
                                           

 PLANOS DE CONTINGENCIA – SAÚDE (NOVO CORONAVÍRUS) OU DEFESA CIVIL  

As Políticas Públicas de Saúde ou de Proteção e Defesa Civil, por meio dos Planos de
Contingência, podem reforçar a capacidade federativa de alerta precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos. 

Uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da Agenda 2030, que
trata da Saúde e Bem-Estar, consiste em: “até 2.030, reduzir substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do
solo”  e  o  indicador  mede a  “taxa  de mortalidade atribuída a  poluição  do ar  doméstico e
ambiente”.  

A outra meta consiste em “reforçar a capacidade de todos os países, particularmente
os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de
riscos  nacionais  e  globais  de  saúde”.   E  o  indicador  mede  a  Capacidade  do  Regulamento
Sanitário Internacional (RSI) e preparação para emergências de saúde.

Conheça, a seguir, informações importantes sobre Planos de Contingência da Saúde
referente ao Novo Coronavírus (COVID – 19) e Planos de Contingência da Proteção e Defesa
Civil para desastres e situações de risco. 

              PLANOS DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Em razão da recente pandemia pelo novo Coronavírus, o Ministério da Saúde publicou
um  Plano de Contingência Nacional com o objetivo de traçar uma série de ações do poder
público em resposta a 3 cenários de risco predeterminados:

 Alerta;
 Perigo Iminente;
 Emergência em Saúde Pública; 

Atualmente, nos encontramos no nível de resposta: Emergência em Saúde Pública.  Tal
nível corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro
caso de Coronavírus (COVID-19), no território nacional, ou reconhecimento de declaração de



Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). 

Estas  situações configuram condições para recomendação ao Ministro da  Saúde de
declaração de ESPIN, conforme previsto no Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que
dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN.  

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública  de  importância  Nacional  (ESPIN)  em  decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo
Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria nº 188. 

A seguir, acesse o Plano de Contingência Nacional elaborado pelo Ministério da Saúde,
publicado em fevereiro do 2020. 

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19

Todos os estados da federação também traçaram seus Planos de Contingência específicos, e
podem ser facilmente acessadas no link a seguir. 

Planos de Contingência Estaduais e Publicações Oficiais do Ministério da Saúde

PLANOS DE CONTIGÊNCIA DA DEFESA CIVIL 

As Leis 12.608/12 e 12.340/2010 que tratam da Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil  e  sobre o Sistema Nacional  de Defesa Civil,  respectivamente,  exigem a elaboração de
Planos de Contingência para o fim de dar uma resposta estruturada e pragmática do poder
público  para  desastres  e  situações  de  risco.  A  seguir  uma breve descrição  do  escopo dos
normativos e seus dispositivos mais relevantes. 

A elaboração de um Plano de Contingência está dentro do processo de gestão de risco,
associado às ações de preparação e resposta, sendo um dos instrumentos previstos na Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, que atribui a responsabilidade por sua execução
aos municípios. 

Aos Estados e União cabe a função de apoiar essa execução local. Ainda, segundo a
PNPDEC, constante na Lei 12.608/12, a competência das gestões locais na elaboração do Plano
de  Contingência  inclui  sua  avaliação  e  prestação  anual  de  contas,  por  meio  de  Audiência
Pública e a realização regular de Exercícios Simulados.

 A legislação vigente aborda, de forma prática, alguns aspectos relacionados aos Planos
de Contingência, por meio das Leis 12.608/2012 e 12.340/2010.  

LEI 12.608/2012

A Lei 12.608/2012 institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o
Sistema Nacional  de Proteção e Defesa Civil  –  SINPDEC e sobre o Conselho Nacional  de

http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Portaria_Declara_Emergencia_SPublica.pdf
https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor#plano-contigencia-estados
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf


Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, dentre outras providências. 
Um importante aspecto a ser destacado nessa lei é o conjunto de competências dos entes
federativos  quanto  ao  tema  de  gestão  integrada  de  riscos  e  desastres.  Dentre  essas
competências, destacam- se algumas que de forma direta ou indireta guardam relação com
as atividades atinentes aos Planos de Contingência, a exemplo das competências municipais
estabelecidas na lei. 
Art.  6º  Compete à  União:  IV -  apoiar  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  no
mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades,
vulnerabilidades  e  risco  de  desastre  e  nas  demais  ações  de  prevenção,  mitigação,
preparação, resposta e recuperação. (Planos de Contingência são uma ação de preparação e
resposta)
 Art.  7º  Compete  aos  Estados:  VIII  -  apoiar,  sempre  que  necessário,  os  Municípios  no
levantamento das áreas de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e
Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais. 
Art.  8º  Compete  aos  Municípios:  VIII  -  organizar  e  administrar  abrigos  provisórios  para
assistência à população em situação de desastre,  em condições adequadas de higiene e
segurança; IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos
extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais
em circunstâncias de desastres; XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil; XII - promover a coleta, a distribuição e o
controle  de  suprimentos  em  situações  de  desastre;  XVI  -  prover  solução  de  moradia
temporária às famílias atingidas por desastres.

LEI 12.340/2010

Dispõe sobre o Sistema Nacional  de  Defesa  Civil  –  SINDEC e  sobre as  transferências  de
recursos  para  ações  de  socorro,  assistência  às  vítimas,  restabelecimento  de  serviços
essenciais  e  reconstrução nas áreas atingidas por  desastre,  sobre o Fundo Especial  para
Calamidades Públicas, dentre outras providências. 
Dessa lei, podem- se extrair conceitos relacionados à elaboração e ao conteúdo mínimo para
os Planos de Contingência. 
Art. 3º- A - § 6º O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no prazo
de 1 (um) ano,  sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual,  por  meio de
audiência pública, com ampla divulgação. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012). 
Art. 3º- A - § 7º São elementos a serem considerados no Plano de Contingência de Proteção
e Defesa Civil, a ser elaborado pelo Município: (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014). 
I  -  indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente
quanto às ações de preparação, resposta e recuperação; II - definição dos sistemas de alerta
a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento, com especial atenção dos
radioamadores;  III  -  organização  dos  exercícios  simulados,  a  serem  realizados  com  a
participação  da  população;  IV  -  organização  do  sistema  de  atendimento  emergencial  à
população, incluindo- se a localização das rotas de deslocamento e dos pontos seguros no
momento do desastre, bem como dos pontos de abrigo após a ocorrência de desastre; V -
definição  das  ações  de  atendimento  médico-  hospitalar  e  psicológico  aos  atingidos  por
desastre;  VI  -  cadastramento  das  equipes  técnicas  e  de  voluntários  para  atuarem  em
circunstâncias de desastres; VII - localização dos centros de recebimento e organização da
estratégia de distribuição de doações e suprimentos. 



Art.  3º-  B.  Verificada  a  existência  de  ocupações  em  áreas  suscetíveis  à  ocorrência  de
deslizamentos  de  grande  impacto,  inundações  bruscas  ou  processos  geológicos  ou
hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as
quais, a execução de Plano de Contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a
remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. (Incluído pela
Lei nº 12.608, de 2012)

O QUE É UM PLANO DE CONTINGÊNCIA?

O  Plano  de  Contingência  pode  ser  definido  como  o  documento  que  registra  o
planejamento elaborado a partir do estudo de um ou mais cenários de risco de desastre e
estabelece os procedimentos para ações de monitoramento, de alerta e alarme, assim como
ações de preparação e resposta ao evento adverso. 

O objetivo de um Plano de Contingência é o de possibilitar uma atuação eficaz frente a
um desastre, na tentativa de reduzir danos humanos e mesmo materiais, dependendo do caso.

Os Planos de Contingência devem ser elaborados para riscos específicos, ainda que não
seja possível determinar com exatidão seus impactos. Para tanto, trabalha-se com cenários de
riscos de forma a pensar em impactos potenciais e planejar aspectos de preparação e resposta:
recursos necessários, ações e responsáveis.

 Todo Plano de Contingência tem a função de preparar instituições, profissionais e a
população para uma preparação e resposta efetiva. Seu desenvolvimento envolve a tomada de
decisão de forma antecipada no que diz respeito à gestão dos recursos humanos e materiais a
serem utilizados em uma situação emergencial.

 Para a elaboração do Plano de Contingência são necessários dois itens primordiais:
Cenário de Risco e Ações de Contingência (Figura 1). O primeiro refere-se ao estudo do Cenário
de Risco compreendendo as áreas de perigo e risco; a população vulnerável; a definição das
rotas de fuga; os pontos de encontro, abrigos e locais de abrigamento; a definição dos sistemas
de monitoramento e alerta; os sistemas de comunicação com a população (alarmes sonoros,
luminosos, etc.) e o cadastro das instituições, dos recursos humanos e materiais. 

O segundo,  Ações de  Contingência,  trata-se  das  ações de  preparação  e  resposta  a
desastres  de  movimento  de  massa  a  partir  da  interação  desses  elementos  básicos  que
compõem o cenário de risco, além de outros elementos de interesse. É importante garantir que
o planejamento seja participativo e, portanto, envolva um grupo formado por representantes
de instituições públicas, da iniciativa privada e da sociedade civil. Todos esses representantes
devem ter acesso fácil ao documento do Plano de Contingência, bem como ter ciência plena de
suas atribuições e responsabilidades estabelecidas. 

O planejamento prévio estabelecido no Plano de Contingência pode proporcionar uma
redução  no  fator  surpresa  do  evento  adverso,  permitindo  a  mobilização  antecipada  de
profissionais  e  voluntários  que  farão  a  preparação  dos  recursos  operacionais  de  resposta,
socorro,  assistência  à  população  e  restabelecimento  de  serviços  essenciais,  tais  como



ambulâncias,  caminhões,  equipamentos  de  busca  e  salvamento,  barcos,  hospitais,  entre
outros. Importante destacar que, não basta a mera perspectiva teórica acerca do cenário de
risco e das ações de contingência, é necessária a aferição constante do Plano de Contingência
com a realidade, por meio da realização de simulados e de audiências públicas. 

FONTE: Manual de Planos de Contingência para Desastres de Movimento de Massa. Projeto de
Fortalecimento  da  Estratégia  Nacional  de  Gestão  Integrada  de  Desastres  Naturais.  Brasília,
2018. 

Não  deixe  de  ler  os  Planos  Nacionais  ou  Estaduais  de  Contingência  da  Saúde
(Coronavírus) e os Planos de Contingência da Defesa Civil do seu Município para entender os
cenários de risco e ajudar a reduzir os impactos da pandemia. 

 

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume3.pdf
https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume3.pdf
https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume3.pdf

