitos de leitos de terapia intensiva também são muito significativas.

A mortalidade entre os infectados
com 70 a 79 anos (5,1%)
é trinta vezes maior que a
mortalidade de infectados
entre 40 e 49 anos.
Quadro 2: Gravidade dos casos por faixa etária
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Faixa etária

Porcentagem de
casos sintomáticos
que requerem
hospitalização

Porcentagem de
hospitalizações que
requerem terapia
intensiva

Taxa de mortalidade

0a9

0,1%

5,0%

0,002%

10 a 19

0,3%

5,0%

0,006%

20 a 29

1,2%

5,0%

0,03%

30 a 39

3,2%

5,0%

0,08%

40 a 49

4,9%

6,3%

0,15%

50 a 59

10,2%

12,2%

0,60%

60 a 69

16,6%

27,4%

2,2%

70 a 79

24,3%

43,2%

5,1%

80+

27,3%

70,9%

9,3%

Fonte: Ferguson et al. (2020).

Em países com populações envelhecidas, como é o caso da Itália, onde 23% da população
tem mais de 65 anos, sair da quarentena pode resultar em muitas hospitalizações e mortes.
Embora as tabelas de mortalidade para a América Latina e o Caribe possam diferir da
aqui apresentada, está claro que, em países com populações mais jovens, tanto as mortes
como as hospitalizações podem ser muito menores, portanto, o custo associado à saída da
quarentena também seria menor. Por outro lado, existem algumas condições que aumentam
o custo de manter o confinamento na América Latina e no Caribe, em comparação com os
países de maiores rendas.
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Piores condições de habitação. O custo de ficar em casa é muito maior no caso das
pessoas que residem em condições de habitação inadequadas, forçadas a conviver em
espaços muito pequenos, superlotados e sem separação suficiente dos cômodos. Isso é
particularmente importante nos bairros periféricos da região. Em geral, o número de
pessoas que moram em um domicílio é, em média, 25% maior na América Latina e no
Caribe que a média dos países industrializados, com diferenças muito grandes dentro da
região, que vão desde 2,2 pessoas em Barbados até 4,7 no Haiti. Além disso, na região,
o confinamento exacerbou a violência contra a mulher e a criança. Desde a adoção dessa
medida, as denúncias aumentaram de modo alarmante: 100% no Chile, 90% na Colômbia,
60% no México e 40% na Argentina, enquanto os feminicídios triplicaram na Colômbia.

O número de pessoas
por domicílio é 25% maior
na América Latina e no Caribe
que nos países industrializados.
Figura 3: Número médio de pessoas por domicílio
Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento: Sociometro-BID (2018).
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Impacto da menor cobertura de sistemas de proteção ao desemprego e menor
capacidade de resposta em matéria de políticas para preservação do emprego.
A maioria dos países de altas rendas contam com sistemas de seguro desemprego que
protegem os trabalhadores que ficam desempregados. No entanto, na América Latina e no
Caribe, esses mecanismos existem em apenas oito países, e, mesmo assim, cobrem apenas
poucos casos (Alaimo et al., 2015). As elevadas taxas de informalidade – superiores a 50%
– deixam de fora desses mecanismos a maioria dos trabalhadores e os expõem a situações
de grande precariedade de trabalho, com rendas e empregos extremamente vulneráveis
perante os impactos nas condições econômicas, especialmente quando se trata de algo
tão forte como o impacto do coronavírus. Mesmo para os trabalhadores formais, a alta
rotatividade de empregos e o fato de que a maioria dos trabalhadores contribuíram com
o seguro por poucos meses ou anos no momento da demissão fazem com que, em muitos
casos, também não recebam nada (Alaimo et al., 2015).
A isso se soma que, na atual conjuntura, as restrições fiscais que muitos países enfrentam
dificultaram o comprometimento de seus Governos, decisivamente, com a manutenção
do emprego através de subsídios ou empréstimos para as empresas, ou para compensar
os que perdem suas rendas ou não têm renda porque não podem trabalhar. Na maioria
dos países industrializados, durante a quarentena foram anunciadas medidas para que o
Estado financie parte ou a totalidade de salários, com o objetivo de preservar o emprego
e manter o vínculo dos trabalhadores com as empresas. O investimento do PIB que isso
significa é extraordinário. Os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) planejam destinar mais de 16% do PIB, em média, entre subsídios e
garantias. Na região, não houve folga econômica para realizar esse tipo de política com a
mesma intensidade. O investimento anunciado para esses fins foi da ordem de 4% do PIB,
o que é um esforço considerável, porém muito inferior que nos países desenvolvidos. Além
disso, a possibilidade do trabalho remoto é muito menor na região do que nos países de
alta renda e, por isso, menos pessoas puderam manter seu trabalho e suas rendas. Tudo
isso é consistente com os maiores custos da região para manter a quarentena, não só com
relação à perda de renda, como também o impacto que isso gera na ansiedade, depressão
e segurança alimentar.
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A capacidade dos governos
de proteger o emprego e a renda
foi quatro vezes maior,
em percentual do PIB,
em países de alta renda.

Do confinamento à reabertura: Considerações estratégicas para a retomada das atividades na América Latina e no Caribe no contexto da COVID-19

FIGURA 4.
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A PANDEMIA (% DO PIB)

Figura 4: Valor das respostas políticas anunciadas em percentual do PIB
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Uma maior prevalência de doenças crônicas. O risco de mortalidade por COVID-19 é

consideravelmente maior para populações com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e
doenças respiratórias. Considerando a mesma idade, a população da América Latina e do Caribe
tem uma maior incidência dessas doenças do que a média dos países industrializados. Nestes
últimos, por exemplo, a taxa de prevalência de diabetes é ligeiramente superior a 6%, enquanto
na América Latina e no Caribe é cerca de 10%, embora essa média varie de 5,5% no Equador a
17% no Belize.

A incidência de diabetes
é 60% maior na
América Latina e no Caribe.
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Figura 5: Prevalência de diabetes em 2019 (% da população entre 20 e 79 anos)
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Menor capacidade hospitalar. Os países da região contam com uma capacidade
hospitalar (incluindo leitos de terapia intensiva e respiradores) muito mais limitada que nos
países desenvolvidos, o que aumentaria o risco de colapso do sistema de saúde em caso do
aumento da proporção de infectados graves semelhante à desses países. Em média, na América
Latina e no Caribe há apenas dois leitos para cada mil habitantes. Embora esse número varie
de maneira substancial entre países, em todos (exceto na Argentina) é muito inferior à média
correspondente dos países da OCDE, de aproximadamente cinco leitos para cada mil habitantes.
Também existem diferenças importantes no número de leitos para cuidados intensivos, apesar
desses dados estarem disponíveis em um número limitado de países da região. O Uruguai é o
país que tem mais leitos para cuidados intensivos por 100.000 habitantes (cinco leitos), muito
abaixo de países como Itália e Espanha (treze e dez, respectivamente), que, apesar disso, viram
seus sistemas de saúde sobrecarregarem rapidamente.
Quando o sistema de saúde fica saturado, a mortalidade entre os infectados graves
aumenta rapidamente devido à insuficiência de recursos humanos, leitos para cuidados
intensivos, respiradores e outros materiais críticos. Isso limita a capacidade do sistema de
tratar adequadamente as pessoas afetadas por outras doenças e pode resultar em mortes
adicionais por causas que podem ser prevenidas. Evitar esse efeito de congestionamento do
sistema é essencial para reduzir o número de mortes. Além do que, deve-se levar em conta
que os centros de tratamento também podem ser foco de transmissão caso não contem
com espaços adequados para isolar os infectados nem com os materiais necessários para
proteger a equipe de saúde e de apoio. Na realidade, a justificativa para as medidas de
confinamento está relacionada não tanto com a redução do número de casos (que pode ser
muito difícil), mas com distribui-los ao longo do tempo para evitar o colapso da capacidade
do sistema hospitalar para atender adequadamente os infectados graves.
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A menor capacidade do sistema de saúde para atender à população pode forçar os países da
região a manter períodos de confinamento maiores do que o desejável do ponto de vista dos
custos econômicos, para prevenir, assim, maiores taxas de mortalidade. Por essas razões, a
capacidade hospitalar e de unidades de terapia intensiva é uma restrição particularmente
importante na região. Nesse sentido, é essencial, por um lado, expandi-la para relaxar a
restrição e, por outro, garantir que o número de casos se mantenha sempre abaixo desse limiar.

Os países industrializados,
têm o dobro de leitos hospitalares
por habitante do que América Latina e Caribe.
Figura 6: Número de leitos hospitalares por mil habitantes
Fonte: OCDE (2019).
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Menor disponibilidade de instrumentos de teste para gerenciar a pandemia. Um
elemento que torna ainda mais difícil a decisão de quando e como passar do confinamento
para a reabertura é o contexto de grande incerteza sobre qual decisão deve ser tomada.
Como mencionado anteriormente, ainda não há informação suficiente sobre a taxa de
mortalidade, em parte porque não existe informação precisa sobre o número de infectados.
Atualmente, somente uma porcentagem dos infectados é registrada como tal, geralmente
os que procuram os hospitais. Muitos outros permanecem doentes em casa ou em casas
de repouso para idosos sem ter diagnóstico e, consequentemente, não tendo o caso
contabilizado. Os infectados assintomáticos também não constam nos dados oficiais,
apesar de poderem transmitir a doença da mesma maneira que os infectados sintomáticos.
Isso dificulta consideravelmente o controle. Além disso, ao não dispor de dados precisos
sobre o número de infectados, não é possível calcular o grau de imunidade comunitária
que já foi desenvolvida nos diferentes países. Isso dificulta a possibilidade de prognóstico
sobre quanto os contágios aumentam ao se relaxar as restrições, bem como sobre o grau
de imunidade à doença que é preciso ser recuperada e por quanto tempo. Esses são temas
cruciais que serão descobertos à medida que o processo avançar.
Existe um fator adicional que complica ainda mais a situação. Os testes para diagnóstico
e sorológicos, que podem fornecer informação valiosa para responder algumas dessas
questões e ajudar a monitorar a pandemia, não foram utilizados em quantidade suficiente
nos países de alta renda, muito menos nos países de América Latina e do Caribe:
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Os testes para diagnóstico, como PCR (reação de cadeia polimerase, na sigla em inglês),
permitem estabelecer se os pacientes estão infectados, dar-lhes tratamento adequado e
isolá-los do restante da população. São um instrumento fundamental de monitoramento
epidemiológico que as autoridades podem utilizar para tomar as decisões de reabertura.
A maioria dos países carece desses testes em quantidades suficientes. Até mesmo países
desenvolvidos, como os Estados Unidos, enfrentam restrições importantes para realizar esses
testes em todos os pacientes sintomáticos, não tanto pela falta de equipamentos sofisticados
para analisar as amostras, mas pela falta de suprimentos como reagentes ou hastes flexíveis,
sem os quais esses testes não podem ser administrados na quantidade necessária. Essas
limitações são ainda maiores na região, que conta com menos equipamentos, não produz
muitos dos materiais necessários e se viu relegada à concorrência de importação com os
países de alta renda e com maior poder de compra. No dia 30 de abril, a Alemanha, um dos
países com a estratégia de testes mais ambiciosa, realizou 3.000 testes a cada 100.000
habitantes. Os Estados Unidos realizaram cerca de 1.900. A Coreia do Sul, que inicialmente
utilizou testes para diagnóstico em grande escala, ficou para trás, simplesmente porque
conseguiu reduzir drasticamente o número de infecções. Esse êxito é explicado, em boa
medida, pelo uso precoce de testes. Na América Latina e no Caribe, o país que mais realizou
testes é o Chile, com cerca de 960 por 100.000 habitantes, e muitos dos países da região
estão em níveis muito inferiores, como se observa na figura a seguir. Realmente, em um país
típico da região, o número de testes é de cerca de 364 testes por 100.000 habitantes.
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FIGURA 7.
TESTES DE PCR ACUMULADOS COM RESULTADOS ESTABELECIDOS
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Fonte: elaboração própria com base nos dados dos Ministérios da Saúde de cada país.

Fonte: elaboração própria com base nos dados dos Ministérios da Saúde de cada país.

Outro problema associado aos testes é a exigência de um manuseio logístico complexo.
Na região, os equipamentos necessários para realizá-los tendem a estar centralizados em
alguns poucos laboratórios, fazendo com que não recebam os resultados por vários dias.
Essa circunstância reduz seu valor como ferramenta de diagnóstico para o tratamento e o
isolamento oportunos dos infectados. Nesse sentido, surgiram alguns testes alternativos
aplicados diretamente em clínicas ou outros pontos de atendimento, muito mais rápidos e
simples de administrar, porém ainda não estão disponíveis em quantidades suficientes, nem
nos países de alta renda.
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Testes de imunidade. Esses testes, também chamados de sorológicos, servem para um
propósito diferente. Determinam se a pessoa foi exposta ao vírus no passado por meio da
detecção de anticorpos que o sistema imunológico desenvolve para combater o vírus8.
Esses testes podem ser a chave para o monitoramento epidemiológico da doença e estabelecer
quantas pessoas foram expostas e são imunes (na hipótese de a exposição à doença gerar
imunidade, um aspecto sem consenso na comunidade científica). Essa informação é muito
relevante para a tomada de decisões sobre a flexibilização das medidas restritivas e, na medida
em que os testes ficarem mais confiáveis do que são no presente, permitiriam identificar
indivíduos que não podem contagiar outros (nem ser contaminados) e que, portanto, podem
voltar à vida normal.
Os testes de sorologia são mais simples, mais baratos e mais rápidos que os exames PCR, porém
seu desenvolvimento leva mais tempo, por isso, estão apenas começando a ser usados em
países desenvolvidos e na região. Alguns testes de sorologia disponíveis no mercado tiveram
sérios problemas de qualidade, uma circunstância que esperamos que seja diminuída no
futuro próximo.

Abertura sob incertezas
Como afirmamos acima, os confinamentos estão impactando drasticamente as economias.
Uma pesquisa do BID, realizada em 17 países da região, mostra que muitos latino-americanos
perderam seus empregos ou outros meios de subsistência (Bottan, Hoffmann e Vera-Cossio,
inédito). E a situação é muito mais grave nas famílias mais vulneráveis. Entre aqueles que
responderam que antes da crise tinham renda abaixo do salário mínimo (o que corresponde,
aproximadamente, ao décimo inferior), 59% relatam que algum membro da família perdeu
o emprego na pandemia e 43% dos que tinham um negócio relatam que tiveram que
fechar. Aqueles que recebiam renda de mais de seis salários mínimos (o que corresponde,
aproximadamente, ao décimo superior) relatam perda de emprego em 15% das famílias e
FIGURA
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Figura 8: Porcentagem de famílias em que alguém perdeu emprego ou fechou empresa durante
a crise.
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Para mais informações, consulte Stein, E. (2020). “Coronavirus: la lógica de los tests serológicos“. BID.

Do confinamento à reabertura: Considerações estratégicas para a retomada das atividades na América Latina e no Caribe no contexto da COVID-19

Em contraste com os países de alta renda, os recursos fiscais disponíveis são totalmente
insuficientes para enfrentar a crise. Nesse contexto, as pressões para reabrir as economias
são fortes e compreensíveis. Apesar da maioria das pessoas ainda acatarem as decisões
dos governos quanto aos confinamentos, salta aos olhos o que é conhecido como fadiga de
comportamento. As pessoas estão perdendo a paciência. Também se vê claramente na Figura
9 que, à medida que o tempo passa, cai a porcentagem das pessoas que acham que a COVID-19
deve ser prioridade do governo. A impaciência, naturalmente, é maior no caso de quem perdeu
FIGURA 9.
seus meios de subsistência.
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Nesse contexto, não está claro se as autoridades querem ou se podem esperar que tenham
idealmente todas as ferramentas – testes de diagnóstico em quantidade suficiente, testes de
sorologia, recursos humanos e técnicos para o rastreamento de contatos, aumento da capacidade
hospitalar –, antes de tomar essa decisão de reabertura. De certa maneira, a pergunta não parece
ser se ocorrerá a reabertura, mas quando exatamente e de que maneira. Como reabrir com
inteligência, maximizando o impacto sobre os meios de vida e, ao mesmo tempo, minimizando
a perda de vidas?
Evidentemente, a solução não precisa ser a mesma para todo o país. Pode-se começar nas
zonas rurais de baixa densidade, onde a transmissão da doença é naturalmente menor, e
em regiões onde o número de casos ou de mortes por COVID-19 é limitado e a capacidade
hospitalar existente é suficiente para conter possíveis novos surtos. Também podem ir
reabrindo setores da economia de formas diferentes, dependendo caráter crítico e do risco
de infecção resultante. A chave é montar sistemas de inteligência epidemiológica que
permitam aprender a partir da experiência de abertura à medida que esta avança.
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O que acontece quando escolas e universidades são reabertas? O que acontece quando os
trabalhadores de certos setores voltam ao trabalho? O que acontece quando restaurantes,
bares, teatros, cinemas e eventos esportivos reabrem? Qual é o impacto de cada uma
dessas decisões sobre a transmissão da doença? Naturalmente, deve-se garantir que
os aprendizados a partir do que é feito em diferentes regiões e diferentes setores sejam
utilizados para ir ajustando as políticas à medida que os resultados vão sendo revelados, na
linha do que Sabel e Zeitlin (2012) chamam de governança experimentalista (ver Quadro 1).
Esse processo de ajuste permanente deve ser compreendido pelo conjunto da população,
de forma que não sejam criadas falsas expectativas. Por isso, a comunicação adequada na
etapa de reabertura será crucial.
Para alimentar esse processo de tomada de decisões na reabertura, será importante
produzir o máximo de informação possível, aumentando a capacidade de testes e utilizando
mecanismos alternativos para gerar informação imediata (por exemplo, sobre os sintomas),
tanto com o uso da tecnologia como envolvendo organizações comunitárias ativamente.
Também devem ser criados mecanismos centralizados de planejamento e coordenação no
centro do governo, para a rápida tomada de decisões com a informação gerada. Enquanto
isso, deve-se aprender o tanto quanto possível a partir da experiência de outros países que,
no calendário da COVID-19, estão mais avançados que os países da América Latina e do Caribe.
Os ensinamentos dos outros países e a melhor forma de se preparar para a reabertura serão,
precisamente, os temas a serem abordados nas próximas seções.
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III. Lições de outros
países
Uma maneira de antecipar o que pode acontecer na América Latina e no Caribe é
verificar o que fizeram os países onde a pandemia avançou antes. Por um lado, estão
os países do Leste Asiático, os primeiros a enfrentar a pandemia e que, em alguns casos,
conseguiram conter seu avanço. Por outro, Europa e Estados Unidos, que impuseram
medidas de isolamento social mais ou menos restritivas e, ou já estão desenvolvendo
planos para a saída ou já estão adotando os primeiros passos de relaxamento das
restrições. Nesse sentido, como explicou a seção anterior, convém levar em conta as
diferenças entre a realidade dos países desenvolvidos e a América Latina e o Caribe,
um aspecto fundamental no momento de analisar e determinar a oportunidade e as
condições para uma saída inteligente das medidas de confinamento impostas na região.

Lições de seis países do Leste Asiático.
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Uma maneira de inferir como pode ser o futuro após o período de quarentena é analisar a situação
dos países da Ásia onde houve mais etapas na contenção da pandemia. Distâncias culturais,
tecnológicas e políticas à parte, as experiências da China, Coreia do Sul, Japão, Singapura e
Taiwan, bem como do território de Hong Kong, fornecem algumas lições importantes sobre o
futuro da região.

A importância do uso de testes em grande escala e o monitoramento de contatos.
Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul foram capazes de manter o número de casos
sob controle sem impor medidas de confinamento obrigatório e sem fechar o comércio
ou as escolas. Isso foi possível pelo uso de uma estratégia de testes em massa de todas as
pessoas sintomáticas e todos os seus respectivos contatos. Para isso, equipes humanas
entrevistaram todas as pessoas cujos testes deram positivo, com o objetivo de identificar
todas as pessoas com quem tiveram contato próximo durante os catorze dias anteriores. Após
identificar esses contatos, procederam ao isolamento, com monitoramento atento para evitar
o descumprimento da quarentena. Na Coreia do Sul, as equipes encarregadas desse controle
são auxiliadas por uma tecnologia que facilita o acompanhamento da localização das pessoas.
Ela permite identificar as pessoas que estiveram próximas a pacientes com resultado positivo
(menos de dois metros durante mais de meia hora) e isolá-las. Essa tecnologia foi essencial para
ajudar as equipes humanas, uma vez que o número de contágios aumentou rapidamente. Em
Singapura, contudo, que não contava com uso desse tipo de tecnologia em grande escala, as
equipes humanas ficaram sobrecarregadas quando o número de casos começou a aumentar.
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Não podemos baixar a guarda. Há apenas um mês, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e
Taiwan foram citados como exemplos na gestão e contenção da pandemia sem necessidade de
impor restrições. Porém, desde então, tanto Hong Kong como Singapura sofreram uma segunda
onda de casos. No caso da Singapura, o número de casos registrados passou de 266, em 17 de
março de 2020, para mais de 5.900 um mês mais tarde. O contágio foi causado pelo retorno
de trabalhadores migrantes, os quais, em muitos casos, vivem separados em dormitórios
com alto grau de superlotação. Essas condições facilitaram uma disseminação muito rápida
do vírus. Para conter essa segunda onda, a Singapura viu-se obrigada a decretar condições de
isolamento social muito restritivas. No caso de Hong Kong, o aumento dos casos se deu em
razão do retorno de residentes que traziam o vírus da Europa e dos Estados Unidos. Outro
país que também registrou uma segunda onda de casos foi o Japão. Depois de uma primeira
quarentena de três semanas e animado com a rápida queda de novos casos registrados, o
governador da ilha de Hokkaido, no norte do país, permitiu a reabertura do comércio. Essa
medida coincidiu com um período de férias, em que muitos turistas se deslocaram a partir de
outras partes do país. Em apenas três semanas, o número de casos voltou a subir rapidamente,
e o governador da ilha foi forçado a declarar estado de emergência pela segunda vez.
Lições de seis países da Ásia
Uso de testes em grande escala e monitoramento de contatos

Não podemos baixar a guarda

Restrições de viagens e quarentena para viajantes

Boas práticas individuais essenciais

Seminormalidade

Restrições de viagens e quarentena para viajantes. As experiências citadas demonstram
a importância dos viajantes como transmissores do vírus, seja vindos do exterior quanto
do interior de um país. Em locais como China e Coreia do Sul, as autoridades começaram
a impor testes de diagnóstico obrigatórios e quarentena para todos os viajantes, o que pode
ser particularmente relevante em um contexto de menores restrições de isolamento social.
As boas práticas individuais são essenciais. A maioria dos países do Leste Asiático
rapidamente adotou práticas de comportamento individual diante do vírus aprendidas
durante o surto de SARS, tais como uso de máscaras, lavagem de mãos ou distanciamento
social entre pessoas9.
Seminormalidade depois da quarentena. A China impôs uma quarentena muito rígida
a certos setores da população. Após o levantamento progressivo dessas medidas no final
de março, a atividade econômica ainda está distante do normal. As pessoas continuam
mantendo o distanciamento social. E, mesmo quando o comércio reabriu (embora muitas
lojas permaneçam fechadas), a maioria tem baixa demanda.
9
O coronavírus ligado à SARS (SARS-COV) foi identificado no ano de 2003 (SARS-COV). Apareceu pela primeira vez na
província de Guangdong, na China, de onde se espalhou para 23 países, com mais de 8000 casos registrados.
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A reabertura da Europa e dos Estados Unidos: primeiros passos
Também podem ser aprendidas lições relevantes para América Latina e Caribe a partir da
análise de uma gama de recomendações sobre como organizar a reabertura provenientes de
organizações internacionais, laboratórios de ideias (think tanks) e dos governos da Europa e dos
Estados Unidos10.
Recentemente, vários países europeus, como Alemanha, Áustria, Dinamarca ou República
Tcheca, começaram a suspender gradualmente as medidas de confinamento e de
distanciamento social, com diferentes nuances no tipo de comércio que atende aos critérios
de elegibilidade para abrir (metragem específica, capacidade necessária etc.). Quanto ao
acesso à educação, há variações. Alguns casos dão preferência para estudantes do ensino
fundamental e médio prestes a se formar (Alemanha); e outros para crianças do jardim de
infância e do ensino fundamental (Dinamarca). Na maioria dos casos, as recomendações
do uso de máscaras e medidas de distanciamento social são mantidas, especialmente em
espaços e meios de transporte públicos.

Em que pontos as propostas e práticas dos países desenvolvidos coincidem?
Embora as propostas e planos de ação para flexibilizar as medidas de quarentena tenham
sido desenvolvidos em várias frentes distintas (planos oficiais dos governos, propostas de
pesquisadores da universidade, cenários propostos por laboratórios de ideias, entre outros),
existem aspectos em que muitos deles coincidem. Em geral, todos estabelecem condições
epidemiológicas, ferramentas e instrumentos úteis para a reabertura, considerações referentes
a grupos populacionais específicos e ênfase em boas práticas. É importante ressaltar essas
similaridades, já que representam os pilares das possíveis estratégias de saída da quarentena
na América Latina e no Caribe, independentemente do setor, indústria ou país.
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10 Esta revisão incluiu os seguintes documentos: “Actualización de la estrategia frente a la COVID-19”, da Organização
Mundial da Saúde; “Hoja de ruta europea para levantar las medidas de confinamiento adoptadas contra el coronavirus”, elaborada pela Comissão Europeia em cooperação com o presidente do Conselho Europeu; “Guías para la apertura
de América”; “National Coronavirus Response. A ROAD MAP TO REOPENING del American Enterprise Institute“; Safra, E.
J. (2020). “Mobilize and Transition”. Center for Ethics, Universidade de Harvard. Também Amitabh Chandra et al. (2020).
“A Detailed Plan for Getting Americans Back to Work”. Harvard Business Review. Também utilizou-se Smit et al. (2020).
“Safeguarding our lives and our livelihoods“ e Zeke, E. (2020). “We can safely restart the economy in June”.

Do confinamento à reabertura: Considerações estratégicas para a retomada das atividades na América Latina e no Caribe no contexto da COVID-19

Quadro 3: Propostas e práticas dos países desenvolvidos

Condições
epidemiológicas

Redução sustentada
de casos positivos

Ferramentas e
instrumentos
Sistemas de
informação
abertos e
harmonizados

Grupos
populacionais

Boas
práticas

Isolamento de
indivíduos de alto risco
com base em:
Medidas de
◂ Idade
distanciamento físico

◂ Condição médica
prévia

Capacidade
hospitalar (leitos
nas unidades
de tratamento
intensivo)

Aplicativos
para acompanhamento
de contágios e sintomas

Recursos
apropriados
(máscaras,
higienizadores, etc.)

Sistemas de
rastreabilidade
de contato para
monitoramento e
mobilização de pessoas

Limitar a capacidade
permitida em espaços
públicos, escritórios,
restaurantes

Capacidade
de testes em
massa: detecção,
acompanhamento e
isolamento

Testes para
determinar contágios e
identificar indivíduos
com imunidade

Uso de plataformas
virtuais para
procedimentos,
compras, ensino,
trabalho etc.

Identificar indivíduos
com imunidade

Uso de máscara de
proteção
Lavagem de mãos

Condições epidemiológicas e de saúde pública. Todas as propostas citam as condições
(ou pré-condições, como denominam muitos dos documentos) epidemiológicas e de saúde
pública que devem ser consideradas no momento de decidir a flexibilização das políticas de
isolamento. Entre elas, estão:
◂ A redução sustentada de casos positivos de COVID-19 por uma determinada quantidade
de dias. Esse último dado pode ser distinto entre uma proposta e outra. No entanto,
o consenso é de que a taxa de contágio deve ser continuamente reduzida para que
passemos para uma próxima etapa.
◂ O sistema hospitalar deve contar com a capacidade necessária para atender a todos
os pacientes contaminados que se encontrem em estado grave, tomando o número
de leitos nas unidades de tratamento intensivo por cada 100.000 habitantes como
indicador do quão preparado está o sistema de saúde. Enfatiza também a necessidade
imperiosa de meios médicos suficientes e apropriados para poder atender os pacientes
com COVID-19 caso as medidas sejam flexibilizadas e exista um novo surto.
◂ É preciso que o Governo tenha recursos suficientes para avaliar o contágio em massa,
realizar testes e monitorar a rede de contágio de cada indivíduo, uma vez que esta provou
ser a principal ferramenta para controlar a pandemia. Quanto mais testes houver, maior
a possibilidade de identificar, isolar e tratar as pessoas contaminadas.
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Ferramentas e instrumentos. Partindo do último ponto citado, é necessário que os
governos disponham de ferramentas para que possam avaliar uma estratégia de saída do
confinamento. Estas incluem:
◂ Informações precisas, concretas e oportunas. Os governos precisam de sistemas que
permitam harmonizar e comunicar as informações para maximizar seu uso e tomar
decisões em tempo real, considerando a situação atual de cada região, setor ou estado.
◂ Na mesma linha, deve-se dispor de mecanismos para acompanhar não só os pacientes
que tiveram resultado positivo em um diagnóstico de COVID-19 e sua rede de contatos,
mas também as pessoas que tiveram sintomas e que representam um risco potencial
para os demais indivíduos. Esses sistemas podem apoiar-se em soluções tecnológicas,
como aplicativos móveis, ou limitar o monitoramento a métodos mais rudimentares,
como ligações telefônicas, entrevistas, entre outros.

Grupos populacionais. É preciso diferenciar entre vários grupos populacionais com o
propósito de proteger a saúde das pessoas mais vulneráveis. Em geral, essa categorização é
determinada a partir de dois critérios: idade e condições médicas. As pessoas com doenças
ou condições pré-existentes, bem como as que têm um sistema imunológico comprometido
pela idade avançada são mais propensas a contrair o vírus e necessitar de hospitalização.
Embora muitas propostas diferenciem-se em termos de que medidas aplicar a cada um
desses grupos, todas coincidem com a necessidade de levar em conta suas diferenças para
poder atuar em função destas.
Por outro lado, as pessoas que já tenham se recuperado do vírus e as que têm imunidade
comprovada – partindo do princípio que o contágio confere imunidade – deverão ser
consideradas para retomar suas atividades de trabalho, especialmente se incluírem
atendimento ou apoio a populações mais vulneráveis.

Boas práticas. Por fim, a análise das propostas supracitadas apresenta uma série de boas
práticas em comum para abrandar o risco de contágio logo que a economia começar a
flexibilizar as medidas de confinamento:
◂ O distanciamento físico é essencial em todos os espaços onde possa existir contato
entre indivíduos. Isso inclui espaços públicos, supermercados, escritórios, canteiros de
obras, restaurantes, bares, academias, etc.
◂ Com o objetivo de estabelecer medidas que apoiem a manutenção de um distanciamento
físico adequado, as propostas também apresentam a necessidade de limitar a capacidade
máxima de pessoas em todos os locais mencionados.
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◂ Na mesma linha, deverão ser respeitados padrões comuns de higiene e prevenção:
uso de máscaras, lavar e higienizar as mãos constantemente e minimizar o contato de
superfícies e objetos.
◂ Por último, é recomendável que todos os serviços ou interações que possam ser realizados
de maneira remota utilizem plataformas virtuais para funcionar nessa modalidade:
teleatendimento, teletrabalho, ensino à distância, telemedicina, procedimentos, compras,
pagamentos, etc.

Áreas para as quais não há consenso. Apesar dos muitos pontos de encontro entre as
diferentes propostas para sair paulatinamente do isolamento, existem áreas para as quais
estas (tanto as oficiais como as dos centros acadêmicos) não oferecem critérios explícitos.
São as áreas em que as normas políticas, culturais, sociais e institucionais de cada país
dificultam a tomada de decisões e para as quais existe um menor consenso sobre os critérios
práticos e funcionais para seu estabelecimento.
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Grupos populacionais. A primeira área de dissenso são os grupos populacionais que
poderiamm sair do isolamento e, no extremo oposto, aqueles que deveriam permanecer
confinados por um período maior. Dentro dessa área, pode-se identificar os seguintes pontos
de tensão:
◃ Grupos de risco: A maioria das propostas recomenda que as pessoas que
pertencem aos grupos de risco permaneçam em isolamento por período de tempo
maior. No geral, esses grupos incluem idosos e indivíduos com condições médicas
pré-existentes.
◃ Idosos. Os dados de mortalidade por COVID-19 indicam claramente que os idosos têm
risco de morte mais elevado ao contrair o vírus11. Todavia, não existe uma linearidade
entre a idade e o risco de morte por COVID-19, já que a existência de condições médicas
pré-existentes também afeta essa probabilidade e são mais frequentes quanto maior
a idade do indivíduo. Essas são razões pelas quais nenhuma proposta explica qual é
a idade mínima que se deve ter para permanecer em isolamento. Em alguns países,
equiparou-se a faixa dos idosos com a das pessoas que estão em idade de aposentadoria
(acima de 60 ou 65 anos), porém esse é um grupo extremamente heterogêneo em faixa
etária, condições pré-existentes de saúde e risco de morte por COVID-19.
◃ Condições médicas pré-existentes. As propostas especificam que as pessoas
com condições médicas pré-existentes deveriam permanecer isoladas, porém
não explicam quais são essas condições médicas. Presume-se que isso se aplica a
indivíduos com problemas cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas,
hipertensão e câncer, que são as patologias mais prevalentes entre os falecimentos
por COVID-1912. No entanto, a pesquisa científica sobre os fatores de risco evolui
diariamente. Por exemplo, asma (doença respiratória crônica) era originalmente
considerada um fator de alto risco, porém vários estudos recentes sugerem que não
se encontra entre as dez primeiras comorbidades13.
Apesar de alguns fatores comportamentais, como tabagismo, aumentarem
consideravelmente a vulnerabilidade à COVID-1914, nenhuma proposta explicitou se esses
fatores estão incluídos dentro da definição dos grupos de risco. Dados da China e de Nova
York indicam que o risco de morte por COVID-19 é de 1,65 a 1,77 vezes maior para homens do
que para mulheres, apesar de a taxa de contágio ser similar15. Contudo, nenhuma proposta
identifica o gênero como um fator na definição dos grupos de risco, como ocorre para os
idosos.
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11 Por exemplo, a taxa de mortalidade por COVID-19 na Coreia do Sul é de 1,8% entre indivíduos de 60 a 69 anos, 6,3%
entre 70 e 79 anos e 13% para maiores de 80 anos. Na Itália, as mesmas faixas etárias mostram taxas de mortalidade de
3,5%, 12,8% e 20,2%, respectivamente. Contudo, esses cálculos não permitem descrever a porcentagem dos idosos que
possuíam condições médicas pré-existentes. Para mais informações, consulte “Coronavirus Pandemic: COVID-19”.
12

Para mais informações, consulte Roser M. et al. (2020). “Coronavirus Pandemic: COVID-19“.

13 Para mais informações, consulte Hakim, D. (2020). “Asthma Is Absent Among Top Covid-19 Risk Factors, Early
Data Shows”.
14 Para mais informações, consulte Lenung J. M. et al. (2020). “ACE-2 Expression in the Small Airway Epithelia of
Smokers and COPD Patients: Implications for COVID-19“.
15 Para mais informações, consulte Rossman, J. (2020). “Coronavirus: the puzzle of why the risk of death is greater
for men and for the elderly“.
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Níveis de contágio local/regional. Muitas propostas incorporam medidas de flexibilização
ou liberação do isolamento em certas áreas do países onde não existem casos notificados de
contágio ou onde a taxa de contágio está em tendência decrescente. Contudo, estabelecer
medidas dessa natureza implica chegar a acordos internos com várias partes sobre a
mobilidade das pessoas. Essa abordagem geográfica sugere que quem reside nas localidades e
áreas declaradas “livres” da COVID-19 possam se deslocar sem restrições em seu interior, porém
a entrada e a saída de pessoas dessas áreas deve ser rigorosamente evitada, o que, na prática,
cria fronteiras internas nos países. A capacidade de controle e possíveis questionamentos
constitucionais dificultam a implementação prática desse tipo de proposta.
◂ Imunidade. Algumas propostas sugerem a permissão antecipada da saída de pessoas
não suscetíveis a contrair nem transmitir a doença. Algumas até propõem conceder
certidões ou passaportes de imunidade à COVID-19, o que permitiria a livre circulação
e retorno ao trabalho para quem os obtivessem, como foi debatido em países como
Alemanha, Itália ou Chile. Embora essa ideia pareça atraente, a concessão de certidões
de imunidade está repleta de dilemas médicos, éticos e práticos. Primeiro, ainda não se
sabe se as pessoas que contraem COVID-19 e se recuperam obtêm imunidade de longo
prazo16. Segundo, uma medida dessa natureza exigiria uma enorme capacidade de testes
sorológicos em laboratórios de alta confiabilidade. Terceiro, a emissão de certidões
de imunidade poderia incentivar certos indivíduos a contrair a doença apenas pela
possibilidade de conseguir a certidão ou incentivar mercados negros de certificações.
Também pode abrir frentes legais por discriminação17.
◂ Condições de coexistência. Em alguns casos, considera-se a possibilidade de que
domicílios com várias gerações ou nos quais reside um indivíduo com alto risco continuem
com medidas de isolamento restritivas. Isso faria com que pessoas mais jovens ou sem
condições médicas que residem nesses domicílios continuem confinadas. Em outros
casos, as condições de superlotação de um domicílio indicariam maiores necessidades
de flexibilização. Ambas as situações demandam informação pormenorizada sobre
cada um dos domicílios, o que raramente está à disposição das autoridades que ditam e
controlam essas medidas.
◂ Turnos de trabalho alternativos. Por último, algumas propostas sugerem a utilização
de turnos de trabalho alternativos. Isso significa permitir o regresso ao trabalho
concedendo dias e horários definidos. Apesar de ser uma ideia atraente, existem muitas
limitações práticas, visto que não só implica no estabelecimento e cumprimento
rigoroso de turnos em cada local de trabalho, mas também na constituição de alguma
entidade coordenadora para evitar que várias empresas e setores utilizem blocos de
horário similares e isso gere aglomerações em espaços públicos.
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Setores econômicos. A segunda área em que não há consenso está relacionada aos
critérios de priorização para a reabertura dos diferentes setores da economia. Do ponto de
vista econômico, há várias considerações para avaliar a contribuição estratégica de cada
setor. Algumas propostas indicam a necessidade de reabrir primeiro os setores que têm uma
maior contribuição para o PIB local ou nacional. Outras sugerem priorizar as que envolvem
contratação de mão de obra e que podem ajudar com uma recuperação rápida dos empregos.
Adicionalmente, outras propostas sugerem priorizar os setores nos quais existe menor risco
de contágio e que são altamente automatizados ou têm uma grande capacidade de operar
virtualmente.

16

Para mais informações, consulte “Can people get COVID-19 twice?”.

17 Para mais informações, consulte Greely, H. (2020). “Covid-19 ‘immunity certificates’: practical and ethical conundrums“.
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Apesar dessa diversidade de critérios para priorizar a reabertura de diferentes atividades
econômicas que foram consideradas “não essenciais”, na prática, no momento de estabelecer
as medidas de isolamento, observa-se que muitas das decisões de reabertura tomadas até o
momento não foram baseadas em critérios necessariamente objetivos. Contrariamente, em
muitas ocasiões, respondem ao grau de influência das associações patronais e sindicatos e
também a preferências culturais ou sociais não escritas. Por exemplo, em alguns países já
foi permitida a reabertura de estabelecimentos comerciais de determinado porte, mesmo
que não exista consenso sobre a metragem mínima para limitar a capacidade e minimizar
aglomerações (por exemplo, na Áustria é de 400 m2, enquanto na Alemanha é de 800 m2).
Em outros países, foram reabertos estabelecimentos que oferecem serviços pessoais, como
salões de cabelereiro e barbearias, mas não outros tipos de pequenas empresas18.
Conclui-se que a maioria das propostas para sair gradualmente do isolamento leva em conta
critérios e considerações estritamente técnicos, mas também deixam pouco explícitas essas
áreas cinzentas em que há menos consenso e nas quais as pautas sociais, culturais e políticas
geralmente exercem muita influência. Em todo caso, cabe mencionar que, na América Latina
e no Caribe, constata-se uma menor presença de propostas de transição ou de saída gradual,
tanto oficiais como de centros de pesquisa, que ajudem a orientar os próximos passos dos
países da região. Contudo, aquelas que contam com esse aspecto (países como Argentina,
Barbados ou Costa Rica) mostram medidas de saída gradual que estão alinhadas com as
boas práticas e recomendações citadas nos parágrafos anteriores.
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18 Para obter mais informações, consulte o site do Fórum Econômico Mundial. “These European countries are starting to lift their coronavirus lockdowns”.
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IV. O que fazer hoje
e nos próximos
meses para conter
e administrar a
pandemia?
A quarentena tem como objetivo achatar a curva, ou seja, reduzir a taxa de crescimento de
contágio até que o número de casos esteja abaixo do limite no qual o sistema de saúde pode
atender sem entrar em colapso. No entanto, existe um consenso sobre a insuficiencia desta
medida para acabar com o vírus. É útil para contê-lo apenas em níveis gerenciáveis. Sendo
assim, a menos que se use o período da quarentena para mudar as condições do país para
enfrentar o vírus, o número de casos pode voltar a subir rapidamente após o reinício das
atividades. Nesse sentido, é indispensável, no curto prazo e durante os próximos meses,
investir na contenção da pandemia e garantir que a reabertura ocorra nas melhores condições
possíveis. Isso requer fortalecimento, em maior ou menor grau, dependendo da situação
de cada país, da coordenação e gestão estratégica; melhorar equipamentos e protocolos
(adaptados para os países de renda média) para tratar os casos mais graves; proteger os
profissionais de saúde; expandir a inteligência epidemiológica; incorporar tecnologia;
reforçar a comunicação e a participação da comunidade e facilitar o abastecimento de
suprimentos médicos importantes.

Fortalecer a coordenação e a gestão estratégica
Sair do confinamento envolve muitas decisões e ações complexas, que incluem a definição
dos critérios para a abertura de regiões e de atividades, e de estratégias de comunicação
que envolvam a comunidade. Também implica na capacidade de rastrear e controlar novos
surtos. Além disso, como essas funções estão a cargo de muitos setores e níveis do governo,
é imprescindível desenhar uma estratégia para remontar os grupos operacionais do setor
público, além de obter a participação dos cidadãos e do setor privado19.
19 Esses elementos estão relacionados nas “Recomendaciones para la gobernanza de riesgos críticos”, documento
publicado pela OCDE em 2015, e no “Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030“, publicado
pela ONU em 2015.
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A experiência confirma que a implementação de uma estratégia de saída efetiva requer
uma gestão estratégica baseada em uma estrutura de governança, acordos de coordenação
e acompanhamento da estratégia adotada, informações baseadas em evidências e uma
comunicação confiável.

Estabelecer uma estrutura de governança. Na maioria dos países, dentro e fora da
região, a gestão estratégica da crise da COVID-19 está nas mãos dos Centros de Governo
(CDG). Liderados pelo Gabinete da Presidência, os CDGs acrescentaram os setores de Saúde,
Proteção Social e Segurança e Interior ao núcleo de sua estrutura tradicional (geralmente
constituída pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento) para enfrentar a crise. A
organização do Centro de Governo para gestão estratégica da saída do confinamento poderia
considerar uma prática que mostra bons resultados: o uso de uma estrutura de satélites,
na qual equipes setoriais e multissetoriais são organizadas ao redor do CDG. Essas equipes
são compostas por autoridades e especialistas dos setores cujas atividades são as que
devem voltar à ativa: trabalho, manufatura, educação etc.20. Os CDGs são responsáveis pela
aprovação da Estratégia de Saída Seletiva (ESS) do confinamento, que define as condições
epidemiológicas e gatilhos que permitirão a saída dos setores autorizados21, e organizam a
elaboração de planos operacionais22; a aprovação do quadro regulatório que sustenta a ESS e
a implementação de acordos de coordenação horizontal (com setores do governo nacional)
e vertical (com governos subnacionais) que definem os papéis, responsabilidades, protocolos
e rotinas para a implementação da ESS, bem como para a geração de dados e informações, o
monitoramento e estratégias de comunicação.
As equipes setoriais (estrutura de satélites) e os governos subnacionais têm a função de
verificar o cumprimento das condições para iniciar as etapas da ESS; liderar a implementação
progressiva dessa estratégia; produzir dados, relatórios e análises especializadas que
informem os critérios para o início das etapas da ESS, além do monitoramento da
implementação; adaptar e implementar as estratégias de comunicação em nível local, e
estabelecer estratégias de participação da sociedade na promoção e no acompanhamento
das medidas de prevenção do contágio.

Gerenciar a coordenação. Uma das ferramentas mais usadas pelos CDGs para organizar a
coordenação das prioridades governamentais é a metodologia de rotas de cumprimento23.
Isso permite estabelecer a ordem, a oportunidade e os responsáveis pela execução dos
processos e das ações que a estratégia de saída seletiva estabelece, bem como os mecanismos
para seu acompanhamento. Ademais, permite identificar e eliminar os obstáculos que
afetam a implementação da ESS, ao mesmo tempo em que dá suporte à implementação
pelos setores e governos subnacionais.
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20 Esse modelo de estrutura em satélites pode ser observado na organização do CDG para COVID-19 da Coreia do Sul
(Central Disaster Safety Countermeasures Headquarters, liderado pelo primeiro ministro), como também na organização
adotada pelo Governo da Libéria ao enfrentar a epidemia do ebola em 2014. Para mais informações, consulte o blog
Building State Capability, que contém vários estudos de caso que mostram o uso desse esquema
21 A seleção de atividades econômicas pode ser baseada em dados sobre os setores econômicos (contribuição para
o emprego e o PIB), características das atividades (área das instalações e outras condições que permitem implementar
alternativas de distanciamento social na interação com usuários) etc.
22 A estratégia de saída seletiva deve responder às seguintes perguntas: Quais são os critérios epidemiológicos e
demais critérios relevantes para decidir a saída, aumentar, diminuir ou suspender seu ritmo? Quais são os setores prioritários para a saída e quais apresentam um maior risco de novo surto? Há serviços que permanecerão fechados e com
base em quais critérios? Serão criados serviços para o apoio dos indivíduos e empresas durante o período de saída?
23 Com o apoio do BID, diversos Governos da América Latina e do Caribe já iniciaram metodologias de rotas de cumprimento por meio de suas unidades de cumprimento (delivery units) para impulsionar as prioridades governamentais.
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Os mecanismos de coordenação com os governos subnacionais do Centro de Governo
também devem incluir padrões para alinhamento de programas e gastos subnacionais para
a implementação da EES, em particular para aqueles vinculados às transferências nas quais
o governo nacional tem discricionariedade, estruturas de incentivos fiscais para promover a
contribuição dos governos subnacionais com programas e recursos das intervenções da ESS, e
normas e modelos de flexibilidade regulatória – que os governos subnacionais podem adotar
– para facilitar a reativação das empresas, o que inclui o silêncio administrativo positivo com
fiscalização posterior e a renovação automática e redução de requisitos para licenciamentos,
permissões e autorizações.

Gerenciar os dados. Outra função da coordenação do Centro de Governo é o estabelecimento de
rotinas de produção de informação que detalham a sequência, a periodicidade e responsabilidades
(setoriais e subnacionais) para a produção de informação sobre as prioridades governamentais.
Na implementação da ESS, isso serviria para decidir o início das etapas da estratégia e incluir uma
potencial restituição das restrições caso as condições piorem no futuro, e elaborar avaliações
sobre os impactos de sua implementação (especialmente epidemiológicos), o que permitiria fazer
os ajustes necessários de forma ágil (ver Quadro 1)24. Além disso, o CDG define os protocolos para
a análise de dados e a inteligência artificial que organizam a produção sistemática e periódica de
informação sobre as tendências comportamentais dos cidadãos que podem servir para o projeto
de intervenções de economia do comportamento, por exemplo, para melhorar o cumprimento das
medidas de distanciamento social; e as percepções cidadãs úteis para elaborar as estratégias de
comunicação com os cidadãos25.
Quadro 1: Uma perspectiva de governança experimentalista para a saída dos confinamentos
Como argumentou-se anteriormente, a saída do confinamento é uma decisão que deverá ser
tomada no contexto de grande incerteza a respeito do impacto que as diferentes medidas de
flexibilização podem ter sobre a recuperação da economia, mas também do impacto na disseminação da doença. Além disso, é evidente que, no interior de um mesmo país, as realidades
regionais podem ser muito diferentes. A política ideal para uma zona rural de baixa densidade
com poucos casos confirmados pode ser muito diferente da correspondente para uma zona
altamente povoada com quantidade substancial de infectados. As diferentes regiões também
podem ter distintas idiossincrasias socioeconômicas e culturais, tornando inadequada a implementação de uma solução única (one size fits all). Esse contexto de alta incerteza, por um lado,
e de problemas comuns em realidades diferentes, por outro, é precisamente o tipo em que
tona-se relevante o conceito de governança experimentalista de Sabel e Zeitlin (2012), que, de
acordo com esses autores, é “uma máquina de aprender a partir da diversidade”.
Em que consiste a governança experimentalista? É um processo recursivo em que objetivos
provisórios vão sendo estabelecidos e revisados com base no aprendizado com a aplicação de
diferentes abordagens para a resolução de um mesmo problema em diferentes contextos. É
particularmente relevante em casos com diferentes níveis de governo envolvidos na tomada de
decisões, ou quando há um governo principal e vários agentes participando em âmbitos locais
na prestação de um mesmo serviço.

24 A informação deve conter dados georreferenciados, registros administrativos e pesquisas representativas periódicas que incluam sintomas, testes, contágios, atendimentos e altas dos centros de saúde, além do desdobramento da
abertura.
25 “Ebola: A behavior-driven Crisis“ descreve o uso de estratégias de mudança de comportamento utilizadas na epidemia do ebola na Libéria. Foram utilizadas pesquisas e mensagens por SMS, rádio, televisão e folhetos, além do treinamento dos líderes das comunidades. Isso produziu mudanças positivas no comportamento dos indivíduos.
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Contém quatro elementos importantes. Primeiro, os objetivos gerais que se busca alcançar e
as métricas para medir a realização desses objetivos, estabelecidas de maneira provisória, possivelmente em conjunto com atores locais e centrais e consultando diferentes grupos de interesse (stakeholders) relevantes. No contexto da saída da pandemia, o objetivo geral poderia ser
um retorno gradual, porém seguro, da normalidade; as métricas poderiam ser o crescimento
do número de pessoas com sintomas, a taxa de contágio e a proporção entre número de infectados críticos e a capacidade hospitalar local para atendê-los; e os stakeholders incluiriam
os atores-chave da comunidade médica e científica e, particularmente em países como os da
América Latina e do Caribe, organizações comunitárias locais com vínculos próximos com a
população.
Segundo, as autoridades locais, que conhecem detalhadamente as circunstâncias de suas jurisdições, têm discrição para buscar esses objetivos da maneira que melhor lhes aprouver. Porém, em terceiro lugar, como condição dessa autonomia, devem informar com transparência
exatamente o que estão fazendo e por que, e quais são os resultados obtidos em relação às métricas acordadas ou outros indicadores relevantes. Devem estar sujeitos ao escrutínio de seus
pares e à comparação dos resultados com os de outros que tomaram decisões diferentes para
alcançar os mesmos objetivos, de modo que haja um aprendizado conjunto. Se os resultados
não forem bons, as autoridades locais devem mostrar como ajustarão suas decisões com base
no que foi aprendido com a experiência dos outros. E quarto, os próprios objetivos e métricas
de medição são revisados periodicamente e são ajustados se necessário. O ciclo se repete de
maneira recorrente26 .
Nesse esquema, além de estabelecer os objetivos e as métricas de medição e de monitorar
os resultados do nível local, o nível central coloca à disposição os recursos essenciais – testes
de diagnóstico para poder medir os resultados, equipes e tecnologias de rastreamento para o
controle da pandemia, protocolos para a reabertura segura de empresas etc. – e se converte no
centro de operações (hub) onde são compartilhadas informações sobre o que funciona e o que
não funciona.
A governança experimentalista difere marcadamente de outros estilos de governança mais
hierárquicos, que podem ser mais indicados em situações nas quais a incerteza sobre os objetivos da política e a melhor maneira de alcançar esses objetivos é baixa. Nesse caso, pode fazer
sentido que o núcleo principal (ou o nível central) dê instruções muito precisas ao agente (ou ao
governo local) sobre o que deve ser feito e como fazer. Em um mundo incerto e em mudança, as
prescrições fixas por parte das autoridades centras tornam-se rapidamente obsoletas. E, mesmo que a autoridade central possa ir ajustando suas políticas, não tem o benefício da “máquina
de aprender a partir da diversidade” que oferece a governança experimentalista.
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Na governança experimentalista, em contrapartida, parte-se do pressuposto de que as melhores formas de cumprir os objetivos, e às vezes os próprios objetivos, não são bem conhecidas de
antemão e vão sendo descobertas à medida que avança esse processo iterativo de aprendizado
e ajuste. No contexto da reabertura após o confinamento, qual é a melhor maneira de ir abrindo
a economia? Os governos devem abrir as escolas para permitir que os pais voltem a trabalhar?
Ou deixar as escolas fechadas, mas abrir bares e restaurantes? Que curso de ação tem menor
impacto sobre a taxa de contágio? Qual protege melhor os idosos? Qual tem mais impacto na
reativação do emprego? Temos que ir descobrindo.
Os governos da região devem adotar o modelo de governança experimentalista de Sabel e Zeitlin? Não necessariamente. É possível que existam diferentes modelos – alguns mais centralizados, outros mais descentralizados – que podem funcionar em contextos distintos. Porém,
independentemente do modelo escolhido, deve incluir mecanismos profundos de aprendizado, que também devem informar as decisões de política pública sobre a reabertura. Assim,
diferentes países poderão adotar diferentes modelos. Mas, considerando o que está em jogo,
nenhum país pode se dar ao luxo de não aprender.
26 Um método relacionado de aprendizado, também baseado em conhecimento local, experimentação, iteração e
ajuste das políticas é o Problem Driven Iterative Adaptation de Andrews, Pritchett e Woolcock (2012).
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Gerenciar a comunicação. O Centro de Governo dirige a estratégia de comunicação
com os cidadãos. O objetivo é dar continuidade, coerência, transparência e credibilidade
às mensagens do governo (que devem ser baseadas em dados, ser uniformes, regulares e
sistemáticas)27. A comunicação deve incluir informação sobre a evolução da COVID-19 e a
estratégia de saída seletiva, as ações do governo e a contribuição esperada das pessoas e
das comunidades. Deve levar em conta o contexto geográfico e cultural, e as percepções e
sensibilidades dos grupos da população mais vulneráveis.
Os planos operacionais devem contemplar a identificação das populações vulneráveis e de
alto risco. Assim, o projeto dos planos de resposta direcionados para essas populações deve
englobar a sociedade civil e as organizações representantes.

O que melhorar para tratar os casos mais graves
De imediato, os países devem investir no aumento da infraestrutura, do equipamento e
dos suprimentos necessários para tratar a onda de casos graves e críticos da COVID-19. No
momento de relaxar as restrições, o número de casos certamente aumentará e os hospitais
da região precisarão de todos os materiais imprescindíveis para atender a novos aumentos
de demanda. Devido às características da COVID-19, isso significa, principalmente, ter leitos
de cuidados intensivos e respiradores, espaços físicos organizados para o isolamento de
pacientes infectados, equipamento e materiais para testes de diagnóstico, de proteção
individual (como máscaras) e medicamentos específicos.
Ampliar a capacidade do sistema de saúde para tratar os casos graves em áreas com
baixos recursos requer criatividade e experimentação. Nesse sentido, os países estão
tentando inovar na fabricação de equipamentos de proteção individual (reorganizando
fabricantes de outras indústrias para produzir máscaras, aventais e óculos de proteção)
e na descontaminação e reutilização de equipamentos. Por exemplo, a produção local de
álcool e sabão para higiene é um recurso de baixa tecnologia e de grande importância, tanto
para uso hospitalar como não hospitalar. Também inovaram ao conduzir modificações
físicas dos espaços, como o uso de tendas em estacionamentos e estádios ou realocação
de salas e instalação de barreiras de plástico. Os países também estão experimentando
a utilização de ventiladores como um recurso conjunto que pode ser enviado para áreas
com altas concentrações de casos (Stein, 2020), com o uso de equipamentos de anestesia
quando os respiradores não estão disponíveis28, capacitando e realocando a equipe
médica ou recrutando pessoas para realizarem tarefas rotineiras a fim de permitir que os
profissionais altamente capacitados se concentrem nos casos mais graves. Também estão
testando novos protocolos para tratar os pacientes que não precisam de equipamentos
sofisticados29. Todas essas inovações ocorrem em um contexto de emergência que impede
avaliar adequadamente sua eficácia.

Proteger profissionais de saúde
Aumentar a capacidade do sistema de saúde não será suficiente, a menos que se conte com
uma força de trabalho adequada. Proteger os trabalhadores do setor requer capacitação,
equipamentos de proteção e modificações físicas da infraestrutura hospitalar. Segundo
especialistas, profissionais médicos capacitados para trabalhar com doenças infecciosas
27 A Coreia do Sul implementou medidas de transparência na informação sobre a evolução dos casos de contágio, de forma
que os cidadãos saibam que lugares evitar. Para mais informações, consulte “Coronavirus Disease-19, Republic of Korea“.
28 Citamos isso apenas como um exemplo da literatura médica em que se constata que os médicos enfrentam dilemas
éticos com relação aos tratamentos e devem adaptar instrumentos que não são ideais para atender a seus pacientes. Para
mais informações, consulte Aranda, F. et al. (2020). “Recomendaciones para el manejo de pacientes con COVID-19 con
indicación terapéutica de ventilación mecánica que eventualmente son conectados a máquinas de anestesia”.
29 Por exemplo, alguns médicos estão promovendo o uso da pronação, ou seja, deitar os pacientes de bruços, o que
parece reduzir as possibilidades de exigir respiradores. Para mais informações, consulte Gattinoni, L. et al. “Covid-19
Does Not Lead to a ‘Typical’ Acute Respiratory Distress Syndrome”.
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têm menos probabilidade de infecção pela COVID-19 que profissionais realocados para tratar
esses casos, o que indica o papel crucial de um bom treinamento.
Ao longo da crise, os profissionais do sistema de saúde estão sob maior risco de infecção e
estresse relacionados com a pandemia que a maioria dos outros setores. Por isso, as medidas
adotadas para proteger os trabalhadores na primeira etapa da pandemia serão necessárias
por tempo indeterminado. Isso inclui, no mínimo, proporcionar a toda a equipe médica
a capacitação adequada; contar com equipamentos de proteção individual suficientes,
estabelecer horários que permitam o descanso e a recuperação, acesso a produtos de higiene
como sabão, álcool e higienizadores, e fornecer um local de trabalho limpo, organizado e
bem administrado. Se os profissionais de saúde apresentarem sintomas de infecção, devem
ter prioridade nos testes e para o tratamento a fim de evitar o contágio.
Além disso, os profissionais de saúde que estiverem na primeira linha de combate da pandemia
devem ter ferramentas de proteção para sua saúde mental (ver Quadro 2). Os profissionais de
saúde estão lidando com as mesmas mudanças sociais e fatores de estresse emocional que
enfrentam o restante das pessoas, porém, ao mesmo tempo, estão expostos a um maior risco
de infecção, a cargas de trabalho pesadas, diversos dilemas morais e um ambiente de prática
médica que evolui rapidamente e muito diferente dos demais setores (Gold, 2020).
Outro aspecto para levar em conta é que as equipes de saúde são compostas,
majoritariamente, por mulheres. Na América Latina e no Caribe, 55% dos médicos e 80%
dos enfermeiros são mulheres. Isso significa que as mulheres estão mais expostas aos riscos
de infecção e ao custo emocional do estresse do trabalho. Além disso, as mulheres do setor
de saúde enfrentam desafios adicionais devido às funções de gênero: em casa, geralmente
enfrentam uma maior carga de trabalho doméstico e de cuidado de crianças e idosos, o que
aumentou no contexto da crise sanitária, somando-se um elemento adicional de estresse.
Quadro 2: Saúde mental dos profissionais de saúde
Estudos realizados durante a epidemia de SARS mostram que a quarentena teve um efeito
grave na saúde mental dos profissionais de saúde, que apresentaram transtornos de estresse
agudo, depressão, abuso de álcool e sintomas de estresse pós-traumático até três anos após a
epidemia (Brooks et al., 2020; Chen et al., 2013). A pesquisa preliminar sobre o coronavírus na
China mostra altas taxas de transtornos de saúde mental, que incluem depressão, ansiedade,
insônia e angústia. Essas taxas são muito mais altas na equipe de enfermagem, em mulheres e
trabalhadores da linha de frente de atendimento (Lai et al., 2020).
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As abordagens eficazes para o apoio à equipe de saúde devem ter foco em suas fontes específicas
de ansiedade e medo: acesso ao equipamento de proteção individual adequado; estar exposto
à COVID-19 no trabalho e transmitir a infecção para sua família; não ter acesso rápido a testes
em caso de sintomas de COVID-19 e o medo concomitante de disseminar a infecção no trabalho;
incerteza se sua organização apoiará ou atenderá suas necessidades pessoais e familiares caso
desenvolvam a infecção; acesso a cuidado infantil durante o aumento das horas de trabalho e
fechamento das escolas; apoio a suas necessidades pessoais e familiares à medida que aumentam as horas de trabalho e as demandas (alimentação, hidratação, habitação, transporte); poder
proporcionar atendimento médico competente se o indivíduo desempenhar sua função em uma
nova área (por exemplo, equipe de enfermaria que, procedendo de outras áreas, passa a trabalhar na unidade de tratamento intensivo); e a falta de acesso à informação e comunicação atualizadas (Shanafelt et al., 2020).
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As intervenções para proteger a saúde mental desses trabalhadores devem ser integrais e multifacetadas (Adams et al., 2020). Devem incluir as ferramentas para apoiar as organizações de
saúde na prestação desses serviços. Nesse sentido, a partir das experiências atuais, surge uma
maior orientação da implementação de medidas preventivas (redução do estresse, atenção
plena e materiais educativos), medidas no momento (linhas diretas, apoio em caso de crise) e
tratamento (telepsiquiatria para terapia e medicação, se necessário) (Zhang et al., 2020).

Quadro 3: Guias da Organização Mundial da Saúde sobre os temas tratados nesta nota

Tema

Guia

Vigilância da COVID -19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-casedefinitions

Laboratórios nacionais

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

Serviços de saúde essenciais

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/maintaining-essentialhealth-services-and-systems

Trabalhadores da saúde

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whorights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0

Infecção, prevenção e controle
Preparativos essenciais e ações de
resposta à COVID-19
Coordenação nacional e
planejamento
Comunicação de riscos e
envolvimento da comunidade
Gestão segura de cadáveres

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-andcontrol
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/critical-preparednessreadiness-and-response-actions-for-COVID‑19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/country-readiness
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-andcommunity-engagement
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/
WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
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Expandir a inteligência epidemiológica: mais informação e análise
para orientar políticas públicas.
Como discutido anteriormente, os sistemas para encontrar, testar, tratar e isolar casos
infectados têm sido a base para abordar todas as epidemias durante mais de cem anos e são
a base do êxito de uma série de países do Leste Asiático para conter a pandemia da COVID-19.
Convencionalmente, são executados por equipes de pessoas organizadas em uma rede de
inteligência epidemiológica e não exigem tecnologia sofisticada. É imprescindível reconhecer
que se organizar para realizar essas tarefas é a base para qualquer sistema de vigilância e
controle da doença. Portanto, expandir essa capacidade, destinando mais pessoas capacitadas
para realizar essa função, é essencial para poder acompanhar os contatos de todos os casos
confirmados.
Por outro lado, existem instrumentos para o diagnóstico e monitoramento da COVID-19,
mas, por várias razões, não estão sendo utilizados conforme necessário. O diagnóstico
é a informação mais importante para a tomada de decisões, tanto para o tratamento
de indivíduos como para as políticas públicas. No que diz respeito aos indivíduos, o
diagnóstico é crucial para a gestão de pacientes ao ficarem doentes e para a quarentena
de pessoas que tiveram contato com um infectado. Do ponto de vista social, os resultados
dos diagnósticos fornecem ao governo a informação necessária para tomar decisões sobre
políticas de fechamentos e distanciamento social. Neste momento, os esforços dos países
estão concentrados em realizar testes de diagnóstico por PCR molecular para detectar
a presença do vírus e identificar se uma pessoa está infectada. O uso desses testes está
aumentando, porém ainda é insuficiente. Igualmente, o acesso aos testes de antígeno ou
anticorpos está aumentando, mas seu número está longe de ser suficiente. Sendo assim,
aumentar a capacidade de diagnóstico é prioridade máxima nas próximas semanas. Será
necessário, para isso, aumentar a capacidade de produção interna e buscar insumos e testes
em mercados internacionais (ver também, a respeito, a última subseção desta seção). Da
mesma forma, a coleta de evidências sobre a incidência do vírus na população escolhida de
modo aleatório proporcionaria melhores dados sobre quem foi infectado e a mortalidade
real do vírus na região.
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Na ausência de evidências suficientes, cabe também considerar o uso de métodos
complementares para facilitar o diagnóstico e novas ferramentas para rastreamento e
coleta de dados. Isso pode incluir verificação e triagem sintomática (screening) em casos de
febre, tosse, dificuldade para respirar, além de perguntas sobre a probabilidade de estar em
contato com pessoas infectadas. Além disso, podem ser consideradas novas ferramentas para
automatizar o rastreamento, como as já utilizadas em alguns países da Ásia e detalhadas em
maior profundidade na subseção a seguir.

Incorporar tecnologia para o dia seguinte
A pandemia destacou o papel das ferramentas digitais e o potencial da transformação digital
para detectar, prevenir, responder e recuperar de emergências de saúde pública. A tecnologia
pode facilitar grande parte do trabalho necessário, tanto para controlar a pandemia como
para respaldar decisões para a saída do confinamento. Contudo, é importante que a opção
tecnológica esteja sujeita ao sistema de serviços de saúde do país. A confiança demasiada
nas capacidades tecnológicas pode levar a decisões mal-informadas com relação ao
desenvolvimento, financiamento e posterior implantação de soluções não comprovadas
que podem gerar consequências não desejáveis na sociedade30.

30 Um dos casos mais polêmicos é da empresa Theranos, que garantia que havia projetado um dispositivo doméstico
para fazer análise com apenas uma gota de sangue e sem agulha. Embora a maioria das empresas passem por três
ciclos de criação de protótipos antes de lançarem um produto no mercado, essa empresa aceitou pedidos com base em
um primeiro modelo não testado. Graças ao entusiasmo gerado pela tecnologia, a Theranos atingiu uma valorização
de 9 bilhões de dólares antes de lançar seu produto no mercado. Após várias investigações, a empresa e sua fundadora
foram processadas pelo risco médico ao qual a empresa teria exposto os pacientes.
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Em poucos meses, a pandemia impulsionou uma grande variedade de inovações tecnológicas
para enfrentar a crise. Entre as ferramentas para realizar inteligência epidemiológica
existem quatro subgrupos:

Avaliação e identificação de casos. Neste subgrupo, estão os aplicativos de
autodiagnóstico ou de informação que, embora não tenham a precisão de um exame
tradicional, podem ajudar a identificar os casos mais evidentes e evitar que estes saturem os
sistemas de saúde. Muitos países têm centrais telefônicas para gerenciar esse processo que
poderiam centralizar esses esforços com soluções multicanal para gerenciar os fluxos de
pacientes. Isso também é essencial para identificar casos potenciais nos postos de entrada
das fronteiras nacionais e internacionais.
Vigilância baseada em eventos. São sistemas que podem ajudar na identificação de casos
e no rastreamento de contato. É importante notar que esse tipo de aplicativo serve como um
apoio, não substituindo os métodos tradicionais baseados em entrevistas e sistemas de vigilância
existentes. Existem várias soluções gratuitas, como o Go.Data (da Organização Mundial da Saúde),
para otimizar esse processo e evitar demoras com o uso de papel. Do mesmo modo, uma vez
que a pandemia se encontra na etapa de transmissão comunitária, é importante que os países
monitorem a COVID-19 por meio de sistemas existentes de vigilância da infecção respiratória
aguda grave (SARI, na sigla em inglês) e doenças similares à gripe (ILI, na sigla em inglês)31.
Os aplicativos de rastreamento de contato funcionam usando GPS ou bluetooth para manter
um registro local, no celular de cada indivíduo, dos lugares que uma pessoa visita (GPS) ou
dos contatos significativos que ela tem (medindo se um telefone celular esteve a menos
de dois metros de outro por pelo menos trinta minutos). A principal diferença entre ambas
tecnologias é o nível de precisão, uma vez que a tecnologia bluetooth é muito mais precisa
que o GPS. Um exemplo da aplicação do GPS é a ferramenta que Israel lançou em 22 de março
(Hamagen). Quanto ao uso da tecnologia bluetooth, um exemplo é o de Singapura, que
lançou o TraceTogether em 20 de março. Essa alternativa permite que não haja um controle
central que recebe todos os dados e, portanto, protege a privacidade individual. Apesar de
o bluetooth ser uma tecnologia superior, muitos fatores podem distorcer suas medições,
incluindo o local do corpo onde está o celular ou as barreiras entre um telefone e outro.
Recentemente, a Apple e a Google têm trabalhado conjuntamente em uma plataforma de
rastreamento de contato que também utiliza a tecnologia bluetooth e que tornaria o sistema
disponível para milhões de usuários do mundo todo.
Esses aplicativos apresentam algumas restrições importantes. Um fator essencial para sua
eficácia é que o país tenha altos níveis de adoção de telefonia inteligente para funcionar,
além de realizar um elevado número de testes para poder saber com certeza quem tem o
vírus, em primeiro lugar. Além da tecnologia, o principal desafio para a implantação desses
aplicativos são os limites de privacidade32. Por todas essas razões, ainda é intensa a discussão
sobre a viabilidade, utilidade e adoção.

Monitoramento de casos. Este subgrupo inclui a tecnologia para acompanhar e monitorar
o aparecimento dos sintomas em casos com suspeita de contágio e que se encontram em
quarentena. Entretanto, para fazer esse tipo de acompanhamento, é necessário, previamente,
uma forma de registrar esses casos e derivá-los a quem deve efetuar o monitoramento. Assim,
a tecnologia de acompanhamento pode consistir simplesmente em chamadas telefônicas.
Também estão sendo utilizadas soluções baseadas na triangulação de antenas e de GPS para
monitorar o cumprimento da quarentena. Embora úteis para determinar o rompimento das
medidas de isolamento, essas ferramentas podem apresentar alguns problemas de precisão e,
nos países onde foram implementadas, foram complementadas por pessoas que monitoravam
os casos de quarentena ou por tecnologia mais invasiva, como braceletes eletrônicos.

31 A OMS tem guias disponíveis para isso em sua página da web. “Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance:
Surveillance and case definitions”.
32 O acesso aos dados da localização dos indivíduos depende da regulamentação vigente em cada país ou região.
Veja o caso dos EUA.
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Monitoramento em nível populacional. Vemos muitos aplicativos que usam dados
agregados e anonimizados para monitorar o deslocamento da população a partir dos padrões
de movimentação dos celulares, como o Google Mobility Maps, com o objetivo de determinar
se certas áreas geográficas estão respeitando as recomendações de isolamento social.
Na América Latina e no Caribe, a maioria dos países começou implantando chatbots ou
sistemas de autodiagnóstico para dar apoio aos cidadãos e receber informações sobre seus
sintomas. O principal argumento a favor dessa tecnologia é que permite o monitoramento
oportuno de novos surtos em um contexto de pouca capacidade de testes (enquanto as
linhas de emergência e unidades de saúde são descongestionadas). Percebeu-se, todavia,
que essa ferramenta pode fornecer resultados heterogêneos e diferentes chatbots fornecem
resultados diferentes com sintomas semelhantes.
Outras tecnologias que estão sendo adotadas na região são aquelas que permitem
acompanhar o cumprimento da quarentena a partir dos dados agregados dos celulares ou
da informação de tráfego, por meio do monitoramento da frequência com que um telefone
muda a antena de celular com a qual se conecta. Essas tecnologias enviam alertas quando
uma pessoa rompe a quarentena e, em alguns casos, há pesadas multas para os infratores.
Mais recentemente, em vários países, começou a se falar de aplicativos que permitem
rastrear o contato físico. O efeito esperado é poder identificar um doente e todos aqueles
com quem esteve em contato para, assim, isolá-los preventivamente.
Figura 10. Mapeamento de tecnologias que são desenvolvidas na América Latina e no Caribe
(na data de 1 de maio de 2020)
Autodiagnóstico
Cumprimento da
quarentena
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PARAGUAI

PANAMÁ

*MÉXICO

NICARÁGUA

JAMAICA

HAITI

HONDURAS

GUIANA

GUATEMALA

EQUADOR

EL SALVADOR

COSTA RICA

CHILE

COLÔMBIA

**BRASIL

BELIZE

BOLÍVIA

BAHAMAS

BARBADOS

ARGENTINA

Rastreamento
de contato
físico

Sem desenvolvimento

*Somente no estado de Jalisco
**Somente no estado de Santa Catarina
Várias das decisões necessárias estão mais relacionadas com a maneira como os algoritmos se articulam às
decisões de saúde pública do que com especificidades técnicas.

Fonte: elaboração própria a partir da informação de cada país.

As experiências de emergências anteriores e dos países que já começaram seu processo de
transição deixam vários aprendizados importantes acerca do uso das tecnologias descritas
nesta seção. Primeiro, revelam que o potencial tecnológico é maior desde que exista um
ecossistema interoperável que permita agir com a informação derivada dessas ferramentas.
Segundo, sempre é necessária a presença humana no processo de calibração e análise da
informação, e também na análise dos casos mais complicados. Terceiro, é preciso ter altos
níveis de adoção dessas tecnologias. O limiar esperado indica que, para que uma solução
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tenha impacto, mais de 60% da população deve utilizá-la. Por último, é fundamental avaliar
a qualidade dos dados que estão sendo empregados para conter ou informar sobre os efeitos
da COVID-19. A ausência de dados de qualidade suficientes pode afetar negativamente a
credibilidade e a confiança na tecnologia e em seus promotores, que, nesse caso, são os
Governos. Por último, vale afirmar que as ferramentas de telemedicina para gestão da saúde
da cidadania também foram fortalecidas e ampliadas graças às medidas de confinamento.
Em resumo, as tecnologias podem acelerar e multiplicar os esforços das pessoas e das
instituições responsáveis por monitorar e interpretar os dados sobre a pandemia, porém não
podem substitui-los. Por exemplo, podem ajudar a rastrear, alertar e isolar as pessoas que
podem ter estado expostas à infecção e, assim, aumentar muito a velocidade do contato,
reduzindo o risco de exposição e contágio dos indivíduos responsáveis por isso. Contudo, a
ação humana ainda é imprescindível para interpretar resultados, comunicar a comunidade
e fazer cumprir as regras da quarentena e do isolamento. Também é imprescindível ter o
número suficiente de testes para identificar os casos de contágio.
Quadro 4: O uso da tecnologia de rastreamento para conter a pandemia em alguns países asiáticos
O caso da Coreia do Sul é objeto de estudo devido ao seu êxito ao controlar o avanço da
pandemia. Esse Governo utilizou diferentes tecnologias para prevenir e controlar o
contágio, porém a base do êxito foi a capacidade de realizar testes de COVID-19 em grande
escala, em conjunto com uma capacidade de acompanhamento rigoroso dos infectados e
de quem estava em quarentena por meio do rastreamento, via GPS, para identificar quem
estava descumprindo o isolamento.
Vários países asiáticos estão recorrendo ao uso de braceletes rastreadores de alta tecnologia
para complementar os aplicativos de celular no monitoramento de casos positivos. No caso
da Coreia do Sul, o uso dessa ferramenta surgiu porque algumas pessoas deixavam o celular
em casa para não gerar alertas. Embora o aplicativo seja opcional, o bracelete é obrigatório.
Da mesma forma, em Hong Kong, mais de 20.000 passageiros que chegaram ao país receberam braceletes que o Governo havia adquirido para monitorar o deslocamento das pessoas
na quarentena. Outros estão usando dados agregados de telefones celulares ou informação
do tráfego para verificar se as pessoas estão realizando o distanciamento social.
Os países podem complementar os métodos de rastreamento com tecnologias tradicionais, como a substituição de registros em papel por sistemas de vigilância de saúde pública.
Essencialmente, seria um formulário da web para reunir casos utilizado em outras doenças, como HIV e tuberculose. Também estão usando centrais telefônicas para contatar os
casos identificados e então cadastrá-los em um sistema. O processo leva tempo, mas tem
se demonstrado bem-sucedido em diversos contextos. Por exemplo, a China reuniu 1.875
equipes de cinco pessoas para a tarefa de entrevistar e comunicar-se com as pessoas que
haviam tido contato com cada caso confirmado, conseguindo encontrar 85% dos casos
(Bingqin e Sen, 2020).

Reforçar a comunicação e a participação da comunidade apoiando-se
nas ciências comportamentais
A comunicação e a participação da comunidade são essenciais para reduzir a transmissão
da infecção e facilitar todas as outras medidas sanitárias. Mensagens claras e coerentes
das autoridades instilam confiança, geram solidariedade e mobilizam os indivíduos e as
comunidades para aderir as medidas exigidas para desacelerar a propagação da COVID-19.
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A suspensão progressiva das medidas de confinamento ocorrerá em um contexto que não é ideal
para prevenir futuros contágios: os testes ainda são escassos, a infraestrutura do setor de saúde
é inadequada, as condições econômicas dos países e dos indivíduos são complexas, e muitos
demonstram cansaço ao estarem fechados (em muitos casos em condições de superlotação)
e sem capacidade de gerar receita. Enquanto vacinas e tratamentos eficazes contra o vírus são
desenvolvidos, o êxito desta etapa exigirá a manutenção da adesão às recomendações de higiene
pessoal e distância física que já estavam sendo colocadas em prática33.
A sociedade teve um período de prática para transformar essas recomendações em hábitos e
alguns deles serão novos modelos mentais transferidos para a nova normalidade. Os governos
podem utilizar este guia prático para consolidar essas condutas utilizando as ferramentas
da economia do comportamento, de modo que não sejam abandonadas à medida que as
pessoas voltam ao trabalho e os estudantes retornam aos locais de ensino. No entanto, com
a reabertura das economias, novas diretrizes devem ser comunicadas a fim de impedir o
contágio. Por exemplo:
◂ usar produtos de limpeza de modo mais intensivo em locais comuns/públicos;
◂ cumprir os limites de capacidade em fábricas, estádios, restaurantes, transporte público etc..;
◂ trabalhar remotamente, por turnos ou em horários diferentes;
◂ adotar novas tecnologias para facilitar a identificação de casos de COVID-19;
◂ compartilhar informação privada (sintomas, contatos) relevantes para que as
autoridades possam informar suas decisões políticas.
Para cumprir estas e outras recomendações, os cidadãos terão a difícil tarefa de superar
profundos preconceitos de comportamento e barreiras que orientam suas decisões, os quais,
lamentavelmente, se acentuam em condições de estresse, cansaço e incerteza (Kahneman
e Tversky, 2020). A seguir, são apresentados exemplos de comunicações informadas pelas
ciências comportamentais para promover essas diretrizes 34:
Tabela 4: Exemplos de comunicação informada para promover certos comportamentos após
o confinamento

Novas diretrizes
pós-confinamento
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Usar produtos
de limpeza em
locais comuns/
públicos
Cumprir os
limites de
capacidade em
fábricas, estádios,
restaurantes,
transporte
público, etc.

Design de comportamento

Disponibilizar álcool-gel nas portas do transporte público e adicionar
uma mensagem de destaque para que o usuário lembre-se de usá-lo:
“Higienize antes de entrar #NãoEsqueça oCoronavírus”

Campanhas com mensagens de texto ou chamadas telefônicas
destinadas a empresários, utilizando o princípio da confiança para
lembrar as diretrizes e as consequências de desobedecê-las:
“[Nome], não se arrisque a perder seu negócio. Garanta que seus
clientes mantenham dois metros de distância”.

33 Essas medidas são lavar as mãos durante vinte segundos e com frequência; manter a distância física entre pessoas; usar máscaras, lenços para proteção da boca e nariz e outros elementos que reduzam a transmissão do vírus; manter
superfícies de contato limpas; tossir no cotovelo e isolar-se quando existir a possibilidade contágio pelo vírus.
34 Para obter um guia completo de ações para prevenir contágios utilizando as ferramentas da economia do comportamento, consulte La economía del comportamiento puede ayudar a combatir el coronavirus.
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Trabalhar
remotamente, se
possível

As empresas podem oferecer microincentivos para incentivar os
trabalhadores a trabalharem a partir de casa. Por exemplo, um
concurso em que o prêmio seja um voucher para a Netflix ou uma
livraria on-line, ou doação à organização beneficente de preferência
do trabalhador.
Campanhas de comunicação em massa nas quais o Governo e as
empresas se comprometam a usar a informação claramente (por
exemplo, sobre os sintomas) para fins de saúde pública, contrariando
a ideia de que a informação pode ser utilizada contra o indivíduo.

Adotar novas
tecnologias ou
comunicação
para facilitar a
identificação de
casos positivos
de COVID-19

As boas práticas de economia do comportamento sugerem a
conveniência de não mencionar a possibilidade do uso indevido dos
dados nessas mensagens, nem mesmo para contradizê-la. A mera
menção pode reforçar a crença em sua veracidade, apesar de o
objetivo ser o oposto.
Pode ser realizado um anúncio publicitário com celebridades
utilizando essas tecnologias/aplicativos para transmitir a mensagem
de que esse é um comportamento social desejado e aceito.
Podem ser viralizadas mensagens com as seguintes hashtags:
#MeusDadosSalvamVidas, #MeusDadosContraACOVID-19.
Mensagens personalizadas por WhatsApp podem aumentar a
percepção de confiança, aumentando a proximidade entre o emissor
e o receptor da mensagem. Por exemplo:
“Olá, [nome do receptor], quem fala é [nome do emissor], voluntário
da [organização]. Sabia que a tecnologia salva vidas? Para poder
sair desta crise, precisamos da sua participação”.

Evidentemente, as mensagens e design de comportamento podem ser úteis apenas
no contexto adequado. Para reduzir o contágio, é necessário que sejam acompanhados
por investimentos (por exemplo, aumento da disponibilidade do transporte público ou de
produtos de limpeza), com regulamentações (dias e horários diferenciados de atendimento)
e com a variação de preços e tarifas segundo diversos fatores (valores que variam em
função da carga de transporte ou salários mais altos para pessoas dispostas a trabalhar em
horário adicional, a fim de alinhar os comportamentos com as necessidades do combate à
pandemia).
Da mesma forma, as tecnologias (por exemplo, aplicativos que utilizam inteligência artificial
para determinar a existência do vírus a partir dos sintomas ou que utilizam bluetooth para
rastrear contato) devem oferecer informação precisa para gerar hábitos. As altas taxas de
falsos positivos indicando uma alta probabilidade de infecção onde não há ou contatos com
infetados que nao existiram corroem a confiança nesses aplicativos e, portanto, sua utilização.

A comunicação durante a saída do isolamento será uma questão complexa. A
informação e as mensagens vão mudando com o tempo, algumas se transformarão em
obsoletas e será importante evitar que a sociedade se fie em informações desatualizadas,
incompletas ou falsas. Deve-se comunicar de maneira clara não só o que se sabe do tema, mas
também sobre o que há de incerto, como o tempo que será necessário para o desenvolvimento
de uma vacina ou o impacto do clima sobre o contágio. Isso permite corrigir a informação à
medida que se aprende, sem perder a confiança do público (Lewandowsky et al., 2012).
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Nos locais onde a quarentena foi prorrogada ou onde é necessário voltar a instaurála, é possível que isso aumente a tensão social. As diferenças que podem surgir entre
as regiões ou segmentos da populações introduzem uma camada extra de complexidade,
pois requerem mensagens diferentes para populações diferentes. O importante é que as
campanhas se mantenham, porém vão se adaptando às novas circunstâncias à medida em que
as boas e más notícias sobre a doença são disseminadas e que mudam as percepções de risco
das pessoas. Da mesma maneira que as empresas adaptam seus anúncios às novas tendência
da moda e que os políticos reformulam seus anúncios para se adaptarem à opinião pública,
no combate contra a pandemia as autoridades devem estar atentas às crenças e percepções,
e modificar, consequentemente, a informação, a mensagem e a forma de comunicação
(Martínez Villarreal et al., 2020).
Por último, a comunicação e a elaboração de ações preventivas e de resposta devem levar em
conta o contexto geográfico e cultural das diferentes populações, como, por exemplo, povos
indígenas, para os quais são necessárias estratégias que respondam à sua realidade. Também
deve ser dada atenção específica para as populações com necessidades específicas, por
exemplo, pessoas com deficiência, que têm necessidades de assistência particulares que podem
ser alteradas pelas medidas de confinamento e distanciamento social. Não só é importante
elaborar estratégias que respondam às necessidades e à realidade dessas coletividades, mas
também campanhas e estratégias adequadas e eficazes para comunicá-las. A participação
dos líderes das sociedades civis desses grupos na elaboração das estratégias é essencial, não
só para que sejam pertinentes, mas também para que os diferentes grupos as adotem e se
apropriem delas. É importante levar em consideração as percepções e sensibilidades deles e
garantir um trabalho por meio de redes comunitárias apropriadas.

Facilitar o abastecimento dos principais materiais hospitalares
O comércio exterior constitui um canal essencial para obter o provisionamento de
equipamentos e materiais hospitalares. De acordo com a Organização Mundial do Comércio
(OMC), só no ano de 2019 foram comercializados 597 bilhões de dólares em insumos e produtos
hospitalares no mundo todo. À medida que a pandemia foi se expandindo, houve fraturas
no comércio internacional e, consequentemente, os países da região hoje se encontram
perante o enorme desafio do abastecimento dos materiais hospitalares necessários para
enfrentar a pandemia e reduzir os riscos durante a reabertura.
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Isso se deve, por um lado, a um aumento acelerado da demanda internacional de
equipamentos e materiais hospitalares, o que gerou uma escassez no mercado internacional.
Dessa forma, os países impuseram restrições à exportação e outras barreiras de caráter
regulatório que limitam a oferta desses bens em nível global. Isso afeta particularmente
a América Latina e o Caribe, posto que a região tem uma alta dependência do mercado
internacional, importando cerca de 70% de seus materiais e equipamentos hospitalares
dos Estados Unidos, da China e da Europa (INTAL-BID, 2020). Eles, por sua vez, juntamente
com outros 88 países (incluídos pelo menos oito da região: Argentina, Brasil, Colômbia,
Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras e Paraguai) (INTAL-BID, 2020), impuseram nas
últimas semanas algum tipo de medida restritiva à exportação de equipamentos e produtos
hospitalares, como respiradores, máscaras, sanitizantes e medicamentos. (ITC, 2020).
Embora essas medidas sejam anunciadas como temporárias e sejam protegidas pelas
regras do comércio internacional por se tratar de situação de escassez médica nos territórios
nacionais, criam enormes distorções no mercado internacional, afetando de maneira mais
profunda os países pobres e vulneráveis, e, além disso, tendem a gerar uma cultura de
represálias em um momento em que a cooperação internacional, regional e multilateral é
mais necessária do que nunca.
Com relação aos testes para diagnóstico, os países da América Latina e do Caribe não são,
em grande maioria, produtores nem possuem a tecnologia especializada ou os direitos
das patentes necessários para produzi-los internamente, dependendo, pelo menos a curto
prazo, do abastecimento que os países produtores decidirem conceder. Embora até o
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momento somente a Índia e a China35 tenham imposto restrições de exportação, a demanda
nacional por esses produtos nos Estados Unidos, Europa, China e Coreia do Sul, principais
países produtores dos testes para diagnóstico, faz com que a oferta desses bens no mercado
internacional seja altamente restrita, impedindo os países da região de expandir sua
capacidade de testar massivamente a população, o que mitigaria os riscos da reabertura.
Apesar de ser verdade que vários países da região adotaram medidas para eliminar ou reduzir
as tarifas de materiais hospitalares essenciais, bem como outras medidas de facilitação
comercial, as limitações descritas anteriormente e as barreiras adicionais que persistem
na região, tanto de caráter tributário quanto não tributário, afetam o fornecimento de
bens essenciais para tratar a pandemia. Por exemplo, em muitos casos, as regulações
sanitárias nacionais não permitem o reconhecimento de certificações de qualidade de
outros mercados, como o europeu, e os procedimentos para obter certificações de qualidade
sanitária nacionais tendem a ser burocráticos e lentos.
Para enfrentar essa situação, são apresentadas, a seguir, algumas recomendações de
política pública em matéria de comércio exterior e integração, cujos objetivos são manter o
fornecimento de insumos essenciais para lidar com a pandemia e organizar a reabertura da
economia:

Fortalecer e aprofundar iniciativas de integração regional (Mercosul, Aliança do
Pacífico, SICA, CAN, CARICOM, PROSUL) e as aproximações entre esses blocos comerciais para
adotar decisões coletivas e coordenadas, em particular, para alcançar acordos de cooperação
para fortalecer as cadeias regionais de materiais hospitalares e alimentos; realizar compras
públicas conjuntas de materiais hospitalares no âmbito da Organização Pan-americana
de Saúde (OPS), especialmente para insumos de diagnóstico e para profissionais de saúde;
avançar em acordos de reconhecimento de certificações de qualidade, tanto a nível regional
como global, e promover acordos com os países desenvolvidos para acessar os direitos
de patentes de testes para diagnóstico, medicamentos e outros bens que lhes permitam
desenvolver uma produção local e regional desses bens.
Continuar eliminando barreiras tarifárias e não tarifárias à importação de produtos,
insumos, serviços médicos e do setor agropecuário, para fortalecer os sistemas de saúde e
garantir o abastecimento das cadeias produtivas36.
Eliminar as restrições às exportações de produtos, insumos e serviços médicos que não
sejam absolutamente essenciais, e reduzir prazos.
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Implementar medidas de facilitação comercial para agilizar o despacho de mercadorias
e garantir controles seguros e eficientes das autoridades nacionais nas fronteiras.
Destacam-se a aceleração da implementação da Janela Única de Comércio Exterior
(VUCE); o aprimoramento da gestão coordenada de fronteiras; o aumento e a priorização
da certificação de empresas importadoras, exportadoras, agentes aduaneiros, armazéns e
demais operadores econômicos sob os programas do Operador Econômico Autorizado (OEA)
para promover processos de controle seguros e céleres; e a implementação de protocolos
de segurança sanitária de profissionais que participam nas operações de comércio exterior,
bem como o desenvolvimento de planos de contingência com aduanas e demais entidades
da administração pública envolvidas na gestão do comércio exterior.
Estimular a produção local. Além de facilitar a importação de insumos essenciais para lidar
com a pandemia, os países podem fazer muito para desenvolver a produção desses insumos
na região em muito pouco tempo. Há muitas histórias de sucesso na região, que mostram o
caminho que deve ser seguido. Um elemento comum na maioria dos casos bem-sucedidos
é a capacidade de articulação entre diferentes atores, tanto públicos como privados, que
35 Recentemente, a China proibiu a exportação dos testes que não estavam autorizados para venda no mercado
nacional, afetando a oferta e a disponibilidade imediata desses exames no mundo todo.
36 As tarifas da América Latina e do Caribe estão muito acima da média mundial, variando entre 5% e 15%. As barreiras não tarifárias chegam a alcançar 90% dessas rubricas. Essas medidas ajudariam a reduzir os custos desses produtos
que são fundamentais para a gestão da crise.
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até agora nem sempre trabalhavam de maneira coordenada. No lado público, isso envolve
as autoridades de Saúde e Ciência, Tecnologia e Inovação. No lado privado, envolve atores
da comunidade de startups e a comunidade científica, que podem gerar protótipos e outras
soluções indispensáveis para combater o vírus, bem como fabricantes com a capacidade de
produzi-las em escala. Também inclui a comunidade médica, tanto pública como privada. Em
vez de fazer uma longa lista do tipo de iniciativas políticas, de desenvolvimento produtivo,
de empreendimento e científico-tecnológicas que poderiam ser produzidas para resolver o
problema da falta de insumos, escolhemos apresentar alguns exemplos que ilustram o que
pode ser alcançado (ver Quadros 5 e 6).
Quadro 5: Um respiro para o Chile
Como em quase o mundo todo, no Chile havia uma grande preocupação com o déficit de
respiradores mecânicos para atender o ponto mais alto da pandemia. No contexto de interrupção da exportação pelos países produtores, diferentes grupos começaram a desenvolver
respiradores usando projetos liberados ou projetos próprios. Agora, como garantir que os
respiradores cumpram com os requisitos dos usuários e os médicos de terapia intensiva?
Como garantir que os usuários tenham acesso aos diferentes protótipos para escolher as
melhores soluções? Como garantir que podem ser produzidos no Chile em escala suficiente?
Nesse contexto, o BID, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a SOFOFA (a federação de empresas mais importante do Chile) convocaram a Social Lab, uma instituição
especializada em plataformas para concursos de inovação. Juntos, lançaram um desafio:
produzir respiradores mecânicos no Chile em um intervalo muito breve. Uma semana depois, receberam trinta e cinco propostas com diferentes graus de progresso.
Foi constituído um grupo de avaliadores e orientadores, formado por médicos intensivistas, engenheiros com experiência no desenvolvimento de equipamentos e especialistas em
produção, com a ideia de avaliar as propostas de acordo com três critérios: viabilidade médica (atendem aos requisitos dos médicos intensivistas?), engenharia (podem ser produzidos
com partes e peças disponíveis em território chileno?) e de manufatura (a indústria é capaz
de desenvolvê-los em grandes quantidades com economia modificando seus processos de
produção?). Após uma rodada de feedback para os equipamentos, em que os avaliadores
levantaram as necessidades de ajustes, as propostas foram classificadas usando também
uma série de requisitos identificados pela Sociedade Chilena de Medicina Intensiva. Três
semanas após a convocação do concurso, as primeiras cinco propostas já estavam na fase
de ensaio clínico. Tanto a Corporação de Fomento à Produção (CORFO), que se uniu ao esforço, como a SOFOFA dispõem de recursos para financiar a escalada de respiradores que
passarem nessa etapa.
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Quadro 6: Materiais e equipamentos de testes para diagnóstico no Uruguai
O Uruguai é outro excelente exemplo da articulação entre o setor público, privado e a comunidade científica e médica para gerar soluções aos problemas colocados pela gestão da
pandemia. Como muitos outros países da região, o Uruguai não contava com testes para
diagnóstico em quantidade suficiente. Frente à dificuldade de importação, em 18 de março,
a Agência Nacional de Investigação e Inovação (ANII), com apoio do BID, lançou uma convocação para o projeto e a produção de 10.000 kits de diagnóstico PCR da COVID-19 no país,
com prazos muito ambiciosos. Formou-se um consórcio entre a Universidade da República
(UDELAR), o Instituto Pasteur de Montevidéu e a empresa de biotecnologia ATGen e, até 27
de março, já haviam assinado um acordo com o Ministério de Saúde Pública (MSP).
Dado um método de laboratório para detectar a COVID-19 (que, nesse caso, também se desenvolveu no Uruguai), um kit contém o conjunto de reagentes necessário para realizar
esse teste, além das instruções necessárias para realizá-lo. Ao padronizar os processos de
teste, o uso desses equipamentos permite ampliar a rede de laboratórios capacitados para
realizar os exames. Em 30 de abril, apenas um mês desde a assinatura do acordo, os participantes do consórcio entregaram os primeiros 10.000 kits ao Ministério da Saúde, colocando
o Uruguai entre os países líderes em capacidade de teste per capita na região. Na data da
publicação deste documento, já havia recursos do FOCEM (Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul) para financiar mais 50.000 kits.
Evidentemente, a capacidade de testes não depende só da disponibilidade de kits e de equipamentos de PCR. Por exemplo, as amostras coletadas para o exame devem ser transferidas
para um meio de transporte viral, que é um meio líquido que permite que a amostra se
mantenha estável e chegue em perfeito estado ao laboratório para que o equipamento de
PCR possa detectar o vírus caso esteja presente. Esse meio de transporte viral era importado
e não estava disponível. Em resposta a esse problema, a Faculdade de Química da UDELAR
desenvolveu o meio de transporte viral, que é fabricado em um laboratório uruguaio de biotecnologia, o Aravanlabs. Este já estabeleceu convênios para exportar para Argentina, Brasil
e Chile. O Uruguai também está avançando no desenvolvimento de seus próprios esfregaços, que, no momento, foram produzidos em impressoras 3D, em consulta com a Sociedade
de Otorrinolaringologia do Uruguai, porém explora-se a possibilidade de produzi-los por
injeção para poder massificar a produção.
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Estes não são exemplos isolados. Existem iniciativas semelhantes em outros países da região, como Argentina, Brasil ou Colômbia. Em todos os casos bem-sucedidos, a articulação
entre o setor público e privado, a comunidade científica, os empreendedores e as empresas
que podem escalar essas soluções foi crucial. Esses exemplos revelam, também, a importância de investir em ciência, tecnologia e inovação, em desenvolver um ecossistema empreendedor e contar com políticas de desenvolvimento produtivo adequadas, que possam
responder rapidamente a problemas em situações de crise como a atual. 37

37 Para um tratamento mais completo do papel das políticas de desenvolvimento produtivo, ciência e tecnologia e
empreendedorismo no contexto da Covid-19, consulte “Respuestas al covid-19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo”.
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V. Gerenciar âmbitos
importantes para
prevenir o contágio
São muito grandes os desafios associados, por um lado, ao achatamento da curva – o que
reduziria a taxa de crescimento dos contágios e das mortes – e, por outro, a minimizar os
riscos que implicam em baixar a guarda com saídas seletivas que permitam a retomada da
vida cotidiana e da economia.
Nesse sentido, um dos maiores desafios é enfrentar várias frentes ao mesmo tempo e com
limitações de recursos de todo tipo, correndo o risco de, ao deixar certas janelas parcialmente
abertas, facilitar a expansão do contágio e voltar a subir a curva. Ou seja, o esforço de um
país inteiro pode ser prejudicado por algumas deficiências específicas.
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Entre essas potenciais frentes se destacam três âmbitos pela importância que têm na vida
das pessoas e pelo grau de interação social que pressupõem. Estes são o transporte público,
as unidades de ensino e o trabalho. É por esse motivo que, embora sejam feitos esforços
para conter e administrar a pandemia, será essencial, por um lado, transportar as pessoas
com segurança, resolvendo as formas de deslocamento dessas até os trabalhos essenciais
e até as atividades que estão abertas; por outro, gerenciar a abertura gradual e segura das
unidades de ensino, de forma que crianças e jovens possam continuar a educação e seus
pais possam sair para trabalhar e, por último, criar as condições mais seguras possíveis para
minimizar os riscos de contágio no local de trabalho.

Transportar pessoas de forma segura durante a pandemia
Em uma região onde um grande número de pessoas não tem veículo próprio, é imprescindível
tomar medidas para assegurar que a população possa se deslocar sem causar risco de
contágio. Na ausência das precauções adequadas, o transporte apresenta um alto risco para
a disseminação do vírus entre seus funcionários e usuários. Um estudo recente, por exemplo,
mostra o papel preponderante que o transporte público teve no contágio do coronavírus na
cidade de Nova York (Harris, 2020).
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Nesse sentido, as autoridades têm o desafio de definir e monitorar rígidos protocolos de
saúde para minimizar esse risco e devem levar em conta algumas considerações estratégicas
para a saída seletiva do confinamento. No que se refere às medidas de segurança para a
redução de riscos de contágio no transporte público, destacamos:

Proteger os funcionários do transporte público. Uma das tarefas principais consiste
em capacitar os motoristas da frota de automóveis, ônibus, táxis e serviços de mobilidade
compartilhada, submetê-los a testes de COVID-19 e fornecer-lhes equipamentos de proteção
individual. Também é recomendável a instalação de dispositivos para isolar o motorista dos
passageiros, bem como a higienização das unidades de transporte com a maior frequência
possível e esterilização diária das paradas e terminais.
Evitar o congestionamento nos acessos. O acesso aos sistemas deverá ser controlado,
mediante redução de aglomerações e da quantidade de passageiros em pé, organização
de filas com maior espaçamento e estabelecimento de pontos aleatórios de controle de
temperatura dos passageiros, embora, em alguns casos, como os corredores troncais, os
mesmos pontos de controle se tornam suscetíveis a risco. Nesses casos, deve-se ampliar
os controles de acesso aos corredores, alocando pontos de controle primário nas ruas de
acesso a estes, para evitar congestionamentos nas plataformas, ciclovias e vias para veículos
particulares nesses corredores. Também deve-se diminuir a formação de aglomerações nas
entradas das paradas e terminais.
Evitar o congestionamento nos trens e ônibus. Outra forma de atender às medidas
de distanciamento social e evitar o congestionamento dos sistemas de transporte é
manter uma oferta abundante. Considerando a demanda, deve-se desencorajar os picos
de utilização do transporte, trabalhando com os funcionarios e empresarios do setor, para
que operem com horário flexível e melhorem a oferta disponível nos horários de menor uso.
Essa gestão da demanda deve ser feita de maneira proativa com as associações de cada
setor ou serviço e as grandes empresas. Além disso, deve estar coordenada com os
diferentes níveis do governo nacional e subnacional (cidades, estados, regiões,
municípios). Também contribui para esse objetivo a promoção de mudança de modal,
incentivando caminhadas, uso de bicicletas e fornecimento de faixas da infraestrutura
viária para meios de transporte individual sustentáveis. De modo semelhante ao caso do
transporte público, esses meios também devem ter controles de espaçamento com
relação aos corredores de alta demanda nas cidades.
Os controles de espaçamento, temperatura e higiene poderão se beneficiar do desenvolvimento
de aplicativos tecnológicos especializados para monitorar cada potencial ponto de aglomeração
na rede de transporte. Os custos do monitoramento são altos e a tecnologia pode contribuir muito
para a sustentabilidade dessas medidas em um setor que, mesmo antes da pandemia, já sofria um
problema de sustentabilidade financeira e que, com a situação, agravou-se de maneira substancial.

Gerenciar a abertura das unidades de ensino
A abertura das unidades de ensino enfrenta grandes desafios. Por um lado, evidências indicam
que as crianças podem ser superdisseminadoras, embora geralmente sejam assintomáticas38.
Além disso, é essencial considerar que as crianças têm dificuldades para manter o
distanciamento social e que, como descrito mais adiante, muitas vivem com idosos na família.
Por outro lado, manter as escolas fechadas reduz as possibilidades de os pais voltarem ao
trabalho. O calendário escolar é outra variável importante a se analisar. Para os doze países
da região cujos sistemas funcionam entre setembro e junho, a irrupção da pandemia agiu no
final do calendário, enquanto, para os dezesseis que funcionam entre março e setembro, as
Contudo, outros estudos publicados em abril sugerem que há um grau muito menor de infecção nas
crianças do que se acreditava originalmente. Para mais informações, consulte Lavezzo, E. et al. (2020).
“Suppression of COVID-19 outbreak in the municipality of Vo, Italy” e Gudbjartsson, D. F. (2020). “Spread of SARSCoV-2 in the Icelandic Population”.
38
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aulas estavam apenas começando. Portanto, quanto à reabertura das escolas, deve-se levar
em conta as condições intrínsecas ao âmbito escolar, além de suas repercussões em outros
âmbitos da economia e da sociedade.
Existem três fatores associados ao âmbito escolar para analisar quanto à reabertura
segura das unidades de ensino, uma vez que as medidas de distanciamento social forem
suavizadas: os aspectos sanitários, os critérios de agrupamento dos estudantes e docentes;
e as estratégias pedagógicas e de apoio ao aprendizado.

Aspectos sanitários
Garantir uma infraestrutura educacional adequada. É preciso realizar um mapeamento
rápido das necessidades básicas de infraestrutura para verificar suas condições
operacionais após o fechamento, tais como rupturas, deficiências por possíveis furtos, estado
de ventilação e fornecimento de água potável. Além de uma limpeza e higienização
profunda, isso levará a reparos rápidos para garantir as condições sanitárias, melhorando o
abastecimento de água potável, a disponibilidade de banheiros e a implementação de
espaços para lavagem das mãos na entrada das escolas.
Estabelecer novos protocolos de higiene e segurança. Uma vez reabertas, as unidades
de ensino devem incorporar em seu funcionamento novos elementos de higiene pessoal
e produtos de limpeza. Além disso, deve ser redefinido o modo de operação das unidades:
a capacidade a partir de novos índices de alunos por sala, a disponibilidade de banheiros e
salas de aula, o uso de áreas comuns, as rotinas de preparo e distribuição da alimentação
escolar e a definição dos protocolos de limpeza. Tudo isso deve ser acompanhado pela
capacitação da equipe docente e administrativa sobre os protocolos de limpeza, salubridade,
apoio psicossocial às famílias e distanciamento social, e pela distribuição de informação aos
alunos e suas famílias a respeito dos novos protocolos de prevenção para a COVID-19.
Prevenir riscos durante o deslocamento. O transporte escolar é um tema importante,
bem com as medidas preventivas que garantem sua utilização para minimizar riscos. A
frequência e as condições do seu uso também terão impacto no acesso dos alunos às unidades
de ensino. Também devem ser aplicadas as medidas gerais já descritas, relacionadas com a
mobilidade.
Monitorar a saúde dos profissionais e dos alunos. A coordenação com as autoridades
locais de saúde deve ser permanente e, para isso, deve ser estabelecida uma comissão de
emergência que garanta um vínculo ágil. Inicialmente, será crucial a identificação dos alunos
e dos profissionais afetados pela COVID-19 ou com fatores de risco, e avaliar medidas especiais
para reduzir sua exposição, prevendo substituições temporárias. Da mesma forma, deverão
ser definidas estratégias para monitorar a condição de saúde dos alunos, docentes e equipe
administrativa, e para verificar a temperatura antes de ingressar na unidade escolar, com
protocolos de encaminhamento rápido dos possíveis casos positivos aos sistemas de saúde.
Portanto, equipamentos como termômetros, máscaras, kits de primeiros socorros, etc. devem
ser fornecidos.
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Critérios de comparecimento e reagrupamento de estudantes
A reabertura deve ser realizada de forma progressiva, com uma baixa densidade de alunos
no período inicial. Fora da região, a China abriu algumas unidades de ensino com esquemas
progressivos de incorporação dos estudantes (Patranobis, 2020). A Dinamarca e a Noruega
planejam reabri-las progressivamente para alunos de primeiro a quinto ano, no primeiro caso,
e do nível inicial, no segundo39. A Alemanha reduziu as medidas de distanciamento social e
encaminha-se para a reabertura das unidades de ensino, começando pelos alunos mais velhos
ou prestes a se formar. A Espanha decidiu concluir o ciclo escolar e reabrir as unidades em
setembro. O Uruguai abriu progressivamente as escolas rurais de acordo com suas condições
sanitárias, com a idade e o local de residência dos docentes. Os critérios são diversos e vários
39

Para mais informações, consulte “W.H.O. Failed to Tell Syrian Kurds of Their First Coronavirus Death: Live Coverage”.
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temas a considerar.

Gradualidade por nível educacional. O ciclo inicial e as primeiras séries representam
a maioria do total de matriculados (56%) e é o grupo que precisa de maior apoio familiar
para o ensino à distância. Uma abertura gradual desse ciclo permitiria que os pais se
reintegrassem ao mercado de trabalho enquanto seus filhos regressam à escola. Contudo, as
crianças menores são consideradas superdisseminadoras, além de terem maior dificuldade
para manter o distanciamento social. Os alunos do ensino fundamental e médio, por sua
vez, são os que têm maior risco de abandono escolar, apesar de terem maior capacidade e
autonomia para continuar o ensino à distância.
Gradualidade por área geográfica. Um mapeamento deve identificar zonas seguras
que podem iniciar a reabertura. Por exemplo, zonas rurais, sem casos de COVID-19, de
baixa densidade, com disponibilidade constante de água potável e que exigem pouco
deslocamento no transporte público. Também podem ser priorizadas as áreas com maiores
dificuldades para fornecer ensino à distância (sem conexão de internet ou sem eletricidade)
e que atendam às condições acima descritas. De forma semelhante, as estratégias de
reabertura devem ser especialmente cautelosas nas unidades de ensino situadas em áreas
periurbanas com altas densidades populacionais e condições sanitárias precárias.
Gradualidade na densidade estudantil. Tudo indica que a recuperação das atividades
presenciais será gradual e que estratégias de ensino à distância serão combinadas com
jornadas escolares presenciais mais curtas, as fim de garantir certo distanciamento social e
evitar aglomerações. No início, podem ser considerados dias e horários específicos por anos
ou ciclos para comparecimento dos alunos ao longo da semana, reservando uma parte do
tempo para a limpeza minuciosa das unidades de ensino.

Critérios educacionais, pedagógicos e de apoio ao ensino
Os resultados dos alunos não só não alcançarão o esperado, como serão muito heterogêneos
de acordo com a solução aplicada40, trajetória educativa anterior e as lacunas de aprendizado
pré-existentes entre os diferentes grupos socioeconômicos. Isso acentuará as desigualdades
no aprendizado e na conclusão de ciclos por quintil de renda41. Portanto, serão necessárias
ações que tentem reduzir essas lacunas, como a avaliação acadêmica; as estratégias
diferenciadas para adaptação e priorização do currículo, o calendário e o horário escolar
de acordo com o contexto de cada região; o nivelamento e a aceleração de aprendizados
pelo desenvolvimento de recursos analógicos e on-line; as modalidades flexíveis para as
três áreas básicas (língua, matemática e ciências) em todos os níveis; reavaliar os regimes
de aprovação e progressão deste ano e gerenciar um previsível aumento da demanda das
famílias pelo ensino público, considerando o choque da crise nas finanças familiares. Pode
ser estabelecido um programa de tutoria com materiais de ensino para tutores e alunos.
Isso pode ser realizado pela reorganização do corpo docente nas unidades de ensino ou nos
distritos, ou com a criação de um programa de voluntários com alunos de graduação ou
aposentados para dar apoio a grupos de alunos que precisarem. O apoio aos docentes com
programas de formação on-line e modalidades mistas de ensino presencial e à distância será
fundamental. Pode-se dar foco na detecção de dificuldades e problemas de aprendizado,
administração de aulas e intervenção para nivelamento do aprendizado.
Por último, no momento de ponderar sobre as implicações da abertura de unidades de
ensino durante a pandemia sobre o restante da economia e da sociedade, será fundamental
levar em conta que, como citado anteriormente, uma alta porcentagem de crianças da
região vivem com idosos. Portanto, as estratégias em que as crianças recebem prioridades
para frequentar a escola com o objetivo de mitigar crescentes lacunas de aprendizado ou
facilitar o retorno dos pais ao trabalho podem expor uma alta porcentagem de idosos ao
40 Excetuando as soluções digitais, o restante das alternativas de continuidade educacional têm escassos mecanismos

de acompanhamento e monitoramento.
41 51% dos alunos do quintil 5 concluem o ensino médio com o aprendizado mínimo e 14% não concluem, comparado

com 7% e 56% dos alunos do quintil 1, respectivamente (Ramírez e Viteri, 2020).
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vírus. Na região, em média, uma em cada dez famílias com crianças menores de 14 anos vive
com um adulto maior de 60 anos. Esses números são muito parecidos no campo e na cidade,
e variam desde 4,4% no Uruguai até quase 15% em Honduras. Igualmente, quase uma em
cada 10 famílias com filhos de mais de 14 anos vivem com adultos de mais de 60 anos, com
porcentagens de 6,2% no Uruguai até quase 14% em Honduras. Portanto, aconselha-se
apoiar essas famílias para que continuem o ensino de forma remota ou organizem um local
de residência seguro para os idosos.

Na região, uma em cada 10 famílias
com filhos menores de 14 anos
ou com filhos de 14 a 24 anos
vive com pelo menos um adulto maior de 60 anos
Tabela 5: Porcentagem de crianças que vivem com idosos na América Latina e no Caribe
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País

Porcentagem de famílias com
crianças de até 14 anos que
vivem com adultos maiores de
60 anos

Porcentagem de famílias
com filhos de 14 a 24
anos que vivem com
adultos maiores de 60
anos

Bolívia

5,8%

6,8%

Brasil

5,1%

6,4%

Chile

7,9%

9,4%

Colômbia

8,5%

7,9%

Costa Rica

6,7%

8,0%

R. Dominicana

7,7%

7,4%

Equador

9,1%

9,0%

Guatemala

11,9%

12,3%

Guiana

10,0%

10,0%

Honduras

15,1%

13,7%

México

8,8%

8,1%

Panamá

10,1%

10,0%

Peru

11,7%

11,0%

Paraguai

11,0%

10,4%

El Salvador

10,9%

12,6%

Uruguai

4,4%

6,2%

Média regional

9,6%

9,6%

Fonte: elaboração própria a partir das pesquisas de domicílios na região.
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Definir diretrizes para a realização segura de atividades nos ambientes
de trabalho
Os países deverão definir uma série de diretrizes para a realização segura de atividades em
diferentes ambientes de trabalho no contexto da pandemia, sejam eles públicos ou privados,
fechados ou abertos, tanto nos atuais momentos de distanciamento social como em um
processo gradual de abertura seletiva.
Dependendo da localização onde a atividade econômica é conduzida, essas diretrizes
poderão ser divididas em três seções: teletrabalho, trabalho em escritório ou ambientes
similares e trabalho fora do escritório (trabalho em campo).
Como guia, o Anexo 2 inclui uma seleção de medidas baseadas em boas práticas identificadas
por instituições como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional
do Trabalho e a Organização Mundial de Alfândegas, entre outras, além das medidas
implementadas em vários países dentro e fora da região.

Expandir o teletrabalho. Na medida em que a maioria dos países da região ainda se
encontrar na etapa ascendente da curva de contágio, a primeira recomendação é maximizar
o trabalho remoto ou teletrabalho (home office), pois reduz substancialmente os riscos de
contágio e a demanda do transporte público. Da mesma forma, a necessidade de interromper
o contágio enquanto não existir uma vacina ou tratamento eficaz obriga a continuação da
prática de teletrabalho durante a próxima etapa de abertura seletiva, nos casos em que é
possível fazê-lo.
Estabelecer medidas para realizar o trabalho seguro em escritórios ou ambiente
fechado. Para o desempenho de atividades realizadas, principalmente, em ambiente
fechado, como escritórios, supermercados ou fábricas, será essencial incluir considerações
de higiene e saúde que evitem o contágio durante a realização. Algumas, por exemplo,
implicarão em limitar interações entre o pessoal, aglomeração em salas, a distância entre
os funcionários e protocolos de higienização etc. Para ver uma lista detalhada das diretrizes,
consulte o Anexo 1.
Estabelecer medidas para o trabalho seguro em locais abertos. Para as profissões
exercidas, fundamentalmente, fora do escritório, como trabalhos em campo relacionados
com água, saneamento, resíduos sólidos, energia, campos de mineração ou petróleo,
fazendas e cultivos agrícolas, além de instalações e sistemas de operação de serviços, será
necessário adotar também uma série de práticas42, como, por exemplo, priorizar atividades
em locais de menor aglomeração, reestruturar turnos de entrada e saída, implantar
protocolos de segurança e higiene e aumentar o número de instalações relacionadas a estas.

42

Observe que, dadas as especificidades de muitas das atividades relacionadas aos setores de água e energia,
agropecuária, construção de infraestrutura e turismo, estas serão consideradas de forma particular para cada
setor no Anexo 2.
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VI. Assegurar a
continuidade
das atividades
essenciais durante
o confinamento e
na etapa de saída
seletiva
Além da adoção das diretrizes especificadas na seção anterior com relação às práticas de
higiene e segurança no trabalho para reduzir o contágio, é crucial levar em conta uma série
de considerações adicionais para assegurar a continuidade das atividades essenciais, como
da Administração Pública, segurança alimentar, serviços de água e energia, construção de
infraestrutura, transporte de carga e para recuperar as atividades relacionadas ao turismo
durante as etapas de confinamento e saída seletiva.

Assegurar a continuidade dos serviços da Administração Pública por
meio do Governo digital
A Administração Pública é a principal responsável pela formulação, implementação e
monitoramento de políticas públicas, assegurar a continuidade dos serviços públicos,
incluindo os voltados para as populações mais vulneráveis no contexto da pandemia, e
avançar para a reativação econômica.
A Administração Pública é uma das principais empregadoras nos países da região: em média,
é fonte de 12% do total dos empregos na América Latina e no Caribe, com intervalo entre 3%
e 25%, de acordo com o país (BID-OCDE, 2020). Por esse motivo, tem um papel fundamental
como referência para o restante do mercado de trabalho e um peso próprio específico para
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reativar a economia. Por outro lado, esse alto volume de pessoas e a habitual carência de
espaço físico nos edifícios públicos também podem representar um risco potencial para o
aumento dos contágios. Por isso, a saída do confinamento dessa força de trabalho deve ser
gradual e tomando todas as medidas necessárias para potencializar seu papel de prestador
dos serviços públicos e reativador da economia, uma vez que forem minimizados os riscos
como foco de contágio.
A estratégia de saída seletiva do confinamento da Administração Pública passa por sua
capacidade para continuar exercendo a maioria de suas funções por meio de teletrabalho e
da prestação de serviços pela internet. Isso significa a possibilidade de gerenciar digitalmente
processos de recebimento, envio, revisão, aprovação e assinatura de documentos tanto
internos (interação com o interior da Administração Pública) como externos (interação com
cidadãos e empresas).
Apesar de ser verdade que muitos países da América Latina e do Caribe não contam com as
plataformas ou serviços comuns que permitiram que outros países tivessem se adaptado ao
teletrabalho sem ter que sacrificar a prestação de serviços públicos, é possível trabalhar em
três âmbitos prioritários para migrar os serviços-chave rapidamente para o ambiente virtual
ou reduzir a necessidade de deslocamento dos funcionários para o escritório para realizar
processos ainda baseados em papel.

Implementar um gerenciador de processos digitais. O objetivo desse sistema é elaborar
e pôr em prática um processo ou procedimento (interno ou para pessoas físicas e empresas)
digitalmente, de forma que tanto os solicitantes do serviço como os funcionários públicos
possam processá-lo remotamente, sem a necessidade de interagir fisicamente ou se deslocar
até o escritório. Um exemplo dessa plataforma é a DigiGob, um gerenciador de processos
baseado em código aberto e que pode ser implementado no ambiente da nuvem, portanto,
os países não precisam ter um alto nível de infraestrutura tecnológica. A implementação de
uma ferramenta desse tipo pode levar poucos dias e, potencialmente, poupar transações e
situações com alto risco de contágio para cidadãos e funcionários públicos.
Complementar com ferramentas de apoio para as estratégias multicanal. Esse tipo de
ferramenta é voltado para segmentos da população com difícil acesso a ferramentas digitais:
◂ Suporte para atendimento presencial. A existência de um sistema de gerenciamento
de horários e a digitalização das transações (usando, por exemplo, o gerenciador de
processos digitais já citado) podem ajudar a evitar aglomerações em espaços públicos.
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◂ Suporte para atendimento telefônico. A implementação de sistemas de resposta de
voz interativa (IVR) ou centrais de atendimento ao cliente (call centers) com operadoras
telefônicas pode ajudar a descongestionar os espaços públicos e apoiar o gerenciamento
de serviços sem a necessidade de deslocamento físico.

Redução de lacunas nos facilitadores digitais. Embora as ferramentas descritas
anteriormente possam ser implementadas com relativa rapidez, exigem elementos
ativadores que também devem ser considerados. Os governos da região devem garantir
esses elementos a partir de agora. Os principais ativadores são:
◂ Serviços tecnológicos. O país deve contar com uma infraestrutura e com serviços
transversais para processamento on-line (centrais de dados com conectividade
redundante, serviço de identificação digital, assinatura digital, registro de procedimentos,
gateway de pagamentos etc.). Além disso, os países que já têm sistemas de gerenciamento
de procedimentos devem garantir que seja possível realizá-los totalmente pela internet.
◂ Institucionalidade. Além do Centro de Governo, o país deve ter capacidade institucional
para implementar, migrar ou manter os serviços digitais. Portanto, deve possuir uma
estratégia de cibersegurança que garanta a disponibilidade do serviço e a integridade e
segurança das transações geradas. Finalmente, será essencial ter funcionários treinados
e capacitados para realizar essas transações digitalmente.
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◂ Estrutura legal e regulatória. Para executar procedimentos na nuvem, é necessária
uma legislação que valide a identificação e a assinatura digital. Em alguns casos, e
de maneira excepcional, pode prever a aceitação de identificação de dois fatores de
autenticação como manifestação de vontade (quando não houver assinatura digital com
certificados ou quando os cidadãos não tiverem assinatura adiantada). Dependendo
da solução implementada, pode ser necessária uma legislação específica sobre a
realização de processos fora do território nacional ou o reconhecimento de certificados
de assinatura digital emitidos no exterior. Finalmente, também é preciso reavaliar a
legislação existente em matéria de proteção de dados e as medidas de mitigação de
qualquer vulnerabilidade possível que possa ocorrer durante esse período. Para os
processos e procedimentos que serão oferecidos pela internet, deve-se garantir que
exista a regulamentação que permita sua realização de forma remota, especialmente
aqueles que estejam reproduzindo processos existentes e que tradicionalmente eram
feitos em papel e de forma física.
◂ Conectividade. É importante conhecer a situação do acesso a serviços de conectividade
dos escritórios públicos e dos funcionários em domicílio para poder planejar a estratégia
de saída. Se for o caso, devem ser consideradas medidas para dar apoio a uma maior e
melhor conectividade para os funcionários, para que possam desempenhar suas funções
remotamente. Sendo assim, será preciso buscar soluções de conectividade para os grupos
sociais vulneráveis, que devem ser atendidos com urgência por medidas de apoio de saúde
e econômico.
Finalmente, é recomendável considerar as seguintes medidas para funcionários públicos43:
◂ Delegar às máximas autoridades de cada instituição a preparação de planos para o
retorno gradual aos escritórios, levando em conta os níveis geográficos de contágio,
risco diferencial de grupos de indivíduos e outros fatores específicos de cada instituição;
◂ Inicialmente, priorizar o trabalho presencial somente para funcionários encarregados
por políticas, procedimentos e serviços considerados prioritários, e então expandir ao
longo do tempo de acordo com os resultados.

Garantir a segurança alimentar
O isolamento pelo coronavírus ocorre em um momento em que muitos produtores agrícolas
da região já haviam plantado, então a produção agrícola não sofreu grandes impactos
até o momento. Contudo, a futura disponibilidade de alimentos depende da liquidez dos
produtores, que, em muitos casos, foi afetada. Por exemplo, em alguns países, nem toda a
produção está sendo vendida, seja por falta de demanda ou por problemas de transporte.
Além disso, a oferta de emprego rural não agrícola caiu devido às medidas de confinamento
e pela queda das remessas do exterior. Por isso, existe a possibilidade de haver uma redução
na oferta de alimentos no médio prazo como consequência das medidas atuais.
Para atender aos desafios que os países estão começando a enfrentar no âmbito da segurança
alimentar, e visando manter a disponibilidade, o acesso, a utilização e a estabilidade dos
alimentos, devem ser levadas em conta as seguintes recomendações de política pública:
Assegurar o transporte e a distribuição de alimentos aplicando as boas práticas
de biossegurança já citadas nas subseções sobre comércio e transporte. Entretanto, é
necessário prestar atenção ao aumento de custos que isso representa, além da capacidade
dos Governos para monitorar o cumprimento dessas medidas.
Reduzir ao máximo a presença de pessoas de áreas urbanas (que foram mais afetadas
pelo coronavírus) nas zonas rurais para que os produtores não sejam contaminados.
Idealmente, os países deveriam gerar zonas livres de COVID-19 em municípios rurais que não
Estas medidas complementam as de caráter geral para o trabalho em escritório, apresentadas no
Anexo 1.
43
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foram afetados. Por isso, é necessário isolar essas zonas e testar periodicamente a maioria
de seus habitantes. Em outras palavras, deve-se estabelecer um cerco sanitário na área rural
e proteger os agricultores como ativos estratégicos da economia.
Identificar circuitos curtos para que produtores de um território abasteçam os
consumidores do mesmo território. Isso permitiria que não cheguem produtos ou pessoas
de outros territórios e também a oferta e o consumo de alimentos localmente.
Fornecer liquidez antes do plantio para manter a estabilidade da produção e da futura
oferta de alimentos.
Manter padrões de segurança alimentar vigentes antes da pandemia para diminuir a
probabilidade de emergência de um surto relacionado com doenças transmitidas por alimentos
(ETA). Isso poderia gerar uma carga adicional ao sistema de saúde de todo o país (por exemplo,
epidemias de cólera).
No Anexo 2, estão detalhadas algumas recomendações específicas para as diferentes etapas
da cadeia de valor.

Assegurar os serviços de água e energia
Esse setor é um dos que, apesar de seus fortes desafios, se manteve funcionando desde o
início da pandemia e as diretrizes apresentadas são para consideração em caso de avanço
para a fase de abertura seletiva da economia.
Embora a pandemia da COVID-19 tenha afetado todas as atividades econômicas, os serviços
de água e energia foram afetados de modo especial, não só pela obrigação e a necessidade de
manter o fornecimento do serviço de maneira confiável e seguro, mas também pela redução
esperada da receita devido, principalmente, ao adiamento do pagamento das faturas para os
usuários mais vulneráveis e à redução significativa da demanda de energia, especialmente pela
atividade industrial e comercial (o consumo residencial aumentou, mas não compensa a queda
de receita). Apesar de esses serviços não terem parado durante a fase inicial da pandemia, para
a próxima etapa, deve-se levar em conta as seguintes considerações estratégicas:
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Pagamento eletrônico. Durante a primeira fase da pandemia, muitas empresas
ativaram sistemas eletrônicos para o pagamento das faturas. Em muitos países, decretouse adiamento do pagamento das faturas ou suspensão do corte do serviço por falta de
pagamento para a população mais vulnerável. Em outros, simplesmente suspendeu-se a
cobrança aos usuários de menor renda ou a leitura dos medidores de energia nos locais.
Para a próxima fase, é necessário começar a melhoria e a modernização dos sistemas
comerciais (leitura, faturamento e pagamento) com o objetivo de digitalizar completamente
esses sistemas. Para isso, as empresas devem previamente reavaliar o estado atual de seus
sistemas comerciais, estabelecer as necessidades de hardware e software, e estimar os
custos e prazos de implementação.
Reativação da manutenção. Durante a fase inicial, várias atividades de manutenção
preditiva, preventiva e inclusive corretiva foram suspensas ou reduzidas. Na fase seguinte, as
empresas deverão iniciar a preparação do conjunto de atividades que são necessárias para
retomar a manutenção de toda a infraestrutura para alcançar os níveis técnicos adequados.
Por isso, é necessário que as empresas elaborem as especificações técnicas, solicitações de
compra e a identificação de fornecedores para a aquisição imediata de peças de reposição,
equipamentos, ferramentas e materiais em grande escala. Também durante a emergência
muitos fabricantes e fornecedores de equipamento (nacionais e estrangeiros) reduziram sua
produção e, portanto, é necessário que as empresas do setor atualizem a lista de fornecedores
para substituir os fornecedores habituais frente a eventuais atrasos ou cancelamentos de
pedidos. À medida em que as peças de reposição, ferramentas e materiais estiverem à mão,
os trabalhos de manutenção deverão ser adiantados, começando pelas áreas mais críticas.
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Planejamento. Durante esta etapa de transição, também será importante analisar as
possíveis mudanças no perfil da demanda no médio prazo, tais como um maior consumo
dos clientes residenciais e uma menor demanda do setor produtivo. No setor produtivo, é
possível serem registradas diferenças de acordo com o segmento de atividade. Assim, por
exemplo, algumas atividades, como turismo, transporte aéreo e entretenimento, poderão
demorar a se recuperar, enquanto outras registrarão um crescimento, como supermercados.
Essas variações no consumo exigem uma revisão dos planos de investimento nessa fase.
Planejamento financeiro. Sem dúvida, as projeções dos balanços financeiros das
empresas também estarão afetadas pela emergência. Nesta etapa de transição, será
necessária uma revisão detalhada das premissas orçamentárias utilizadas, em particular
da receita esperada, de contas a receber, despesas operacionais, dívidas existentes antes
da emergência, expectativas para as dívidas adquiridas durante a primeira fase e novos
endividamentos para sair da crise, e novos planos de investimento que surgirem para chegar
à fase de reabertura.
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Manter a continuidade da construção de infraestrutura
As medidas de quarentena levaram a uma diminuição drástica do ritmo das obras públicas
e, em alguns casos, no encerramento destas. Isso impactou direta e negativamente o
emprego e a economia, devido ao grande peso que a infraestrutura tem sobre a despesa
pública. De acordo com a CEPAL (2018), o setor da construção representa mais de 6% do PIB
da América Latina e do Caribe, e, de acordo com a OIT (2018), emprega, no total, 263 milhões
de trabalhadores, sendo que 140 milhões (53%) não têm contrato formal. 7,4% da força de
trabalho da região está empregada no setor da construção, sendo 4% mulheres. Isso significa
que, aproximadamente, 19,5 milhões de famílias estão correndo o risco de sentir os efeitos
da falta de renda devido à paralisação do setor da construção.
Os países da América Latina e do Caribe enfrentam a pressão de manter abertas ou reabrir
as obras de infraestrutura em um contexto em que a pandemia não está controlada,
persistem restrições de confinamento em alguns setores da população e há limitações
da mobilidade, tanto nacional como internacionalmente. De fato, dos vinte e seis países
da América Latina e do Caribe que fazem parte do BID, 31% não encerraram a construção
das obras de infraestrutura pública em razão da COVID-19 (Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Jamaica, México, Nicarágua e Paraguai). A partir de 13 de abril, Uruguai e Colômbia
reativaram as obras. Pelo fato da pandemia ainda não estar controlada, é necessário medidas
especiais para proteger a força de trabalho que está ativa, que é de 8,7 milhões de pessoas,
aproximadamente, bem como para dar apoio às empresas da cadeia produtiva do setor, para
que não desapareçam.
Além do rigoroso cumprimento de protocolos de saúde para minimizar os contágios
dos trabalhadores e da população em geral, os países devem levar em conta algumas
considerações estratégicas:

Impactos em prazos e custos dos projetos. A interrupção das obras ou as restrições
dentro das quais são executadas as que ainda continuam abertas exigirão um reajuste das
atividades construtivas, cronogramas e andamentos da obra e implementação de estratégia
para mitigar os impactos nos prazos e nos custos.
Cadeia de pagamentos e proteção do emprego. Surge a necessidade de proteger a cadeia
de pagamentos e as cadeias de abastecimento da indústria (construtoras, consultorias,
canteiros de obras e mineração, equipamentos, fornecimento, serviços etc.) para manter
trabalhadores na folha de pagamento e escaparem da liquidação.
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Intercâmbio de experiências. Como se trata de uma problemática nova e desconhecida,
os países podem ter mais perguntas que respostas sobre como enfrentar a questão. Por
esse motivo, há que construir coletivamente as estratégias para o regresso seguro dos
trabalhadores às obras, a partir das experiências dos países da região que não as encerraram
e dos que as abriram recentemente. Ademais, deve-se levar em conta o que está acontecendo
e o que está sendo feito nas outras partes do mundo. No Anexo 2, podem ser encontradas
diretrizes específicas para o desenvolvimento de atividades de construção durante a
pandemia.

Assegurar a continuidade do transporte de carga
Os sistemas de transporte são essenciais para garantir o fornecimento de medicamentos,
equipamentos de saúde e alimentos durante a pandemia. Na verdade, um processo
importante para que tais produtos possam ser encontrados em supermercados e lojas
virtuais é o transporte rodoviário. Cientes das cadeias de fornecimento para o abastecimento
dos produtos essenciais de alimentação, limpeza e saúde, os governos não incluíram o
transporte de carga na proibição da circulação.
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No que se refere ao transporte de carga e logística, destacam-se as seguintes políticas e
medidas para sua continuidade:

Assegurar a coordenação regional. É importante criar comissões regionais de
coordenação logística que articulem permanentemente as ações empreendidas pelos
países. Essa coordenação é fundamental para estabelecer as diretrizes e regulamentações
regionais de articulação do comércio que garantam a circulação do transporte de carga
de longa distância e urbano, com o objetivo de reduzir ao máximo possível a quarentena
para tripulantes de aeronaves e transportadoras de carga rodoviária e atrasos nos postos de
fronteira.
Digitalização de transações. Acelerar a simplificação e digitalização de transações e a
regulamentação setorial para a coordenação de horários (tanto da circulação quanto da
carga e descarga) ajudarão a obedecer as medidas de distanciamento social.
Proteger os trabalhadores de transporte de carga. Implementar processos simplificados
e infraestrutura de controle para a verificação do transporte de carga de produtos essenciais,
incluindo medidas de higienização do veículo e controle sanitário da transportadora. Para
transportadoras de longa distância, também é importante proteger as áreas de descanso e
toaletes, fechando postos de gasolina, hotéis e restaurantes durante a quarentena.

Garantir o funcionamento adequado dos postos de fronteira
Manter um funcionamento adequado dos postos de fronteiras terrestres, em portos e
aeroportos é extremamente importante para garantir que as cadeias de fornecimento sigam
funcionando, evitar, assim, o colapso do sistema comercial e manter os níveis de produção
nacionais em setores críticos da economia. Nesse sentido, é fundamental que as aduanas
coordenem esforços de forma eficiente com as demais entidades que realizam a gestão
fronteiriça sob o modelo de gestão coordenada de fronteiras. Portanto, é essencial que sejam
adotados e fortalecidos os protocolos sanitários necessários para realizar um trabalho de
controle e facilitação do comércio de forma ágil e segura. Especificamente, destacam-se as
seguintes medidas:

Processos simplificados, digitais e tecnologia de ponta. É fundamental simplificar os
processos de fluxo de carga, disponibilizar tecnologia de ponta para inspeções não intrusivas
que facilitem o transporte de material hospitalar sem comprometer o funcionamento do
controle aduaneiro, oferecer sistemas automatizados e meios de pagamento on-line e
apoiar-se em empresas confiáveis, como a OEA (com certificado de Operador Econômico
Autorizado), para a importação, transporte e distribuição de materiais críticos.
Proteção, capacitação e coordenação. É fundamental capacitar e disponibilizar
equipamento hospitalar de proteção individual para os oficiais aduaneiros nos portos,
aeroportos e fronteiras terrestres para agilizar a entrada de mercadorias, protegendo sua
saúde e evitando que esses pontos sejam um foco de expansão da pandemia. Quanto aos
protocolos sanitários, sugerimos que sejam também atribuídos e adotados seguindo padrões
comuns entre países limítrofes e incluam o fornecimento de equipamentos de proteção
pessoal e medidas para garantir o distanciamento social de transportadores, despachantes,
comerciantes do local e outros agentes.
Gerenciamento de passageiros. Em relação à gestão do fluxo de passageiros nas
fronteiras, recomenda-se igualmente simplificar os processos para evitar aglomerações,
estabelecer pontos de controle de temperatura, bem como implementar um protocolo
contínuo de desinfecção de scanners de malas da população migrante na área.
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Recuperar o turismo
Embora seja possível argumentar que o turismo não é uma atividade essencial, a crise
propiciada por esta pandemia foi devastadora para o setor. Segundo estimativas da
Organização Mundial do Turismo44, as chegadas de turistas internacionais cairão 30% em
2020 em relação ao ano anterior. Além disso, o turismo interno também está recebendo um
forte impacto após a implementação das medidas de isolamento na região.
O contexto atual, em constante evolução, não permite fazer projeções para entender
como e quando ocorrerá a recuperação da demanda dos serviços fornecidos por esse setor.
Isso ocorre porque a reativação da demanda do turismo não só dependerá da reabertura
das fronteiras e da flexibilidade de certas medidas de isolamento, como também de um
aumento da sensação de segurança do turista em potencial no momento de viajar, entre
outros aspectos.
É importante destacar que a paralisação quase completa da atividade turística implica no
fechamento de empresas e na perda de empregos, fatores que mudarão a malha empresarial
disponível nos destinos turísticos. Portanto, da mesma forma que é importante gerar as
condições para que o setor se prepare para uma saída seletiva do isolamento e possa voltar
a operar gradualmente de maneira segura, também é necessário pensar estrategicamente
em sua reativação, incluindo atuações de médio e longo prazo, bem como um planejamento
para futuras crises.

68

Para isso, além de aplicar as diretrizes estabelecidas na seção anterior para evitar o contágio
durante o desempenho de atividades, é possível estabelecer uma série de diretrizes para
a operação do transporte aéreo, marítimo, aluguel de automóveis, a operação de hotéis e
pousadas, a operação de locais turísticos e a gestão da demanda, os quais estão descritos no
Anexo 2.

44

Para mais informações, consulte a apresentação “COVID-19 - a global insight on travel and tourism impacts”.
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Conclusões
A possibilidade de aprender com as experiências, bem ou malsucedidas, dos países que
mais avançaram no controle e gerenciamento da pandemia proporciona uma vantagem
considerável na América Latina e no Caribe ao enfrentar esta crise e estabelecer as condições
para uma saída do confinamento com máximo de segurança possível. Praticamente em
todas as frentes a região encontra uma fonte abundante de conhecimentos para assimilar
e acrescentar ao que já foi desenvolvido com seus próprios recursos. Assim, a análise
detalhada da gestão da pandemia em diferentes países, somada ao profundo conhecimento
que o BID tem da América Latina e do Caribe, ressalta a necessidade de fortalecer a
coordenação e a gestão estratégica para articular os diferentes níveis e esferas do governo,
setores econômicos e agentes sociais; investir em melhorar a infraestrutura, equipamentos
e materiais de saúde e facilitar seu abastecimento; proteger a saúde física e mental de
todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate contra o vírus;
expandir a inteligência epidemiológica e realizar mais testes para diagnóstico, tanto das
pessoas sintomáticas como de seus contatos, além de potencializar o acompanhamento do
contato dos casos registrados, isolando aqueles que tiveram resultado positivo à COVID-19.
Por isso, será importante incorporar a tecnologia que permita acelerar esse processo e,
dessa maneira, reduzir o número de contágios, sem esquecer que o controle da pandemia
exigirá, igualmente, uma mudança de comportamento das pessoas, o que, por sua vez, trará
a necessidade de estratégias de comunicação eficazes que possam aproveitar as lições da
economia comportamental.
Além de manter o número de casos registrados em um nível gerenciável, na reabertura,
será imprescindível garantir que o regresso às atividades não represente novas fontes de
contágio. Nesse sentido, três âmbitos serão de especial interesse por sua centralidade em
nossa vida e pelo grau de proximidade e por representar o intercâmbio com outros humanos:
transporte público, escola e trabalho. Em todos eles, deverão ser garantidos novos protocolos
de funcionamento que reduzam o contato humano e assegurem um baixo nível de contágio.
Dessa forma, a abertura seletiva demandará que os governos tomem decisões sobre que
setores e atividades voltarão, progressivamente, a operar, e a revisão internacional indica
que não há receita pronta para isso. Os diferentes países têm priorizado setores diferentes
em função de sua importância estratégica, da concentração de pessoas que implica no
desempenho normal ou do nível de influência nas decisões políticas. Em cada um desses
setores, incluindo a Administração Pública como entidade-chave para que um país funcione
normalmente, será necessário garantir que as atividades sejam desempenhadas de forma
segura e que a operação seja mantida mesmo nos atuais períodos complexos e nos que se
aproximam. Na Administração Pública, por exemplo, isso obrigará a acelerar, na medida do
possível, o uso de transações digitais.
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Os países da América Latina e do Caribe são administrados com fortes restrições fiscais.
Portanto, deve-se atentar não apenas para a eficácia, mas também para a eficiência com que
os recursos públicos são utilizados. Alcançar esse equilíbrio entre o urgente, o necessário e o
possível é outro desafio a se considerar.
Por outro lado, embora as experiências internacionais sejam extremamente úteis para que
os Governos da América Latina e do Caribe tomem as decisões estratégicas sobre quando e
em que condições devem pôr em prática a reabertura seletiva, também devem considerar
devidamente as particularidades dos países, como este documento tem enfatizado. Entre
as principais características que afetarão, necessariamente, a tomada dessas decisões na
região, estão, por um lado, a estrutura etária, uma característica positiva, visto que há uma
maior proporção de jovens e, por outro, uma maior prevalência de doenças crônicas, uma
menor capacidade hospitalar e de realizar testes em grande escala (e também dos governos,
para proteger o emprego e a renda dos mais afetados), bem como uma maior proporção da
população que está na informalidade.
Nas próximas semanas e meses, os países da região deverão estar dispostos a experimentar,
aprender e ajustar rapidamente suas decisões em função do aprendizado. Neste contexto
de grande dificuldade, o BID procurará continuar sendo um transmissor e acelerador desse
aprendizado.
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APÊNDICE
ANEXO 1: Diretrizes para a continuidade das atividades de maneira segura
Diretrizes gerais para o âmbito do trabalho. Estão definidas diretrizes para três âmbitos
diferenciados:
1.1 Teletrabalho
1. Desenvolver planos de teletrabalho para os próximos três a seis meses.
2. Definir as pessoas e funções que podem ou devem trabalhar remotamente.
3. Criar incentivos e métricas de trabalho por produto para as atividades que podem ser
remotas.
4. Desenvolver protocolos de trabalho.
5. Possuir internet de banda larga para o desenvolvimento adequado das atividades de
teletrabalho.
6. Dispor de um espaço dedicado ao teletrabalho.
7. Capacitar as pessoas no cuidado com doenças infectocontagiosas, tanto em casa
como no espaço selecionado para trabalhar e para atividades externas. Aspectos a
considerar: gestão do tempo, uso das tecnologias da informação, conciliação entre
trabalho e família, entre outros.
8. Promover reuniões a distância: para isso, devem ser utilizadas ferramentas de
videoconferência, entre as quais, podemos citar o Zoom, Skype, Teams, Hangout, Webex e
WhatsApp.
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9. Garantir a coordenação de atividades e tarefas. Nesse âmbito, existem várias ferramentas,
tais como agendas compartilhadas e gerenciadores de atividades específicos, como
Trello, Slack etc.
10. Facilitar o gerenciamento de arquivos. Há várias tarefas, desde a criação coletiva
de documentos (usando ferramentas como Google Docs) até o armazenamento
compartilhado (Dropbox, Google Drive, iCloud).

1.2 Trabalho em escritórios ou ambientes fechados
Destacam-se as seguintes considerações:
1. Confirmar o alinhamento e resolver a coerência e a continuidade dos protocolos de
flexibilidade de trabalho e salubridade no espaço de trabalho de acordo com a legislação
trabalhista vigente e os regimes de proteção contra riscos ocupacionais.
2. Registrar entradas e saída da equipe de maneira escalonada com distanciamento
preventivo de, pelo menos, dois metros. Recomenda-se o uso de um sistema de cartões,
em vez de impressão digital; nesse caso, deve-se fornecer um dispositivo de higienização
depois das entradas e saídas, com sinalização de obrigatoriedade de lavagem ou
higienização das mãos.
3. Capacitar a equipe no cuidado com doenças infectocontagiosas.
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4. Limitar a interação do pessoal de escritório com o pessoal que visita ou trabalha em
locais externos.
5. Estabelecer o distanciamento (dois metros) no local de trabalho e nas áreas comuns,
entre outros, e evitar reuniões com mais de quinze pessoas.
6. Manter a temperatura dos espaços do escritório entre 23 e 26 °C.
7. Estabelecer protocolos de ventilação diários e, na medida do possível, depois de cada
reunião (entre cinco e dez minutos antes da utilização subsequente de qualquer espaço
comum).
8. Higienizar locais de trabalho comuns e disponibilizar estações e itens de higiene.
9. Estabelecer um protocolo de registro, acompanhamento e rastreabilidade de pessoas
com sintomas e infectadas.
10. Realizar medições aleatórias da temperatura da equipe.
11. Segregar as saídas seletivas por etapas, por grupos populacionais de menor exposição
ao risco (pessoas com menos de 40 anos e sem historial médico, por exemplo).
12. Obrigar o uso permanente de máscara em áreas comuns.
13. Estabelecer canais de comunicação com as autoridades de saúde pública.
14. Priorizar o transporte de pessoas em veículos de baixa ocupação.
A essas considerações acrescentam-se as medidas preventivas subsequentes à atividade
de trabalho para evitar o contágio de familiares e outras pessoas relacionadas com o
trabalhador, particularmente no que tange à higiene, como o uso de máscara de proteção,
higienização, lavagem de mãos e higiene corporal antes do contato familiar.

1.3 Trabalho em ambiente aberto
Sugerimos levar em conta as seguintes considerações:
1. Revezar a equipe, reduzindo a presença do pessoal operacional para o mínimo viável.
2. Realizar apenas trabalhos de manutenção corretiva dos serviços, quando viável.
3. Priorizar as atividades em locais de menor aglomeração.
4. Reestruturar os turnos de trabalho e definir rotas de entrada, saída e circulação do
pessoal nas instalações com o propósito de limitar o contato entre as pessoas dos
diferentes turnos.
5. Registrar entradas e saída da equipe de maneira escalonada, com distanciamento
preventivo de, pelo menos, dois metros. Recomenda-se o uso de um sistema de
cartões, em vez de impressão digital; nesse caso, deve-se fornecer um dispositivo de
higienização depois das entradas e saídas, com indicação de obrigatoriedade de lavagem
ou higienização das mãos.
6. Pôr em prática protocolos de entrada, saída, distanciamento e circulação do pessoal nas
instalações, com o objetivo de limitar o contato das pessoas no local de trabalho.
7. Implementar protocolos rigorosos de higiene e fornecer equipamentos de segurança,
particularmente máscaras e aventais, a todos os operadores de serviços.
8. Aumentar o número de instalações de higiene e desinfecção, com soluções que eliminem
o risco de contágio em todos os locais de trabalho.
9. Lavar uniformes e equipamentos em temperatura acima de 60 °C.
10. Exigir o uso obrigatório de máscara em locais comuns.
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11. Fornecer equipamentos de proteção individual para as equipes de inspeção, manutenção,
supervisão e trabalho que envolvam o deslocamento do pessoal.
12. Oferecer soluções de higienização nos veículos.
13. Fornecer equipamentos de medição de temperatura e auferir a temperatura
aleatoriamente dos trabalhadores em campo.
14. Definir protocolos de acompanhamento e rastreabilidade das pessoas com suspeita ou
confirmação de contágio.
15. Reforçar trajes de proteção, a segurança sanitária e os esquemas de transporte para o
deslocamento até o trabalho.
16. Redefinir e comunicar os procedimentos para o recebimento de materiais dos
fornecedores e entrega de produtos aos clientes.
17. Implementar, nos editais de licitação, requisitos de fornecimento de equipamentos de
proteção para as pessoas que trabalham em locais externos.
18. Ampliar as exceções de restrição de mobilidade para os fornecedores de materiais,
equipamentos e serviços.
19. Definir protocolos de comunicação com os usuários ou comunidades próximas à
operação dos serviços.
20. Evitar ao máximo a interação entre os trabalhadores de campo e as comunidades do
entorno.
21. Incentivar pagamentos digitais para reduzir o contato com agentes externos.
22. Garantir a disponibilidade ou o acesso a uma equipe médica para monitorar diariamente
os sintomas do pessoal e identificar casos com sintomas de risco.
23. Estabelecer horários alternados de serviço para a população ou em regiões de alto risco.
Cada uma dessas diretrizes gerais aplica-se a diferentes setores e diferentes etapas da
cadeia de valor. No anexo a seguir, relacionamos recomendações específicas para setores
econômicos concretos.

ANEXO 2: Diretrizes específicas para alguns setores
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Esta seção apresenta diretrizes estratégicas e específicas (verticais) para setores pontuais
da economia, selecionados por sua importância e urgência no combate contra a pandemia
e que, em muitos casos, continuam funcionando, bem como para aqueles cuja reabertura
seletiva está prevista assim que a crise sanitária estiver sob um controle maior.

2.1 Setor agropecuário
Para garantir que o sistema agropecuário continue funcionando sem interrupções,
apresentamos as seguintes recomendações específicas para as distintas etapas da cadeia
de valor.

Em fazendas e propriedades agrícolas:
1. Separar os trabalhadores para que não entrem em contato ao efetuar trabalhos de
colheita e pesagem.
2. Ampliar os horários de colheita e organizar os trabalhadores por turnos.
3. Preparar as instalações habitacionais para os trabalhadores de forma que permitam o
distanciamento social.
4. Exigir a lavagem de mãos com água e sabão frequente, assegurando o fornecimento de
sabão e proibindo o compartilhamento de toalhas.
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5. Limpar e desinfetar áreas comuns.
6. Caso os trabalhadores precisem se deslocar para as fazendas, proporcionar transporte
por turnos.

Na gestão de armazéns e transporte de produtos agrícolas e alimentos
1. Segmentar as atividades dos armazéns, separando as áreas que estão em contato com
o ambiente externo (por exemplo, recebimento e envio de mercadorias) do resto das
áreas (por exemplo, armazenamento, seleção e cumprimento de pedidos).
2. Usar máscaras de proteção adequadas e luvas descartáveis.
3. Colocar elementos de separação (por exemplo, faixas e barreiras divisórias) para separar
as pessoas que entregam das que recebem produtos ou documentos.
4. Limitar o número de condutores que podem entrar em um armazém e marcar áreas de
espera para garantir o distanciamento.
5. Dentro do possível, organizar o pessoal em turnos separados e não modificáveis.
6. Verificar a temperatura corporal dos trabalhadores no começo de cada turno.
7. Proibir trocas de ferramentas durante os turnos e higienizar tanto as áreas de trabalho
como as ferramentas em cada turno.
8. Exigir a lavagem de mãos com produtos antibacterianos antes e depois de cada turno,
além de quando é realizada troca de atividade e depois de cada contato, colocando à
disposição os dispensadores correspondentes.
9. Evitar qualquer atividade não necessária no prazo imediato (por exemplo, verificações
de inventário, limpeza realizada por equipe externa, projetos não essenciais, reuniões de
atualização do pessoal), a menos que essas atividades estejam voltadas para lidar com
a emergência em curso.

Em instalações de processamento ou produção de alimentos
1. Auferir a temperatura e avaliar se há sintomas nos empregados antes do início do
trabalho.
2. Utilizar máscara e luvas.
3. Desinfetar e limpar todos os espaços e equipamentos de trabalho.
4. Identificar e implementar mudanças operacionais para aumentar o distanciamento
entre os empregados, reconhecendo que em algumas instalações isso não será possível.
5. Manter práticas de higiene efetivas, como lavagem frequente de mãos com água e sabão.

Em mercados atacadistas e varejistas de comercialização de produtos agrícolas
1. Limitar o número de consumidores que entrarem nos mercados.
2. Exigir o uso de luvas e máscaras por todos os comerciantes, além de vestimenta
adequada.
3. Criar zonas de lavagem dos produtos para garantir a segurança dos alimentos.
4. Supervisionar e regulamentar rigorosamente os mercados atacadistas e varejistas de
produtos frescos.
5. Reorganizar espaços físicos de mercados atacadistas e varejistas para melhorar a
circulação e as práticas de saúde e higiene.
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Em supermercados e lojas de venda de alimentos
1. Auferir a temperatura e avaliar a presença de sintomas nos empregados antes do início
do trabalho.
2. Utilizar máscara e luvas.
3. Desinfetar e limpar todos os espaços e equipamentos de trabalho (desinfetar
frequentemente carrinhos, maçanetas e superfícies que são repetidamente tocados
pelos empregados e clientes). Limpar e desinfetar pisos e balcões.
4. Enfatizar a importância da lavagem frequente e efetiva das mãos, utilizando sabão ou
higienizador de mãos, particularmente antes de tocar em alimentos sem embalagem
ou de preparar alimentos.
5. Ajudar os clientes a manterem o distanciamento social e a não operar seções de
autosserviço de alimentos, que exigem o uso comum de utensílios.
6. Flexibilizar regulamentações para facilitar a distribuição de alimentos, que podem ser
eliminadas quando a contenção da pandemia progredir.

2.2. Construção de infraestrutura
Como considerações específicas para a continuidade e segurança do setor de construção de
infraestrutura, pode-se ressaltar as seguintes:
1. Desenvolver esquemas de horários e programação virtual da maior parte possível de
serviços que podem ser prestados remotamente.
2. Implementar dispositivos (câmeras, sensores de temperatura, sensores de contagem de
pessoas que entram ou saem de uma área) que permitam o monitoramento contínuo e
remoto do cumprimento das medidas sanitárias de proteção dos trabalhadores.
3. Dividir as equipes de trabalho por andares e limitar grupos fixos de equipes com quinze
pessoas, no máximo.
4. Assegurar a existência de instalações de higiene segregadas por andar e por sexo.
5. Fornecer instruções sobre como fabricar equipamentos de proteção pessoal de
emergência frente à escassez de materiais básicos.
6. Priorizar os pagamentos e a comunicação por canais digitais com os fornecedores de
materiais e serviços.
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7. Reduzir equipes de intervenção, arquitetura, entre outros, e com visitas escalonadas.

2.3 Turismo

Setores com foco na oferta (comércio e empresas)
Além das recomendações gerais relacionadas com o teletrabalho e o trabalho em escritório,
que se aplicam a muitas das empresas do setor e seus empregados, serão relevantes as
seguintes atuações específicas em cada etapa da cadeia de valor:

Transporte aéreo
1. Aplicar as recomendações da seção anterior para a operação segura de aeroportos,
aeronaves e cuidar da saúde dos profissionais (tripulação e trabalhadores dos aeroportos).
2. Seguir as orientações do Conselho Internacional de Aeroportos (AIC) e da Associação
Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
3. Realizar medições de temperatura dos passageiros.
4. Ampliar o espaçamento dos postos de atendimento nas zonas de check-in para permitir
o distanciamento entre os passageiros.
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5. Modificar práticas de check-in e de embarque para evitar a necessidade de que os
profissionais entrem em contato com cartões de embarque, pelo uso do check-in
eletrônico e leitores digitais portáteis, por exemplo.

Transporte marítimo de natureza turística
1. Realizar testes (screening) de passageiros antes do embarque.
2. Fornecer informações gerais aos passageiros sobre a COVID-19, além das medidas
preventivas da embarcação.
3. Solicitar informações de contato a todos os passageiros e membros da tripulação antes
de desembarcar, e mantê-las a bordo pelo menos durante um mês após o desembarque.
4. Capacitar a tripulação para melhorar sua capacidade de reconhecer sinais e sintomas
de COVID-19, assim como sobre os procedimentos que devem ser seguidos caso um
passageiro ou membro da tripulação apresente sintomas.
5. Limpar e desinfetar toda a embarcação com frequência, especialmente durante a
substituição de passageiros.

Transporte terrestre em grupo e individual (veículos alugados)
1. Ampliar as medidas de higiene dos veículos após cada aluguel ou viagem, utilizando
produtos recomendados pelas organizações de saúde e com especial atenção para o
interior do veículo e os pontos que exigem mais contato pelos clientes e usuários.
2. Higienizar os transportes fretados (shuttle) e micro-ônibus(vans) com produtos
recomendados.
3. Diminuir o número máximo de pessoas permitido em cada viagem de ônibus e fretados.
4. Utilizar terminais de autoatendimento (self check-in) ou quiosques para retirada e
devolução de veículos, diminuindo qualquer contato pessoal.

Hotéis e acomodações turísticas
1. Ampliar as medidas de higiene e limpeza dos quartos e áreas de uso comum, seguindo
as recomendações das autoridades de saúde pública.
2. Adotar o uso rotativo dos quartos, limitando o acesso a quartos utilizados nas 24 horas
anteriores. Uma recomendação similar pode se estender para casas de aluguel temporário.
3. Treinar, capacitar e equipar os trabalhadores com o objetivo de que estejam protegidos
e preparados para identificar e lidar com casos de contaminação.
4. Exigir o uso de equipamentos básicos de proteção (máscaras, por exemplo) entre o pessoal.
5. Estabelecer protocolos sobre como tratar os casos de clientes que apresentem sintomas.
6. Ampliar o uso de tecnologias no atendimento ao cliente, como autocadastro, cadastro
on-line(check-in online), etc.
7. Restringir as zonas de circulação de pessoas nas propriedades, fechando ou ajustando
os horários de funcionamento e acesso a áreas comuns, como academias, centros de
negócios, piscinas, etc.
8. Evitar o uso de buffets em restaurantes, optando por opções à la carte, de preferência
servidas no quarto.
9. Incluir sinalização para lembrar funcionários e clientes da necessidade de
frequentemente lavar as mãos com água e sabão.
10. Adotar protocolos para a realização de testes (screening) de clientes antes do check-in,
seguindo as indicações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para setores correlatos.
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11. Manter portas e janelas abertas o máximo possível.
12. Estabelecer boas práticas para o uso de elevadores e limitar seu uso sempre que possível,
incentivando a utilização de escadas.
13. Eliminar das superfícies qualquer decoração ou elemento de tecido que não sejam
essenciais e dificultem a higienização.
14. Adequar os contratos de prestação de serviços às necessidades de cancelamento por
motivos relacionados com novas ondas da pandemia.

Atrações turísticas
1. Ampliar as medidas de limpeza e higiene dos espaços, seguindo as recomendações das
autoridades de saúde pública.
2. Incentivar o uso de máscaras pelos visitantes.
3. Controlar a entrada de visitantes, estabelecendo limitações de entrada que permitam
um uso seguro dos espaços, evitando aglomerações.
4. Medir a temperatura dos visitantes no momento da entrada ao recinto.
5. Estabelecer planos de reabertura gradual, comunicando ao público visitante as
restrições para evitar aglomerações, a fim de impedir uma demanda excessiva. Devese ter especial cuidado com o uso de promoções e entradas grátis, que incentivam às
visitas no momento da reabertura.
6. Manter a circulação de ar natural sempre que possível.
7. Em um primeiro momento, priorizar a reabertura de espaços ao ar livre, como, por
exemplo, parques naturais.
8. Adequar os serviços de restaurantes, se existirem, às recomendações da Organização
Mundial da Saúde.

Agências com guias turísticos e serviços similares
1. Ampliar as medidas de limpeza e higienização de espaços físicos, veículos e
equipamentos, seguindo as recomendações das autoridades de saúde pública.
Nesse sentido, é importante que os protocolos incluam a limpeza após cada uso dos
equipamentos, veículos etc.
2. Utilização de equipamentos de proteção individual por parte dos guias.
78

3. Priorizar grupos pequenos de clientes em cada excursão.

Setores com foco na demanda (consumidores)
1. Reforçar a comunicação sobre a necessidade de consultar as restrições de viagens e
circulação impostas por cada país, estado ou cidade antes de viajar.
2. Reforçar, juntamente com o público de viajantes, a necessidade de seguir as
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionadas com higiene
pessoal, distanciamento, etiqueta para tossir e cuidados com alimentos.
3. Reforçar, juntamente com o público em geral, a necessidade de atenção às condições de
cancelamento e alterações das compras de viagens e serviços relacionados.
4. Estabelecer estratégias de comunicação com o público claras sobre quando é seguro
voltar a viajar, seguindo as diretrizes estabelecidas pela OMS e pelos Ministérios da
Saúde de cada país.
5. Controlar o número de entrada de pessoas não residentes em destinos de veraneio
próximos às grandes cidades, respeitando a capacidade de carga definida pela estrutura
de saúde local.
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