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Atuação da Defensoria
 Pública na Pandemia

a luta por melhor organização e
 priorização da assistência à saúde

Thaísa Guerreiro Souza

Atuar com saúde coletiva na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) 
nunca foi tarefa fácil. A litigância nessa área tão sensível, cara ao estado democrático 

de direito (art. 1º, III, da CRFB/88) e irrenunciável, pois que diretamente relacionada ao 
núcleo duro da Constituição, os direitos fundamentais à saúde e à vida (Brasil, 1988), 
sempre exigiu uma postura combativa e incansável dos defensores públicos que se 
dedicam ao tema. Para ser efetiva, uma assistência jurídica que envolve o próprio direito 
à vida precisa ser humanizada, irretocável e célere, responsabilidade à qual é inerente 
enorme desgaste psicológico.

Nos últimos anos, a desvirtuada crítica à judicialização da saúde (Souza, 2018) 
aliada à crescente teoria do consequencialismo jurídico,1 já vinha dificultando o acesso 
à justiça e à saúde mediante a imposição de sucessivos requisitos para o ajuizamento 
de demandas judiciais na área e questionável deferência dos órgãos julgadores ao poder 
público. Mas nunca antes na história a luta pela garantia do acesso à saúde foi tão 
árdua e sofrida como ao longo da pandemia da Covid-19. Exatamente quando se espe-
rava, de todos os poderes, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), a união 
de esforços pela vida. 

1 No Brasil, o consequencialismo jurídico foi positivado, em 2018, no art. 20 da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”). Entretanto, a teoria 
vem sendo invocada pelos gestores como argumento para reforçar o projeto político de austeridade fiscal e 
redução dos investimentos em políticas sociais. E aplicada por grande parte dos magistrados de forma abstrata, 
genérica e distorcida, com enfoque apenas em supostas repercussões econômicas que servem, no fundo, para 
legitimar a tese de impossibilidade do controle judicial mesmo em casos de omissões inconstitucionais do 
Estado na concretização de direitos fundamentais. 
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Na contramão das recomendações n. 1 e 4 da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH, 2020), que reafirmam a importância do controle do Poder Judiciário 
e da garantia do acesso à justiça na pandemia, o Conselho Nacional de Justiça expediu 
a recomendação n. 66/2020 (CNJ, 2020), orientando os magistrados de todo o país a 
avaliar as demandas judiciais em saúde com deferência em relação aos gestores públicos 
e a evitar as intimações, sanções pessoais, multas e bloqueios de verbas públicas. Por-
tanto, desde o início, já se esperava que a luta pela garantia do acesso à saúde e à vida 
dos mais vulneráveis seria, como nunca antes, contramajoritária.

Apresento aqui, em breves linhas, parte do caminho já percorrido pela DPRJ para 
mitigar os duros impactos da pandemia da Covid-19 e garantir, ao máximo, melhor 
assistência aos cidadãos mais vulneráveis em um contexto adverso e agravado por um 
projeto de desigualdade social em curso.

A LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA PARA UMA ASSISTÊNCIA MELHOR

Em fevereiro de 2020, quando a descoberta do novo coronavírus e o risco sério e 
grave de uma pandemia mundial invadiam os noticiários de todo o mundo, as principais 
preocupações dos defensores públicos eram: 1) diante de um cenário de histórica escas-
sez em recursos humanos e materiais (leitos, equipamentos, insumos, medicamentos, 
entre outros) no Sistema Único de Saúde (SUS), elaborar uma litigância estratégica efe-
tiva que compelisse estados e municípios ao adequado planejamento, monitoramento 
e execução de medidas de enfrentamento da pandemia que desse conta da atual e da 
futura demanda por ações e serviços de saúde; 2) robustecer a força de trabalho da DPRJ 
de modo a atender, com eficiência, as demandas da população de todo o estado do Rio 
de Janeiro; e 3) buscar uma atuação coordenada e estratégica com os demais órgãos de 
controle a fim de evitar ações contraditórias que confundem os gestores e enfraquecem 
a defesa dos mais vulneráveis.

Há pelo menos dez anos a DPRJ tem denunciado a elevada judicialização individual 
do acesso a leitos de terapia intensiva,2 a insuficiência dessa cobertura assistencial, as 
deficiências na regulação do acesso a leitos no estado, assim como a falta de planejamento 
e de pactos necessárias à organização das redes interfederativas de atenção à saúde, com 
importantes vácuos assistenciais no território fluminense. 

2 Desde 2013, são elaborados relatórios sobre as demandas judiciais propostas pela DPRJ no Plantão Judiciário 
Noturno a fim de monitorar a demanda por cuidados intensivos no estado. Em 2018, com base nos relatórios, 
a DPRJ denunciou à CIDH a insuficiência de leitos de terapia intensiva no estado.

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3318
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Na capital fluminense houve, a partir de 2017, drástica redução nos investimentos 
em saúde e consequente retrocesso no grau de desempenho do sistema de saúde local, 
sobretudo na atenção básica, coordenadora do cuidado dos cidadãos. Tal aspecto foi 
denunciado de modo reiterado pela Defensoria Pública por meio de três ações civis 
públicas propostas em 2017, 2018 e 2019 (TJRJ, 2017-2019). 

Nesse cenário, era previsível que sem uma mudança radical nos rumos da política 
pública de saúde no estado do Rio de Janeiro, os impactos da pandemia da Covid-19 
seriam devastadores e muitos faleceriam de forma invisível para o sistema, em suas ca-
sas e em vias públicas, ou em unidades básicas e pré-hospitalares, sem acesso digno ao 
tratamento de saúde necessário. 

Preocupada, já em 18 de março de 2020 a Coordenadoria de Saúde da DPRJ ins-
taurou procedimento administrativo com a finalidade de monitorar e fomentar, de 
forma coordenada e estratégica,3 o planejamento e a execução da política pública de 
enfrentamento da Covid-19 no estado, seguindo a lógica do planejamento ascendente 
e regionalizado do SUS. 

Compreendia-se que somente a partir da elaboração dos planos municipais de 
contingência por todos os municípios seria possível ao estado identificar os vácuos 
assistenciais de referência para Covid-19 e coordenar um efetivo planejamento re-
gionalizado, no âmbito das comissões Intergestores Regionais (CIRs), e estadual, no 
âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RJ). Nesse passo, a DPRJ expediu 
recomendações a todos os municípios fluminenses de que fomentassem extrajudicial-
mente a elaboração e a implementação dos planos municipais de contingência pau-
tando-se nos oito eixos de medidas de enfrentamento da Covid-19 previstas no Plano 
de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus Covid-19 do 
Ministério da Saúde: Vigilância; Suporte laboratorial; Medidas de controle de infec-
ção; Assistência; Assistência farmacêutica; Vigilância sanitária - Medidas de saúde 
em pontos de entrada (portos, aeroportos e passagens de fronteiras); Comunicação 
de risco; Gestão (Brasil, 2020a). 

3 E aqui faço uma homenagem aos bravos colegas Alessandra Glória, Samantha de Oliveira, Tiago Abud, 
Raphaela Jahara, João Helvécio, Rodrigo Azambuja e Eliane Arese, que encararam, ao meu lado, na tutela 
coletiva, o início do pior momento da pandemia. A Isabel Fonseca e Luiza Maciel, que vieram somar valorosos 
esforços. E aos nobres colegas Larissa Davidovich, Cristian Barcellos, Alessandra Bentes, Luiz Fabiano de Faria, 
Lúcio Campinho, Lucas Sant’Anna, Mirela Assad, Andrea Carius, Marcílio Brito, Flavio Lethier, Renata Duarte, 
Andrea Vidal, Rita Franco e Bernardo de Castro, que, a partir de outubro de 2020, em um projeto de expansão 
da tutela coletiva da Defensoria Pública, somaram-se a essa jornada. 

https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/livreto-plano-de-contingencia-espin-coe-26-novembro-2020
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Foram propostas, ainda, 56 ações civis públicas em face dos munícipios que não 
elaboraram ou não haviam publicizado os seus planos de contingência extrajudicialmente. 

Acredita-se que o resultado foi positivo, pois muitos municípios não conheciam a 
política pública e ainda não tinham elaborado o seu Plano de Contingência, sob a alegação 
equivocada de que não o possuíam ou de que eram poucos os casos confirmados de 
Covid-19. O fomento provocado pela atuação capilarizada e simultânea da DPRJ em 
todo o estado impulsionou o planejamento local, regionalizado e a primeira pactuação 
bipartite do Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de 
Janeiro, mediante a deliberação conjunta CIB/Cosems-Rj n. 71/2020 (CIB-RJ, 2020a).

Uma vez monitorada, por intermédio dos planos municipais de contingência, toda a 
assistência planejada e efetivamente implementada por cada município em cada Região 
de Saúde (RS), a DPRJ conseguiu calcular, com base em parâmetros de cobertura assis-
tencial no SUS e nas condições de organização local e regional dos serviços, os déficits 
de leitos de enfermaria e de terapia intensiva de cada município e de cada RS. E cobrar, 
judicialmente, a suplementação de tais vácuos assistenciais dos municípios e, princi-
palmente, do estado, a fim de garantir o direito fundamental de acesso integral à saúde.

À luz de tais parâmetros, verificou-se, por exemplo, que nas RS historicamente de-
ficitárias, como Metropolitana I, II e Baixada Litorânea (TJRJ, 2020a), nem mesmo os 
leitos suplementares programados pelo estado nos hospitais de campanha seriam sufi-
cientes para acolher, com dignidade, todos os casos de Covid-19 que necessitassem de 
internação hospitalar.

Como o estado não inaugurou os hospitais de campanha no tempo e do modo pro-
gramados, a DPRJ propôs seis ações coletivas, solicitando a implementação de todos os 
leitos, devidamente estruturados, prometidos nos hospitais de campanha de Nova Igua-
çu (incluindo o hospital modular), Casimiro de Abreu, Campos, São Gonçalo, Maracanã 
e Rio Centro, os quatro últimos em parceria com o Ministério Público do Estado  (TJRJ, 
2020b). Nas RS deficitárias, postulou-se, ainda, a suplementação dos leitos transitó-
rios mediante estratégias de contratualização no setor privado, expansão de estruturas 
hospitalares existentes ou otimização de áreas ociosas. Além disso, a DPRJ interveio 
nas ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público Federal, cobrando a implantação 
do Hospital de Campanha de Nova Friburgo, e pelo Ministério Público Estadual, cobran-
do, entre outros a operacionalização dos leitos do Hospital de Campanha de Duque de 
Caxias (TJRJ, 2020c).

http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-conjuntas/346-cib-cosems/6767-deliberacao-conjunta-cib-cosems-rj-n-71-de-01-de-abril-de-2020.html
https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
http://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica#porNumero
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Não foi a DPRJ quem elegeu a abertura de leitos em hospitais de campanha como 
a principal alternativa para a expansão da oferta hospitalar de referência para Covid-19 
no estado. Essa foi a opção da própria administração pública, expressamente pactuada 
pelo estado e por todos os municípios fluminenses em esfera bipartite. Logo, as ações 
coletivas objetivaram, apenas, sem qualquer interferência no juízo de conveniência e 
oportunidade do gestor, cobrar a implementação do próprio planejamento público.

Quanto às pessoas privadas de liberdade, grupo hipervulnerável em razão das ina-
dequadas condições de habitação, da circulação restrita e da inviabilidade de adoção 
de medidas não farmacológicas efetivas, foi proposta, em parceria com o Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, ação coletiva objetivando, em geral, medidas de 
enfrentamento da pandemia específicas para essa população (TJRJ, 2020d). Infeliz-
mente, o pleito liminar não foi acolhido pelo Poder Judiciário, nem em primeira nem 
em segunda instância.

Foram grandes os esforços, inclusive na via judicial, para que, enquanto não fossem 
implantados os hospitais de campanha, outras medidas fossem adotadas pelo poder 
público, como a requisição de leitos ociosos na rede privada e a otimização dos leitos 
impedidos na rede pública de saúde. De igual modo, buscou-se arduamente evitar que 
os hospitais de campanha do Riocentro, Maracanã e São Gonçalo fossem desmontados 
sem que houvesse planejamento e estudo prévio para a devida compensação dos leitos 
fechados nas redes próprias municipais e estadual. O entrave judicial persiste até hoje, em 
grau de recurso no Tribunal de Justiça. O resultado prático, denunciado inúmeras vezes 
pela DPRJ com base no monitoramento das sucessivas versões do Plano de Contingência 
Estadual (www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib.html), do portal da transparência de leitos 
do município do Rio de Janeiro (https://web2.smsrio.org/hospitalar/censoPublico/#/) 
e do aumento da fila de espera para internação em leitos não Covid,4 é que os leitos 
fechados ainda não foram efetivamente compensados mediante a inauguração de leitos 
novos ou estavam bloqueados/impedidos na rede própria. 

Por isso, a questão foi submetida à apreciação do Poder Judiciário em nova ação civil 
pública proposta pela DPRJ em março de 2021. Na demanda, postulou-se não só a atua-
lização e publicização ampla e regular do Plano Estadual de Contingência, como a con-
denação do estado a elaborar, no prazo máximo de 30 dias, nos termos da deliberação 
CIB-RJ n. 6.248/2020 (CIB-RJ, 2020b), um plano de ação com medidas a curto, médio e 
longo prazos necessárias à reorganização da rede hospitalar voltada para o atendimento 
digno de pacientes com e sem Covid-19 no território fluminense (TJRJ, 2021). 

4 Dados informados à DPRJ pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio (SES-RJ) inseridos nos autos n. 0072216-
19.2021.8.19.0001 (TJRJ, 2021).

https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib.html
https://web2.smsrio.org/hospitalar/censoPublico/#/
http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/682-2020/agosto/6915-deliberacao-cib-rj-n-6-248-de-10-de-agosto-de-2020.html
https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
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De outro lado, era certo que a luta por melhor assistência não englobava apenas a 
expansão da oferta de leitos de referência para Covid-19. Era indispensável que estado e 
municípios sincronizassem essa expansão com medidas de modulação do distanciamento 
social embasadas em evidências científicas e análises sobre informações estratégicas em 
saúde, como determinam o art. 3º, § 1º, da lei n. 13.979/2020 e o Supremo Tribunal 
Federal em importantes precedentes relativos à pandemia, destacando-se as ações 
diretas de inconstitucionalidade n. 6.341, 6.343, 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 
6.431 e 6.424 (STF, 2020). De fato, não há leito que baste se o poder público não 
intensificar as ações de vigilância em saúde, reforçar a estratégia de testagem de casos 
suspeitos e seus contatos, e adotar medidas de restrição de atividades que promovem a 
interação e infecção de grupos suscetíveis.

Nessa frente, a DPRJ monitorou a evolução da testagem e fomentou e participou 
da elaboração dos planos de retomada de diversos municípios fluminenses. E também 
propôs inúmeras ações coletivas questionando a modulação do distanciamento social 
conduzida por entes públicos sem respaldo em critérios técnicos e científicos. 

Na capital, destacam-se duas ações coletivas propostas pela DPRJ em face do es-
tado e do município do Rio (TJRJ, 2020e), que, segundo importantes instituições 
científicas – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) – iniciaram a flexibilização social de forma prematura, sem uma criteriosa 
análise do risco em saúde pública. Não se pode olvidar, pois que os efeitos de tal pos-
tura se arrastam até hoje, que estado e município do Rio iniciaram o seu processo de 
flexibilização social quando 1) ainda não havia queda sustentada dos casos de Covid; 
2) a taxa de letalidade era uma das maiores do Brasil, de 12,8%; 3) o índice de testa-
gem era baixíssimo, inviabilizando o adequado monitoramento do novos casos, ras-
treio e isolamento, e havia um atraso de até 52 dias no sistema de notificação, como 
apontado em estudo da Fiocruz; 4) a taxa de ocupação hospitalar ultrapassava 90%; 
5) a fila de espera por leitos de referência para Covid-19 totalizava quase 300 pessoas; 
6) os gestores descumpriam o próprio projeto de ampliação de leitos; e 7) o SUS não 
apresentava capacidade para acolher e tratar com dignidade as vítimas da Covid-19.5

Acredita-se que as ações da DPRJ impulsionaram a elaboração pelos entes públicos 
de planos de retomada mais adequados, do ponto de vista técnico e científico. O estado 

5 Dados acostados na ação coletiva proposta em face do estado do Rio de Janeiro e fornecidos à DPRJ pela SES/
RJ e extraídos das notas técnicas “O tempo dos dados: explorando a cobertura e oportunidade do Sivep Gripe 
e o e-SUS VE” e “Importância das medidas de distanciamento social no contexto atual da covid-19 no Rio de 
Janeiro”, elaboradas pela Fiocruz (Fiocruz, 2020a, 2020b).

https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_13.pdf
https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u91/nota_tecnica_sobre_criterios_e_medidas_de_distanciamento_social_covid-19_28_05_2020.pdf
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do Rio só elaborou e aperfeiçoou o seu Plano de Retomada após a judicialização do tema. 
Foram incorporados, por exemplo, alguns indicadores e estratégias citados pela DPRJ 
como necessários no curso do processo judicial, como o monitoramento das taxas de 
ocupação de leitos municipais e regionais (e não só dos estaduais) e dos atendimentos 
de casos suspeitos de Covid-19 nas unidades pré-hospitalares. 

Para demonstrar a importância desse segundo indicador, a DPRJ analisou informações 
encaminhadas por 111 unidades públicas de saúde, básicas e pré-hospitalares, com 
relação a um período de 90 dias no período de abril a agosto de 2020 (DPRJ, 2020). 
No relatório se registrou que: 20% das unidades de saúde oficiadas não tinham acesso 
ao Sistema Estadual de Regulação (SER); em 44,5% dos casos que necessitaram de 
transferência para um leito para síndrome respiratória aguda grave, os pacientes 
faleceram na unidade pré-hospitalar ou básica à espera da transferência ou durante o 
transporte; e em quase 3% dos casos o óbito ocorreu antes mesmo que o paciente fosse 
inserido no SER. Nas palavras de Matta e colaboradores na publicação Os Impactos Sociais 
da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia, sobre esse 
pano de fundo se desenrola como cena principal a mistanásia, ou seja, a morte precoce, 
previsível, evitável, causada por abandono, gerada tanto pela negligência quanto pela 
falta de interesse do Estado (Matta et al., 2020).

Ao final de 2020 e início de 2021, a DPRJ propôs mais duas ações coletivas rela-
tivas ao tema, pois estado e município do Rio passaram a modular o distanciamento 
social em desconformidade com as diretrizes do seu próprio corpo técnico e científico 
(TJRJ, 2020-2021).

Por fim, não se pode olvidar a importância da imunização dos grupos mais vulne-
ráveis ao agravamento e óbito por Covid-19 para a diminuição da pressão sobre a rede 
assistencial e para o aperfeiçoamento da assistência. Por isso, a DPRJ expediu ofícios e 
recomendações a todos os municípios fluminenses para que fossem elaborados e execu-
tados os planos municipais de vacinação conforme os parâmetros do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) (Brasil, 2020b) e monitora 
o processo de imunização em todo o estado, cotejando o quantitativo e a destinação 
social dos imunizantes encaminhados pelo Ministério da Saúde com o quantitativo dis-
tribuído a cada município pelo estado e os calendários locais. 

Para garantir a segurança jurídica, a higidez e a eficiência do PNO em território esta-
dual e nacional, a DPRJ postulou judicialmente, em parceria com o Ministério Público, a 
declaração de nulidade do decreto estadual n. 47.547/2021(Rio de Janeiro, 2020), que, 
em um cenário de escassez e sem qualquer motivação técnica (peculiaridades e especifi-

http://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/relat%C3%B3rio_respostas_unidades_de_sa%C3%BAde_Covid_09.10.20_(3)_(1).pdf
https://doi.org/10.7476/9786557080320
https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica
http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/decreto_estadual__47547__ntegra.pdf
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cidades regionais) e prévia pactuação em CIB/RJ, antecipou a vacinação dos profissionais 
das forças de segurança, salvamento, das Forças Armadas e da educação em detrimento 
dos grupos prioritários de idosos, pessoas com comorbidades e deficiência. A atuação 
culminou com o ajuizamento pela DPRJ da exitosa reclamação n. 46.965 junto à Corte 
Maior, a qual assentou que qualquer decisão concernente à ordem de prioridade da va-
cinação deve estar embasada em critérios técnicos e científicos, nos termos do art. 3°, § 
1°, da lei 13.979/2020 (STF, 2021). 

Houve, ainda, inúmeras outras importantes atuações da DPRJ que não é possível 
detalhar neste reduzido espaço.

Toda essa luta não seria possível sem o sentimento de solidariedade, empatia e coo-
peração que uniu todos os defensores públicos em prol de uma atuação harmônica vol-
tada para os mais vulneráveis. Foi, ainda, de fundamental importância o fortalecimento 
das parcerias já existentes com o Ministério Público do Estado, o Ministério Público 
Federal, a Defensoria Pública da União, o Conselho Regional de Medicina, o Ministério 
Público do Trabalho, a Rede de Controle dos Tribunais de Contas do Estado e da União, 
a Fiocruz,6 a UFRJ, a Uerj, a UFF, a Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa 
do Estado e, é claro, a sociedade civil e nossa ouvidoria externa. 

A troca de dados, informações, experiências e a união de esforços, mediante, inclu-
sive, a divisão estratégica de tarefas e/ou a complementação de olhares e perspectivas 
diferentes sobre um mesmo tema, por todos esses atores deram, sem sombra de dúvida, 
um sopro de esperança para a população fluminense. Os elementos que retardaram o 
efeito catalisador dos interesses políticos que atravessaram a técnica, a ciência e o direi-
to na pandemia da Covid-19.

OS DESAFIOS IMPOSTOS PELA MERCANTILIZAÇÃO E POLITIZAÇÃO DA VIDA: 
ATÉ QUANDO? 

Não foram poucos os desafios enfrentados pelos defensores públicos que assumiram 
a luta por melhor assistência para os mais vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. 
O contexto marcado pelos efeitos do subfinanciamento no SUS e pelas históricas 
deficiências no planejamento, na implementação das redes regionalizadas de atenção à 
saúde, na vigilância e na assistência prenunciavam, de certa forma, as dificuldades que 
adviriam de uma pandemia cujo enfrentamento demandava, exatamente, bases sólidas 
de um sistema interfederativo ainda em construção no Estado.

6 A Fiocruz expediu relevantíssima nota técnica em apoio à demanda coletiva por restabelecimento da eficácia 
do PNO no estado do Rio.

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Rcl46965MC.pdf
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Os tempos seriam difíceis, sem sombra de dúvida. Mas o maior abalo moral coletivo, 
decorrente do sentimento imposto de desapreço, de descaso, de perda de valores essen-
ciais a uma vida justa e digna e, arrisco dizer, à própria condição humana, foi constatar 
que, exatamente quando os direitos fundamentais mais básicos e caros ao estado demo-
crático de direito (o direito à saúde e à própria vida) eram colocados em xeque, o poder 
público, em inúmeras esferas federativas, mais uma vez fracassou.

A luta é ainda maior e mais árdua quando a corrupção, a política, o prestígio social e 
interesses ilegítimos atravessam e ditam escancaradamente a atuação da administração 
pública, distanciando-a de sua própria razão de ser (proteger os cidadãos), da ciência, 
dos valores morais e da própria humanidade. 
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A Experiência do Proqualis na Produção
 e Divulgação de Informações para

 o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19
Ana Luiza Braz Pavão, Victor Grabois, Carla Gouvêa,

Maria de Lourdes Moura, Marina Noronha e Sabrina Duarte 

Os primeiros casos da doença transmitida pelo Sars-CoV-2, o novo coronavírus, 
denominada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) Covid-19, ocorreram em 

dezembro de 2019, na China, e esse vírus espalhou-se rapidamente para várias regiões 
do mundo. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia por Covid-19 (Zhu et al., 
2019; Da Silva, 2020; Anvisa, 2020). No Brasil, o primeiro caso confirmado da doença 
ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo. Desde então, a doença se 
espalhou pelos diferentes estados e regiões do país. Atualmente, um ano após a OMS 
tê-la declarado, o Brasil tornou-se o epicentro global da pandemia e já acumula mais de 
21,9 milhões de casos confirmados e mais de 610 mil óbitos pela doença (Brasil, 2021).

O Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente 
(Proqualis) é um portal de acesso aberto da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) voltado 
para a disseminação de informações e tecnologias relacionadas ao tema da qualidade do 
cuidado e da segurança do paciente. Foi criado em 2009 com o objetivo de contribuir 
para o aprimoramento das práticas de saúde por meio da produção e divulgação de 
conteúdos técnico-científicos e audiovisuais. Desde a sua criação, tem contado com o 
trabalho de uma equipe de profissionais e colaboradores, entre os quais pesquisadores, 
professores, profissionais da saúde e gestores especialistas nas temáticas do portal. Seu 
público-alvo é formado majoritariamente por profissionais da saúde.

No contexto da pandemia por Covid-19, os profissionais da saúde que atuam na 
linha de frente, nos serviços de saúde, em contato direto com pacientes suspeitos ou 
confirmados para Covid-19, tornaram-se um grupo altamente vulnerável e sujeito à infec-
ção. Notícias da pandemia em vários países do mundo mostram que nenhum deles está 
preparado para oferecer a esses profissionais equipamentos de proteção individual (EPIs) 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
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e condições estruturais adequados e suficientes para o manejo seguro dos pacientes nos 
serviços de saúde. Ranney, Griffeth e Jha (2020) citam a situação da Itália, onde elevadas 
taxas de infecção e morte de profissionais da saúde pela Covid-19 são devidas, em parte, 
ao acesso inadequado aos EPIs. Mencionam, também, as necessidades crescentes nos 
Estados Unidos da América (EUA) de máscaras de proteção respiratória e máscaras cirúr-
gicas, que superam a disponibilidade atual (Ranney, Griffeth & Jha, 2020). 

A segurança dos trabalhadores da saúde assumiu protagonismo nas iniciativas em 
torno da qualidade do cuidado de saúde e da segurança do paciente no contexto da 
pandemia. Em virtude disso, a OMS definiu como tema da campanha do Dia Mundial 
da Segurança do Paciente de 2020 a segurança do trabalhador da saúde, que está 
diretamente relacionada com a segurança do paciente (WHO, 2020). 

Atento a tal definição, o Proqualis identificou a necessidade premente de direcionar 
as suas ações para a Covid-19 e contribuir para o enfrentamento da pandemia. Para isso, 
tem desenvolvido, desde fevereiro de 2020, quando do aparecimento do primeiro caso de 
Covid-19 no Brasil, uma diversidade de iniciativas voltadas para a produção e divulgação 
de informações científicas de qualidade, relacionadas ao tema da Covid-19 e à temática 
da qualidade e da segurança do cuidado em saúde, com o objetivo de auxiliar sobretudo 
os profissionais da saúde, mas também a população em geral, no enfrentamento da 
pandemia. Essas ações serão descritas com mais detalhes na próxima seção.

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS ENTRE 2020 E 2021

As iniciativas voltadas para o enfrentamento da pandemia por Covid-19 estiveram 
relacionadas principalmente às seguintes ações: criação de uma página específica sobre 
assuntos relacionados à pandemia; produção e divulgação de conteúdos audiovisuais, 
como entrevistas e vídeos educativos; realização de eventos de conteúdo científico, como 
os webinários; produção de materiais didáticos, como aulas e um curso autoinstrucional 
a distância; e o desenvolvimento de uma pesquisa realizada com profissionais da saúde 
e gestores de unidades de saúde. Para essas produções, o Proqualis contou com diversas 
parcerias externas e internas, estas últimas com a VideoSaúde Distribuidora e o Campus 
Virtual, ambos da Fiocruz. Tanto os webinários quanto as aulas estão disponíveis no 
portal e/ou no YouTube ou no Slideshare do Proqualis, respectivamente. 

O Proqualis manteve, ao longo do período de janeiro de 2020 a março de 2021, 
mais de 55 mil visualizações de suas páginas e o acesso de cerca de 30 mil usuários por 
mês, em média (Quadro 1). Esses usuários são majoritariamente profissionais da saúde, 
oriundos de diferentes regiões do país. A página Covid-19 foi criada em março de 2020 no 
portal, tendo como objetivo atualizar periodicamente as principais evidências científicas, 

doi:%2010.1056/NEJMp2006141
doi:%2010.1056/NEJMp2006141
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2020/objectives
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recomendações, manuais, aulas e diretrizes sobre o tema. Desde a sua criação, essa nova 
página temática, que divulga constantemente conteúdos exclusivos ou provenientes 
de outras fontes, sempre com respaldo técnico e científico, tem alcançado elevados 
números de visualizações e de usuários, chegando a figurar entre as cinco mais visitadas 
do portal no período entre janeiro de 2020 e a primeira quinzena de março de 2021 
(Quadro 2), equiparando-se a outras páginas temáticas já consagradas no portal, como 
a de Segurança do Paciente. 

Levando em conta o período em que a página de Covid-19 está no ar, ela já é a 
segunda mais visitada no portal, atrás apenas da página inicial, o que evidencia a sua 
importância na disseminação de informações com embasamento técnico e científico 
para profissionais, gestores e usuários do sistema de saúde, de modo a auxiliar no en-
frentamento da pandemia. 

Quadro 1 – Estatísticas de acesso ao portal Proqualis: número de visualizações e de 
usuários – Jan. 2020 a mar. 2021

Mês/Ano Visualizações Usuários

Janeiro 2020 41.664 20.391

Fevereiro 2020 47.144 23.339

Março 2020 65.236 33.364

Abril 2020 57.684 30.868

Maio 2020 58.803 34.674

Junho 2020 63.145 35.088

Julho 2020 59.599 32.544

Agosto 2020 64.753 35.203

Setembro 2020 71.910 39.975

Outubro 2020 68.938 39.018

Novembro 2020 64.756 38.273

Dezembro 2020 41.219 24.128

Janeiro 2021 38.934 21.965

Fevereiro 2021 45.168 23.987

Março 2021 (até 15/03) 31.283 17.523

Fonte: Proqualis, 2021.
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Quadro 2 – Páginas mais visitadas do portal Proqualis, segundo número de 
visualizações – Jan. 2020 a 15 mar. 2021 

Página Visualizações

Página inicial (home page) 25.081

Segurança do paciente 14.917

Covid-19 13.300

Fonte: Proqualis, 2021.

Ainda no primeiro trimestre de 2020, o Proqualis rapidamente buscou oferecer 
aos seus usuários informações que auxiliassem no enfrentamento da pandemia. Duas 
entrevistas foram realizadas com especialistas da Fiocruz: “Coronavírus: como enfrentar 
a epidemia?” e “Medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 para profissionais 
da saúde”. Também nesse período foram traduzidos para o português e disponibilizados 
no portal dois vídeos educativos da OMS sobre o uso adequado das máscaras: “Quando 
usar uma máscara?” e “Como colocar, retirar e descartar uma máscara”. 

Ao longo do ano de 2020 e até o final do primeiro trimestre de 2021, foram realizados 
11 webinários sobre temas relacionados com segurança do paciente e Covid-19, dos quais 
dois em parceria com o Observatório Covid-19 da Fiocruz. Os temas dos webinários e o 
número de visualizações estão registrados no Quadro 3. Os webinários contaram com 
a participação de profissionais da saúde de diferentes instituições públicas e privadas 
brasileiras, com experiência no tema. 

Além dos webinários, em setembro de 2020, em comemoração ao Dia Mundial da 
Segurança do Paciente, foi realizado um seminário em parceria com o Observatório 
Covid-19 da Fiocruz: Desafios e Lições da Covid-19 para a Segurança do Paciente e do 
Trabalhador da Saúde.
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Quadro 3 – Webinários realizados, segundo tema e número de visualizações – Jun. 
2020 a mar. 2021

Tema Data Visualizações

Prevenção da transmissão intra-hospitalar da Covid-19 03/06/2020 2.876

Prevenção e manejo clínico do tromboembolismo 
venoso na Covid-19 

17/06/2020 1.093

Limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos 
na pandemia de Covid-19 

01/07/2020 8.119

Erros diagnósticos no contexto da Covid-19 15/07/2020 1.669

Desafios do uso de equipamentos de proteção 
individual na Covid-19 

29/07/2020 1.932

Assistência segura a gestação, parto e puerpério na 
Covid-19 

26/08/2020 1.056

Prevenção de lesão por pressão na assistência à 
Covid-19 

01/10/2020 1.087

Manejo seguro do paciente com Covid-19 após a alta 
da UTI 

04/11/2020 647

Infecção por microrganismos multirresistentes no 
contexto da Covid-19 

18/11/2020 1.019

Segurança e eficácia de vacinas contra a Covid-19* 26/02/2021 1.378

Vigilância dos eventos adversos pós-vacinação contra 
a Covid-19*

10/03/2021 1.207

Fonte: Proqualis, 2021.

* Em parceria com o Observatório Covid-19 da Fiocruz.

Desses webinários, os mais acessados foram “Limpeza e desinfecção de superfícies 
e equipamentos na pandemia de Covid-19”, com 8.119 visualizações, “Prevenção da 
transmissão intra-hospitalar da Covid-19”, com 2.876 visualizações, e “Desafios do 
uso de equipamentos de proteção individual na Covid-19”, em com 1.932 visualizações. 
Ressalta-se o interesse dos usuários pelo tema da limpeza e desinfecção de superfícies e 
equipamentos. O webinário menos visualizado até o momento foi aquele sobre o tema 
“Manejo seguro do paciente com Covid-19 após a alta da UTI”, com 647 visualizações.

Além dessas iniciativas, o Proqualis também vem atuando em ações mais voltadas 
para o ensino e a pesquisa, tais como a elaboração do relatório “Recomendações para a 
organização de Centros de Isolamento Assistido Covid-19” e de uma nota técnica sobre o 
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diagnóstico laboratorial da Covid-19 no Brasil, ambos publicados no site do Observatório 
Covid-19 da Fiocruz; a elaboração e a disponibilização no portal de 16 aulas sobre temas 
relacionados à Covid-19, das quais 12 disponibilizadas no portal de Boas Práticas do 
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 
(IFF), como exposto no Quadro 2; a realização do curso Qualidade do Cuidado de Saúde 
e Segurança nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no Contexto da 
Covid-19 e de pesquisa, em andamento, sobre a segurança dos profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente do combate à Covid-9. 

Quadro 2 – Aulas relacionadas à pandemia por Covid-19 publicadas no portal 
Proqualis – Jun. 2020 a mar. 2021

Ocorrência de lesão por pressão durante a pandemia da Covid-19: manejo clínico

Prevenção da disseminação da Covid-19 nos ambientes de cuidado de saúde

Segurança e saúde do trabalhador no contexto da pandemia de Covid-19

A comunicação no contexto da pandemia Covid-19

Segurança do paciente e vigilância em saúde na Rede EBSERH durante a pandemia da Covid-19

Medidas de prevenção e controle da Covid-19: limpeza e desinfecção*

Medidas de prevenção e controle da Covid-19: tipos de precaução*

Coronavírus: cuidado clínico de gestantes e puérperas*

Unidades neonatais em tempos de Covid-19: aspectos psicoafetivos do cuidado ao recém-nascido, 
família e equipe*

Subsídios para a organização de maternidades em tempos de Covid-19*

Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de Covid-19: recomendações para a sala de 
parto*

Amamentação em tempos da pandemia de Covid-19*

Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de Covid-19: recomendações para o Método 
Canguru*

Paramentação e desparamentação dos profissionais da saúde em tempos da pandemia de 
Covid-19*

Atenção ao recém-nascido em tempos da pandemia de covid-19: recomendações para o 
alojamento conjunto* 

Coronavírus e gestação*

Fonte: Proqualis, 2021.

* Aulas originalmente publicadas no Portal de Boas Práticas do Instituto Fernandes Figueira.

about:blank
about:blank
about:blank
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 No segundo semestre de 2020, o Proqualis iniciou o desenvolvimento, junto com 
o Campus Virtual da Fiocruz, de um curso autoinstrucional (sem tutoria), na modali-
dade a distância, com carga horária total de 12 horas, denominado Cuidado de Saúde 
e Segurança nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no Contexto da 
Covid-19, que foi lançado em março de 2021. Este curso on-line e gratuito também 
contou com a colaboração do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz. Em suas 
aulas são abordadas diferentes temáticas, entre as quais se destacam: medidas de pre-
venção e controle da disseminação de doenças; cuidados em áreas comuns; fragilidade 
e violência; vacinação para proteção da Covid-19 nas ILPIs; contatos sociais em tempos 
de isolamento; estratégias de comunicação para garantir o contato da pessoa idosa com 
a sua família ou comunidade; recomendações para a comunicação de notícias difíceis. 

Consideradas as necessidades de formação em saúde no contexto da Covid-19, o 
curso contribui para discutir as especificidades do cuidado em saúde de uma população 
bastante vulnerável, pois, além de todos os tabus que envolvem a pessoa idosa, essa 
população é mais suscetível ao novo coronavírus. Se medidas de prevenção específicas 
não forem adotadas, as ILPIs podem se tornar um ambiente de propagação da Covid-19, 
o que caracteriza risco para os idosos residentes, os profissionais ali atuantes e todos os 
familiares envolvidos (Figura 1).

Figura 1 – Página do curso autoinstrucional na modalidade a distância Cuidado de 
Saúde e Segurança nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no 
Contexto da Covid-19, no site do Campus Virtual, Fiocruz

Fonte: Campus Virtual Fiocruz, 2021. Disponível em: <https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/
hotsite/ilpis/organizaaao/5037>. Acesso em: 11 nov. 2021.

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/ilpis/organizaaao/5037
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/ilpis/organizaaao/5037
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A pesquisa sobre a segurança dos profissionais da saúde, intitulada Segurança do 
Profissional da Área de Saúde Durante o Enfrentamento da Infecção pelo Novo Corona-
vírus (Covid-19), é um estudo transversal, do tipo inquérito, baseado na aplicação de 
dois questionários: um voltado para profissionais da saúde e outro para gestores dos 
estabelecimentos de saúde. Seu objetivo é avaliar a exposição desses profissionais à 
Covid-19, focalizando: 1) a adoção de medidas de segurança pelo profissional da área 
da saúde em seus processos de trabalho, relacionada principalmente ao uso adequado 
de EPIs e à organização do estabelecimento de saúde em relação à oferta de equipamen-
tos e insumos, limpeza e desinfecção dos ambientes; e 2) indicadores de capacitação e 
acompanhamento dos seus funcionários. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Politécnica Joa-
quim Venâncio (CAAE 32538620.1.0000.5241) e conta com apoio financeiro do Progra-
ma Fiocruz de Fomento à Inovação, o Inova Fiocruz. A coleta de dados do primeiro ciclo 
de avaliação da pesquisa ocorreu entre julho e setembro de 2020, e a do segundo ciclo de 
avaliação, entre junho e outubro de 2021. Os questionários foram respondidos de forma 
on-line via Google Forms. A divulgação foi feita principalmente em grupos de WhatsApp 
ligados à qualidade do cuidado e segurança do paciente e à Sociedade Brasileira para 
Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Sobrasp), compostos por profissionais de 
diversas categorias, como médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de 
enfermagem, entre outros; no portal do Proqualis; na mídia (rádio, assessoria de comuni-
cação institucional); em contato com os conselhos profissionais e com alunos e tutores 
egressos do Curso de Especialização em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente 
promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz. 

Análises preliminares do primeiro ciclo de avaliação da pesquisa mostram que acei-
taram participar 2.933 profissionais da área de saúde. Após a exclusão das duplicidades, 
a amostra final constituiu-se por 2.832 respondentes, oriundos de todos os estados da 
federação, com maior proporção das regiões Sudeste (54,7%) e Sul (17,3%). A maioria 
era do sexo feminino (81,4%), com idade mediana de 39 anos. Quase a metade dos 
respondentes eram enfermeiros (n=1.356, 48,1%), seguidos pelos técnicos de enfer-
magem (n=735, 26,1%). Essas foram as categorias profissionais de maior prevalência 
e representatividade na pesquisa. Em seguida, os médicos foram responsáveis por 7,6% 
das respostas (n=214), seguidos pelos fisioterapeutas (n=101, 3,6%), farmacêuticos 
(n=94; 3,3%) e auxiliares de enfermagem (n=64; 2,3%). Mais da metade informou tra-
balhar em hospitais (59,2%) e 20,2% na Atenção Primária à Saúde. A maioria (79,3%) 
relatou ter prestado assistência a pacientes com Covid-19. Em relação às respostas dos 
gestores, foram obtidos 225 registros que, após remoção das duplicidades, formaram 
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uma amostra de 199 respondentes. Dos 199 gestores, a maior parte era oriunda da re-
gião Sudeste (93; 46,7%), seguida das regiões Sul e Nordeste (38; 19,1% cada) e Norte 
e Centro-Oeste (17; 8,5% e 13; 6,5%, respectivamente). Quanto à natureza jurídico-ad-
ministrativa do estabelecimento de saúde, a maior parte relatou ser do nível municipal 
(62; 31,6%), estadual (38; 19,4%), setor privado (36; 18,4%) e público federal (29; 
14,8%). Sobre o tipo de estabelecimento de saúde, a maior parte relatou trabalhar em 
hospital geral (71; 35,7%), seguido por hospital especializado (38; 19,1%) e unidade 
básica de saúde (32; 16,1%). Cento e dois gestores (51,5%) responderam que o esta-
belecimento de saúde em que trabalha é referência para atendimento a casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19 e 136 (68,3%) disseram que o estabelecimento de saúde é 
porta de entrada para casos suspeitos e confirmados da doença.

AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS 

A experiência do Proqualis na produção e disseminação de informações para auxiliar o 
enfrentamento da pandemia por Covid-19 e o retorno recebido de seus usuários indicam 
a importância e a necessidade de se ampliar a divulgação de informações científicas 
reconhecidas, confiáveis e de qualidade para os profissionais da saúde e para a população 
em geral. Paralelamente, observa-se a necessidade de mais investimentos na formação 
desses profissionais e em ações ligadas à educação em saúde, que subsidiem o exercício 
de suas atividades de forma mais segura. As condições de trabalho dos profissionais 
da saúde devem ser objeto de prioridades em saúde pública, pois afetam diretamente a 
qualidade e a segurança do cuidado prestado aos pacientes.

O Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Pro-
qualis) tem contribuído para o enfrentamento da pandemia por Covid-19 por meio de 
publicação de artigos, notas técnicas, entrevistas e outros materiais de interesse no 
portal, como forma de divulgar informações científicas de qualidade; tradução e di-
vulgação de materiais da OMS, vídeos educativos, realização de webinários, produção 
de aulas e curso a distância, entre outros, como contribuição para a formação e atua-
lização dos profissionais da saúde; e realização de pesquisa voltada para a avaliação 
da segurança dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à 
pandemia por Covid-19, enfatizando a importância das condições de trabalho desses 
profissionais para a qualidade e a segurança do cuidado em saúde.
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Enfrentamento da Pandemia de 
Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro 

a experiência do Cosems RJ

Maria da Conceição de Souza Rocha, Marcela de Souza Caldas e 
   Marta Gama de Magalhães 

Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) nascem da necessidade 
de criar mecanismos de pactuação entre os gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS), nas três esferas de governo. Essas entidades integram a própria história da política 
pública de saúde do Brasil. 

Ainda que com sua existência declarada em diversas normas do SUS, somente com a 
edição da lei 12.466 de 24 de agosto de 2011 (Brasil, 2011) os Cosems foram legalmente 
institucionalizados e passaram a ser reconhecidos como entidades que representam os 
entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde 
que vinculados institucionalmente ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), na forma disposta em seus estatutos.

No estado do Rio de Janeiro, o Cosems foi oficialmente instituído em 1987, com a 
eleição do seu primeiro presidente. Portanto, muito antes das normas operacionais, o 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ) já 
existia formal e legalmente, como representante dos entes municipais para articulação e 
pactuação das políticas de saúde neste estado (Silva, 2014).

No processo de construção do SUS, os conselhos de representação das secretarias 
estaduais e municipais de Saúde são importantes instâncias de consolidação das norma-
tivas desse sistema, especialmente as de intercâmbio e construção de responsabilidades 
sanitárias, solidárias e cooperativas. Para Lima (2013), o Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass), o Conasems e os Cosems estaduais são espaços de extrema 
importância para a articulação política e formação de pactos horizontais envolvendo os 
gestores da mesma esfera de governo. É correto afirmar também que tais instituições se 
destacam por seu importante papel no apoio técnico, na informação e no aprendizado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12466.htm


398

COVID-19

para as secretarias de Saúde, especialmente aquelas com condições administrativas mais 
precárias e as situadas em municípios de menor porte.

Após essa breve contextualização sobre o lugar e a importância de tais conselhos 
no nosso sistema de saúde, descreveremos algumas das características do Cosems RJ.

O Cosems RJ definiu como sua missão, que consta em sua página eletrônica,

Contribuir para a formulação e implementação de políticas de saúde e apoiar tec-
nicamente as Secretarias Municipais na condução das ações de saúde, promoven-
do, de maneira proativa, a articulação e a pactuação técnica e política em torno 
dos interesses municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do SUS. 
(Cosems RJ, 2020)

 Para alcançar sua missão institucional, o Cosems RJ organiza sua atuação de forma 
técnica e política. A representação política é feita por sua diretoria, composta pelos 
cargos de presidente, vice-presidentes, secretário-geral e diretor financeiro, que atuam em 
conjunto com quatro diretorias temáticas, as de Comunicação; Relações Institucionais 
e Parlamentares; Direito Sanitário; Regionalização e Descentralização. Sua atuação é 
suprapartidária, funcionando com uma composição que tem procurado, historicamente, 
contemplar a representação de todas as regiões de Saúde do Rio de Janeiro de modo a 
garantir ampla legitimidade nos encaminhamentos de pautas relevantes para o SUS de 
todo o estado.

No que se refere à atuação técnica, seu arranjo organizacional conta com um corpo 
técnico qualificado, o qual responde pelas assessorias técnica, jurídica, administrativa e 
de comunicação, além de uma equipe de apoiadores regionais que atuam distribuídos nas 
nove regiões de Saúde fluminenses. Esses atores estratégicos do Cosems RJ, ativadores 
dos processos de gestão e cuidado em saúde junto com os gestores de saúde e equipes 
técnicas municipais, proporcionam suporte para o aprimoramento e transformação das 
práticas de trabalho da gestão municipal, visando a fortalecer coletivos e a possibilitar 
caminhos e reflexões solidárias e colaborativas para o SUS.

Para a operacionalização das suas atividades, o Cosems RJ realiza mensalmente 
assembleias de secretários municipais de Saúde, espaço fundamental de integração dos 
gestores no qual são discutidas as pautas para pactuação na Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) e deliberadas questões de interesse dos municípios na área da saúde. 
Além desta, participa das reuniões da Comissão Intergestores Regionais (CIR) por 
intermédio dos secretários de Saúde e apoiadores regionais e desempenha a coordenação 
conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) das reuniões da CIB, ambas instâncias 
de pactuação do SUS. Segundo Lima (2013), a realização de assembleias gerais e/ou de 

http://www.cosemsrj.org.br/missao-e-visao
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encontros regionais é uma forma de organização e articulação entre os secretários e um 
meio de divulgação de informações por esses conselhos.

Diante da pandemia decretada no país e da necessidade de adoção do isolamento 
social, medida crucial para diminuir a transmissão do coronavírus, o Cosems RJ, na de-
fesa e na busca de melhorias para a saúde fluminense, passou a realizar, desde o mês de 
abril de 2020, suas assembleias mensais de forma remota, por meio de uma sala virtual, 
objetivando garantir discussões e o diálogo permanente entre os gestores e técnicos 
municipais de saúde. 

Para sua atuação no quadriênio 2019-2022, o Cosems RJ construiu uma agenda afir-
mativa de proposições para o fortalecimento do SUS no estado do Rio de Janeiro, expressa 
nas seguintes diretrizes:

• Fortalecer a atenção básica como política de Estado e ordenadora do sistema, 
conforme legislação vigente, por meio da Estratégia Saúde da Família;

• Estabelecer a regulação como uma política de Estado estruturante, com capa-
cidade de garantir acesso da população a respostas a todas as suas necessi-
dades de saúde;

• Implementar as ações de vigilância em saúde, considerando o agravamento 
das várias demandas do cenário epidemiológico;

• Garantir o financiamento tripartite do SUS, regular, mais justo e igualitário;

• Implementar e executar a Política Estadual de Assistência Farmacêutica;

• Implementar o processo de regionalização e construção das redes de atenção à 
saúde, com fortalecimento dos mecanismos de governança estadual e regional;

• Buscar estratégias para o fortalecimento da SES RJ no seu efetivo papel de 
coordenar e implementar as políticas de Estado para a efetivação das diretrizes 
do SUS.

Posto isso, afirmamos que em consonância com a atual conjuntura da gestão do SUS 
no estado do Rio de Janeiro, o Cosems RJ tem atuado em prol da consolidação, apri-
moramento e defesa da saúde pública, buscando mobilizar parceiros e sociedade para 
mudanças que contribuam na melhoria da qualidade de vida da população e no avanço 
da construção coletiva do direito à saúde.

A crise sanitária produzida pela pandemia de Covid-19 desencadeou novas deman-
das, desafios e preocupações para o SUS, com forte impacto em todos os entes fede-
rados e especial sobrecarga para os municípios, ente executor das políticas de saúde e 
autoridade sanitária do território onde vive e convive a população brasileira.



400

COVID-19

O SUS, o maior sistema público de saúde do mundo, busca proporcionar aos brasi-
leiros acesso universal e integral à saúde, em todo o território nacional. Seu complexo 
sistema integrado entre os níveis federal, estadual e municipal permite a existência de 
uma rede de saúde com ampla capilaridade e alcance populacional, que atua para prover 
desde ações da atenção básica até aquelas de maior complexidade, como cirurgias de alto 
risco. O Brasil estabeleceu em sua Constituição que saúde é direito de todos e, portanto, 
é dever do Estado garantir a defesa da vida em todas as suas demandas e singularidades.

Ao longo da pandemia, ampliou-se a percepção sobre a importância e as 
potencialidades do SUS e sobre quão maiores seriam as dificuldades que enfrentaríamos 
no combate à Covid-19 se não possuíssemos um sistema de saúde com os princípios 
da universalidade, integralidade e equidade. Em prévia da pesquisa sobre os desafios 
da pandemia de Covid-19 realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 
apresentada em setembro de 2020, o acesso à saúde universal e medidas contra as 
desigualdades foram as prioridades elencadas por mais de 5 mil brasileiros (Andrade, 
2021). E pesquisa realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo registrou que “69% dos 
entrevistados concordaram que sem o SUS, as consequências da pandemia seriam 
muito piores e também 62% relataram que passaram a valorizar mais o SUS depois da 
disseminação da doença” (Chiara, 2021). 

Nesse contexto, é importante destacar a força, o compromisso operacional e prag-
mático dos profissionais da saúde da linha de frente do combate à Covid-19, resilientes 
no seu papel de proporcionar cuidado à população, nos vários níveis de atenção do 
sistema de saúde. Todavia, em razão do subfinanciamento e dos baixos investimentos 
no SUS ao longo dos anos, a assistência dirigida à Covid-19 tem levado ao colapso do 
sistema de saúde em várias regiões do país, dificultando a assistência clínica qualificada 
para toda a população devido à falta de leitos de terapia intensiva e de equipamentos de 
suporte ventilatório, à baixa testagem, à insuficiência e sobrecarga de profissionais da 
saúde e à fragilidade da atenção básica e da vigilância em saúde.

Além disso, no Brasil, diferentemente de outros países, o governo federal mostrou 
toda a sua fragilidade no processo de coordenação das ações de controle da pande-
mia e suas consequências, fazendo com que estados e municípios agissem sozinhos 
e criassem suas próprias diretrizes. Para Sodré (2020: 4), instalou-se a “centralidade 
dos governadores e ações fragmentadas aconteciam entre os municípios como se não 
houvesse um Sistema Único de Saúde que pudesse prever a ação entre os três âmbitos 
da federação”. 

Diante desse quadro, desde o início do ano de 2020, especialmente a partir do 
momento em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a pandemia, o 

http://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/18/pandemia-faz-brasileiro-priorizar-apoio-a-saude-universal-aponta-on
http://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/18/pandemia-faz-brasileiro-priorizar-apoio-a-saude-universal-aponta-on
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-a-pandemia-do-coronavirus-papel-do-sus-ganha-forca-entre-paulistanos,70003292385
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-a-pandemia-do-coronavirus-papel-do-sus-ganha-forca-entre-paulistanos,70003292385
http://www.scielo.br/j/tes/a/YtCRHxTywqWm4SChBHvqPBB/abstract/?lang=pt&format=html
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Cosems RJ pleiteou à SES RJ a instituição de um grupo interinstitucional para discutir 
e acompanhar os movimentos de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no 
território fluminense. Porém, apesar da publicação de uma resolução estabelecendo 
esse grupo, foram muitos os problemas para a realização de suas reuniões e para a 
sua manutenção, pois o período era de grande instabilidade do governo estadual e 
alternâncias na gestão de sua Secretaria de Saúde: ao longo de 2020, o estado do Rio de 
Janeiro teve um governador afastado e quatro secretários de estado da Saúde.

Segundo Peres, Sant’Ana e Rodrigues (2020), a SES RJ sofreu durante o ano de 2020 
um longo processo de desmonte e graves problemas com seu quadro de servidores, 
reduzido e mal remunerado. Essa fragilidade institucional contribuiu para que o Cosems 
RJ se tornasse, por intermédio de suas equipes diretora e técnica, a referência na gestão 
da saúde pública para os municípios fluminenses, substituindo, muitas vezes, a SES em 
seu papel de enfrentar tecnicamente a pandemia.

Embora tenham ocorrido algumas reuniões sobre o tema entre SES e municípios nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2020, isso não resultou em processo de planejamento 
ascendente, a partir de discussões e deliberações nas regiões de Saúde, para ações de 
combate à pandemia. Desse modo, decisões foram tomadas pelos municípios de forma 
isolada, sem que houvesse um diagnóstico e análise das reais necessidades de ampliação 
da capacidade instalada das regiões por parte da SES RJ. Assim, o processo de abertura 
de hospitais de campanha se deu com incipiência de parâmetros técnicos e sem que 
fossem consideradas as possibilidades de ampliação de estruturas já existentes.

A esse cenário somou-se outra preocupação relacionada à gestão das estruturas 
estaduais de atendimento a casos de Covid-19, inclusive os hospitais de campanha, que 
foi delegada a organizações sociais (OS). Para viabilizar sua construção e a compra de 
equipamentos, foram destinados significativos recursos financeiros, alvo de investiga-
ções por improbidade administrativa ou corrupção. Para Silva e Ruiz (2020), o modelo 
privatista baseado nas OS tem gerado barreiras para a população usuária, seja no tocan-
te à gestão, seja no tocante ao atendimento de qualidade.

A ação estratégica do Cosems RJ de apoiar a gestão municipal do SUS foi intensa-
mente potencializada pela emergência sanitária provocada pela Covid-19, por meio da 
atuação de seus assessores técnicos e apoiadores regionais diante das imensas demandas 
apresentadas pelos municípios, gestores e equipes técnicas municipais. A intensificação 
do uso de diversos mecanismos de comunicação, como as redes sociais e aplicativos de 
mensagens instantâneas para smartphones, foi fundamental diante da necessidade de 
capilarizar informações necessárias à tomada de decisões no cenário de pandemia.

http://www.scielo.br/j/physis/a/5LqczYMjkxnqZXGfXfckxTK/?lang=pt
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Em face das dificuldades apresentadas pelos gestores municipais relacionadas à pan-
demia, o corpo técnico do Cosems RJ buscou aprimoramento dos seus conhecimentos 
e intensificou o trabalho de articulação com as demais representações dos estados e 
municípios no país, outros Cosems, Conasems e o Conass, visando ao repasse de infor-
mações qualificadas, seguras e em tempo oportuno. No caso dos apoiadores regionais, a 
agenda de trabalho foi intensificada através da Rede Colaborativa para Fortalecimento da 
Gestão Municipal do SUS, coordenada pelos Conasems e pelo Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz (HAOC). Sua rotina de trabalho tem sido exaustiva para atender às demandas de 
divulgação e orientação quanto às portarias, resoluções e notas técnicas. Além de serem 
a principal referência técnica para gestores e técnicos dos municípios, esses apoiadores 
também atuam na escuta de angústias, temores e apreensões. Solidariedade, afeto e 
troca têm feito a diferença na condução desse processo que envolve sofrimento, morte, 
coragem e responsabilidade sanitária.

Perante todos esses desafios e por considerar que o conhecimento científico contribui 
e orienta para respostas mais efetivas, o Cosems RJ buscou apoio na Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), instituição acadêmica reconhecida por seu trabalho para a consolidação 
do SUS, como forma de promover a interação entre pesquisa e inovação, gestão pública 
e qualificação dos serviços para a melhoria da ação pública setorial no campo da saúde. 

Para a efetivação da parceria entre Cosems RJ e Fiocruz, as instituições se pautaram 
na consolidação e fortalecimento da cooperação técnica vigente entre os partícipes, 
conforme acordo n. 87/2017, que visa a fortalecer a gestão municipal do SUS no estado 
do Rio de Janeiro e apoiar o aprimoramento da sua capacidade técnica de resposta à 
pandemia de Covid-19. E se viabilizou uma agenda estratégica entre as instituições para 
a construção conjunta dos eixos centrais, integradores e prioritários das ações a serem 
implementadas, coordenada pela Chefia de Gabinete da Presidência e o Observatório 
Covid-19 da Fiocruz e pela Presidência do Cosems RJ e seu corpo técnico. A parceria 
assim constituída contou com a participação da Associação Estadual de Municípios do 
Rio de Janeiro (Aemerj), que difundiu entre os prefeitos do estado do Rio de Janeiro e 
outras instituições por ela mobilizadas o apoio institucional do Cosems RJ e da Fiocruz, 
o que favoreceu maior adesão política dos governos municipais à referida agenda.

O objetivo e os principais eixos estruturantes da parceria entre o Cosems RJ e a 
Fiocruz estão detalhados a seguir.



403

Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro 

OBJETIVO DA PARCERIA ENTRE O COSEMS RJ E A FIOCRUZ

Desenvolver ações de apoio técnico institucional, para fortalecimento da gestão mu-
nicipal do SUS no estado do Rio de Janeiro, mediante aporte de conhecimento e de 
informação técnica qualificada para gestores e técnicos municipais, visando ao aprimo-
ramento das responsabilidades municipais e da tomada de decisão diante dos necessá-
rios movimentos estratégicos e operacionais da gestão municipal na condução de ações 
contra a pandemia da Covid-19.

EIXOS INTEGRADORES E PRIORITÁRIOS PARA AS AÇÕES DE FORMAÇÃO E DE 
APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE

Eixo Gestão da Clínica

Atenção Primária à Saúde (APS)

• Manejo clínico na APS: Covid e não Covid.

• Operacionalização do teste rápido para Covid.

• Monitoramento da vulnerabilidade do território: habitação, comorbidade, ido-
sos, crianças.

• Integração entre Vigilância em Saúde (VS) e APS: difusão de informações e 
monitoramento de casos.

• Teleatendimento na atenção aos pacientes de Covid: monitoramento e cuidado.

• Reorganização dos processos de trabalho.

• Fortalecimento da articulação comunitária: a função do agente comunitário 
de saúde.

Atenção Especializada, Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar

• Acesso à diagnose: exames laboratoriais e imagem (tomografia e raios X).

• Tomografias: necessidade de definição de protocolo para utilização, pois há 
casos de uso indiscriminado. Usar oxímetro para indicação.

• Fluxo de acesso para o atendimento médico especializado aos pacientes sus-
peitos/confirmados de Covid.

• Protocolo de manejo clínico na atenção.

• Organização de leitos: separação de fluxos de pacientes Covid e não Covid.

• Segurança do paciente.
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Eixo Vigilância em Saúde (VS)

• Integração da VS e APS: difusão de informações e monitoramento de casos.

• Maior divulgação dos critérios para a definição de casos.

• Necessidade de melhor notificação dos casos atendidos na rede privada 
de saúde. 

• Necessidade de notificação nos sistemas e-SUS Vigilância Epidemiológica (VE) 
e e-SUS VE hospitalar.

• Testes rápido: utilização e relação com a notificação (vigilância laboratorial).

• Uso da VS para enxergar e analisar o deslocamento do coronavírus e sua rela-
ção com as medidas de isolamento.

• Capacidade de análise epidemiológica dos cenários: incidência, letalidade etc.

• Divulgação qualificada da informação: casos confirmados, suspeitos, óbitos...

• Vigilância do óbito.

• VS: qualificação da equipe (arcabouço jurídico); atuação em comércios, indús-
trias, serviços etc.

• Vigilância em Saúde do Trabalhador: Covid-19 é doença ocupacional; emissão 
de Comunicação de Acidente de Trabalho; notificação no Sistema de Informa-
ção de Agravo de Notificação etc. 

Eixo Organização dos Serviços de Saúde

• Reorganização de atendimento das unidades para atendimento Covid e não 
Covid no serviço pré-hospitalar (unidades de Pronto Atendimento, postos 
de Saúde).

• Regulação única de leitos para a pandemia: referências internas e regionais.

• Rede regionalizada de atenção à saúde: princípios e diretrizes.

• Organização da assistência farmacêutica: dispensação de medicamentos 
Covid e não Covid e insumos.

• Logística de insumos e equipamentos.

• Pacientes da saúde mental: especificidades do atendimento; necessidade de 
que a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) cuide de pacientes 
Covid e não Covid.

• Recursos humanos: quantitativo necessário; qualificação/capacitação de pro-
fissionais para assistência; 
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• Funcionamento dos centros de Triagem Covid, alguns ligados à APS e outros 
ao serviço hospitalar.

• Gestão do atendimento pré-hospitalar móvel (Samu, Corpo de Bombeiros e fro-
tas dos próprios municípios); dificuldades na transferência de pacientes; olhar 
especial para a Baixada Fluminense.

• Transporte sanitário para funeral.

O cenário epidemiológico da pandemia impôs aos municípios uma nova organização 
da gestão municipal da saúde, com ênfase na reorganização da sua rede de atenção com 
vistas à a incorporação de processos de cuidado do paciente com Covid-19, consideran-
do as singularidades de cada território de saúde.

Em consideração a esse cenário, o Cosems RJ se reinventou e promoveu, em coope-
ração com a Fiocruz e outros parceiros como o Instituto de Medicina Social da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/Uerj), a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e a SES RJ, debates on-line 
em forma de live com convidados especiais para levar informação segura e precisa sobre 
a atual situação da saúde pública no estado em tempos de pandemia, potencializando 
seu papel estratégico de apoio à gestão municipal do SUS. Os encontros foram transmi-
tidos pela plataforma Zoom, pelo Facebook e pelos canais no YouTube do Cosems RJ e da 
Fiocruz. Os webinários contaram sempre com palestrantes pesquisadores de excelência 
das áreas afins e das instituições parceiras no tema apresentado, técnicos do Cosems RJ 
e gestores municipais, que apresentaram as experiências produzidas pelos municípios 
para mitigação dos efeitos da pandemia. Esse diálogo entre o conhecimento científico 
e os saberes produzidos nas práticas municipais possibilitou um enriquecimento dos 
debates, aprendizado e democratização do conhecimento.

A iniciativa teve início no dia 5 de junho de 2020, quando foi realizado o primeiro 
webinário, “Atenção Primária à Saúde em tempos de Covid”. Ainda no mês de junho, 
houve os debates “Organização da rede municipal de saúde com ênfase na APS para 
o enfrentamento da pandemia: a experiência de Florianópolis”, na busca por agregar 
conhecimento e discussão com as equipes de atenção primária dos municípios, porta de 
entrada e ordenadora do cuidado nos territórios do SUS, e “As relações interfederativas 
no SUS e o enfrentamento da Covid”, que contou com a participação da presidente 
do Cosems RJ, Maria da Conceição de Souza Rocha, do ex-ministro da Saúde Arthur 
Chioro e do secretário estadual de Saúde do Maranhão e presidente do Conass, Carlos 
Lula. Discutir as relações intergovernamentais possibilitou importante reflexão sobre 
a responsabilidade sanitária de cada ente da federação perante a emergência sanitária 
da Covid-19.
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Em julho de 2020 foram debatidos os temas “Flexibilização do distanciamento social 
e interiorização da Covid no estado do Rio de Janeiro” e “Estratégias para ampliação de 
testes Covid no estado do Rio de Janeiro”. No mesmo mês, o Cosems RJ desempenhou 
papel fundamental na realização, em parceria com a SES RJ, do fórum de assistência far-
macêutica on-line denominado Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
(CEAF): Fórum Estadual de Assistência.

Os demais webinários realizados em 2020 também foram dedicados a temas de 
forte impacto na qualificação do cuidado nos serviços de saúde do SUS no estado do 
Rio de Janeiro:

• Desafios da atenção básica no enfrentamento da pandemia de Covid no SUS 
no estado do Rio de Janeiro;

• Painéis de monitoramento de dados na Atenção Primária à Saúde;

• Importância e desafios do rastreamento de contatos da Covid;

• Coordenação regional de políticas públicas e redes de atenção à saúde: limites, 
avanços e perspectivas;

• Desafios e perspectivas da atuação da Vigilância em Saúde do Trabalhador 
na pandemia;

• Que vigilância é essa? O que está sendo feito e o que podemos fazer?

• Desafios do cuidado no território em tempos de pandemia;

• Cenários da regionalização da saúde no estado do Rio de Janeiro;

• Dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços, para enfrentamento 
da Covid;

• Conversando sobre o encerramento da gestão: aspectos jurídicos, financeiros 
e orçamentários do encerramento da gestão municipal, no âmbito do SUS.

 Nestes dias em que vemos se agravar a crise humanitária provocada pela pandemia 
de Covid-19, certamente novos desafios surgirão, entre os quais já podemos apontar a 
troca de gestores municipais e a campanha de vacinação contra a Covid-19. 

O Cosems RJ seguirá no esforço de apoiar os gestores municipais de saúde, promo-
vendo encontros regionais com todos eles para apresentar a entidade e suas principais 
atividades. É de extrema importância que os novos gestores tenham participação ativa 
na entidade e nos espaços de pactuação técnica e política, de forma integrada com a 
diretoria e com o escritório do Cosems RJ, para que possam atuar nos principais deba-
tes sobre a gestão da saúde pública no estado e no país, sempre em defesa do Sistema 
Único de Saúde.
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Pandemia de Covid-19
a experiência da organização da rede

 de serviços de saúde em Florianópolis

João Paulo Mello da Silveira, Ronaldo Zonta, Fernanda Paese, 
Fernanda K. Melchior Silva Pinto, Filipe de Barros Perini, 

Ana Cristina Magalhães Fernandes Báfica, Elizimara Ferreira Siqueira, 
Júlia Maria Souza e Fernanda Lazzari Freitas

A pandemia de Covid-19 em 2020 significou, para muitos profissionais clínicos e 
gestores da saúde, o maior evento pessoal e profissional de suas carreiras. Com 

a decretação da emergência em saúde pública no Brasil, as equipes técnicas que con-
duzem as redes de serviços que compõem o Sistema Único de Saúde foram desafiadas 
a compreender a intensidade e a gravidade da crise, bem como seus impactos sobre as 
populações atendidas e os profissionais que compõem os serviços de saúde (Pueyo, 
2020b; WHO, 2020a). Em poucos dias e semanas foram feitas escolhas e tomadas deci-
sões que definiram a qualidade dos serviços prestados e muitas das experiências vividas 
pelas pessoas em seu contato com o sistema de saúde nesse período. 

Santa Catarina é o segundo estado mais ao sul do Brasil e sua população estimada é 
de 7.252.502 pessoas. Florianópolis, sua capital, que tem uma porção de seu território 
continental e outra insular, denominada Ilha de Santa Catarina, abriga cerca de 508.826 
habitantes (IBGE, 2020).

A rede de Atenção Primária à Saúde (APS) de Florianópolis é composta por 49 clíni-
cas. Em março de 2020 essa rede contava com 150 equipes implantadas e 1.462 profis-
sionais. A faixa de usuários adscritos à equipe de APS em cada clínica está representada 
na Figura 1. 

https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331511
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/florianopolis/panorama
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Figura 1 – 49 áreas de adstrição por número de usuários vinculados – Florianópolis, 2019

Fonte: acervo Gerência de Atenção Primária/SMS Florianópolis.

Legenda

0 – 2.000
2.000 - 2.500
2.500 - 3.383
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Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como uma pandemia, e o primeiro caso foi confirmado em Florianópolis 
no dia 12 do mesmo mês. Essa sequência de eventos levou à instituição de um comitê 
de enfrentamento da crise, no qual a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) definiu as seguintes questões: 1) Que materiais e insumos seriam necessários e 
quais os mais cruciais para a garantia de serviços adequados diante dessa calamidade? 
2) Qual seria a melhor organização assistencial da rede de atenção para atender as 
pessoas suspeitas de Covid-19: centralizada em unidades de referência, ou de for-
ma descentralizada na APS, com cada pessoa sendo atendida preferencialmente na 
sua clínica comunitária de referência? 3) Como manter um grande número de clínicas 
funcionando em rede sem promover aglomerações e evitando contágios na rotina dos 
serviços? 4) Que critérios de suspeição, notificação e diagnóstico, bem como de manejo 
clínico, estavam disponíveis e respaldados por evidências para adoção na rede? 5) Que 
estratégias e tecnologias se demonstravam efetivas nas abordagens populacionais em 
diferentes países que já enfrentavam a pandemia? 6) Qual a temporalidade dos eventos 
e seus efeitos diretos sobre a população de Florianópolis?

  Com base nesses questionamentos e para dar resposta às necessidades de orga-
nização dos serviços e de atendimento direto à população, foram abertas as seguintes 
frentes de trabalho: 1) Revisão de evidências e referências técnicas para adoção das 
medidas operacionais necessárias para redução e, se possível, controle da transmissibili-
dade em todas as clínicas, considerando desde a aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPIs), a logística de sua distribuição, até a elaboração de protocolos de aten-
dimento clínico e o devido treinamento em biossegurança da rede (OurWorldinData.
Org, 2020; CDC, 2020; WHO, 2020b); 2) Manutenção do atendimento em rede de 
APS: cada usuário preferencialmente atendido pela sua clínica de atenção primária, todas 
as clínicas de APS possíveis funcionando, mantendo longitudinalidade e coordenação do 
cuidado no enfrentamento da nova demanda relacionada à Covid-19 (Bodenheimer et 
al., 2014); 3) Conversão do acolhimento presencial em acesso mediado por smartphone 
e implementação de videoconsultas resolutivas (Greenhalgh, 2020); 4) Elaboração de 
um protocolo municipal conciso, claro e viável para adoção pelos profissionais da linha 
de frente, considerando um critério de suspeição abrangente e baseado em soma de cri-
térios e as devidas ações comunicativas para potencializar a tradução do conhecimento/
adesão pelas equipes (Galhardi & Zonta, 2019); 5) Adoção de uma estratégia de tes-
tagem ampla e monitoramento de usuários considerando desde a definição de critérios 
sensíveis para testagem de casos leves e contatos próximos (contenção da transmissão 
comunitária) até a aquisição própria de testes disponíveis no mercado (WHO, 2020c); 
6) Recomendação de lockdown precoce para conter a disseminação inicial e viabilizar a 

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/burn-calculator.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215
http://www.bmj.com/
http://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
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elaboração de um plano de contingência, com adoção de políticas públicas voltadas para 
a população em geral e para populações mais vulneráveis (Pueyo, 2020a). 

Serão detalhadas aqui as ações definidas para as frentes de trabalho descritas e os 
resultados observados durante todo o processo.

Em meados de janeiro de 2021, dez meses após a emergência do vírus da Covid-19 
no país, registravam-se 217.037 mortos no Brasil, com letalidade de 2,5% entre os 
acometidos pela doença. Santa Catarina apresentava, nesse mesmo período, 6.124 
óbitos, com letalidade de 1,1%. Florianópolis, por sua vez, apresentou taxa de letalidade 
de 0,8% e o total de 48.867 casos e 391 óbitos (Florianópolis, 2020a).

CONTROLE DA TRANSMISSIBILIDADE E BIOSSEGURANÇA

Em 13 de março de 2020 verificou-se que a quantidade de EPIs disponível era insufi-
ciente para o enfrentamento da Covid-19. Houve um esforço para adquirir esses equipa-
mentos e com isso garantir que todas as unidades estivessem em condição de atender 
com qualidade preservando a segurança dos usuários e profissionais.

Realizamos a primeira adaptação da tabela do Center for Disease Control and Pre-
vention (CDC) para o cálculo do número de EPIs necessários, o que subsidiou a esti-
mativa de aquisição considerando inclusive o período estimado de pico da pandemia 
(CDC, 2020). Para consolidar as orientações quanto à aquisição e utilização desses 
equipamentos, seguimos a recomendação da OMS. O documento específico emitido 
pela instituição em março de 2020 (WHO, 2020b) foi traduzido e adaptado pelas áreas 
técnicas da Diretoria de Atenção à Saúde, originando o documento “Uso racional de 
equipamentos de proteção individual no contexto da Covid-19” (Florianópolis, 2020a).

 Os principais EPIs utilizados foram: máscaras cirúrgicas e N95; aventais descartáveis 
com gramatura mínima de 40g e para as recomendações em urgência/emergência, de 
50g; toucas e gorros descartáveis; luvas de procedimentos; protetores faciais (face 
shields); óculos de proteção e propés.

As áreas técnicas embasaram a especificação de EPIs nos seguintes documentos 
reguladores: “Uso racional de EPIs” (WHO, 2020b) e “Norma regulamentadora n. 6 - NR 
6” (Brasil, 2001). Além disso, identificou-se a necessidade de incorporar termômetros 
infravermelhos e oxímetros para uso rotineiro nos serviços, os quais foram adquiridos 
para distribuição a todas as unidades de APS. Cada equipe recebeu um oxímetro digital 
e cada clínica recebeu um oxímetro de mesa e um termômetro infravermelho.

https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/burn-calculator.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215
http://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2001/portaria_25_nova_nr_06.pdf
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Como política de saúde, foi estabelecido um protocolo de notificação segundo o 
qual profissionais da área devem ter prioridade na testagem e obtenção de resultados. 
O protocolo prevê ainda afastamento do caso suspeito e de todos os seus contatos 
até a definição diagnóstica (Florianópolis, 2020b). Foi elaborada também uma portaria 
visando ao deslocamento dos profissionais da saúde que estivessem em grupos de 
risco (maiores de 60 anos ou com alguma comorbidade de risco, conforme evidências 
disponíveis na época e atualizadas posteriormente) da linha de frente para a modalidade 
de teletrabalho (Florianópolis, 2020c). Nas situações de identificação de casos suspeitos 
entre profissionais, foi realizada desinfecção das respectivas unidades com retomada 
dos atendimentos 24 horas depois, mediante avaliação dos contatos próximos por 
critério epidemiológico. O impacto do afastamento dos profissionais pertencentes aos 
grupos de risco foi compensado, em parte, pela cobertura de profissionais da atenção 
especializada (policlínicas municipais), cujos serviços foram suspensos nos primeiros 
três meses da pandemia.

ADAPTAÇÃO DA REDE DE APS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM 
COVID-19

Quarenta e sete (47) unidades de APS de Florianópolis continuaram abertas, adotan-
do os protocolos de biossegurança para evitar aglomerações. Duas unidades tiveram seu 
corpo clínico deslocado para unidades próximas, uma devido a uma reforma estrutural e 
outra por inadequação do espaço físico para atender aos protocolos. 

O protocolo preconiza o estabelecimento de dois fluxos de usuários, para separar os 
sintomáticos respiratórios dos assintomáticos, reduzindo assim a possibilidade de con-
tágio durante o atendimento na APS (Florianópolis, 2020b). Para tanto, foram montadas 
barreiras físicas na entrada de cada clínica, com um profissional devidamente paramen-
tado para acolhimento dos usuários e identificação dos sintomáticos respiratórios. Uma 
escala é estabelecida para que haja um profissional, com EPI adequado e um termômetro 
infravermelho, recepcionando os usuários e os direcionando corretamente para a respec-
tiva porta de acesso. Dessa maneira, os pacientes sintomáticos respiratórios e os que 
consultam por outras necessidades e se apresentam assintomáticos têm seu contato 
reduzido ao mínimo. 

Na rotina de manutenção das clínicas de APS foram incorporados procedimentos 
operacionais padrão (POPs) para correta desinfecção de cada sala/ambiente das unidades 
(Florianópolis, 2020d). Para sua efetiva aplicação foram organizados treinamentos em 
cada local, envolvendo a participação de todos os profissionais, para a apropriação 
do conteúdo dos documentos e dos fluxos definidos para organização dos serviços, 
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principalmente na reiteração da importância do uso correto dos EPIs pelos profissionais 
e pelos usuários. Foram garantidas duas horas de treinamento, com divulgação prévia 
para a população e organização de clínica vizinha para que desse apoio e atuasse como 
a referência de atendimento naquele horário. 

Ainda no mês de março, foi preciso organizar o serviço para a oferta de vacina contra 
influenza/H1N1, uma vez que os primeiros casos de Covid-19 em Florianópolis ocorre-
ram concomitantemente ao início da campanha da gripe. Na ocasião, todos os grupos 
prioritários foram deslocados para escolas ou outros pontos de vacinação no modelo 
drive thru, e além disso a vacina foi ofertada em bairros mais afastados dos pontos 
de vacinação, de maneira itinerante com a colaboração de cooperativas e do Conselho 
Municipal de Saúde. Para idosos acamados ou pessoas com deficiências, a vacinação foi 
realizada por uma equipe técnica em visitas domiciliares. A ação contou com a colabo-
ração de voluntários da rede Somar Floripa, de universidades e da sociedade civil.

Na Figura 2 está sintetizada a ocorrência das principais ações nos primeiros trinta 
dias de resposta à pandemia.

Figura 2 – Linha do tempo das principais ações de organização da rede de saúde diante 
da pandemia – 16 mar. a 8 abr. 2021
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Fonte: Gerência de APS/SMC Florianópolis.

Figura 2 – Linha do tempo das principais ações de organização da rede de saúde diante 
da pandemia – 16 mar. a 8 abr. 2021 (continuação)
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Em relação ao controle da contaminação interna nas clínicas de APS, até o mês de 
janeiro de 2021 foram confirmados para Covid-19 208 profissionais, representando 14% 
do total de trabalhadores. Os meses de maior contaminação desses profissionais da 
saúde foram de outubro a dezembro de 2020. As categorias profissionais em que houve 
maior proporção de confirmação diagnóstica para a Covid-19 foram as de agentes co-
munitários de saúde - 52 (25%), técnicos de enfermagem - 46 (22%), enfermeiros - 31 
(15%) e médicos - 21 (10%).

Em uma análise mais específica (investigação epidemiológica) para avaliar se os pro-
fissionais foram contaminados no seu meio social ou realizando suas atividades labo-
rais, constatou-se que 83% foram contaminados externamente ao local de trabalho e 
17% provavelmente durante sua atividade profissional na APS (Florianópolis, 2020f).

Na distribuição por categoria registrou-se que 83% dos agentes comunitários de 
saúde, 89% dos técnicos de enfermagem, 65% dos enfermeiros e 76% dos médicos 
tiveram seu contato índice fora da unidade de saúde em que atuam, conforme Figura 3. 

Figura 3 – Possível fonte de contaminação para Covid-19 dos profissionais da APS – 
Florianópolis, 13 mar. 2020 a 22 jan. 2021

Fonte: Florianópolis, 2020f.

A OPÇÃO PELO TELEATENDIMENTO 

Mesmo antes do início da pandemia no Brasil, Florianópolis estava organizando o 
lançamento de um serviço de atendimento pré-clínico denominado Alô Saúde Floripa, 
para oferecer avaliação telefônica por profissional da saúde 24 horas por dia, 7 dias 

Contaminação externa ao CS                           Contaminação interna no CS
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por semana, com base em algoritmos e protocolos validados para a APS, capaz de 
realizar orientações e referenciamentos adequados para a rede pública de atenção à 
saúde existente na cidade. Tal serviço foi associado à ampliação do acesso remoto à 
APS com base em um modelo de incorporação de smartphones pelas equipes de Saúde 
da Família. Para tanto, cada equipe de APS recebeu um smartphone, um número (chip) 
pós-pago, manual e treinamento para utilização da plataforma gratuita WhatsApp®, 
de modo a implementar um canal de acesso e comunicação efetivos com a população. 

No período de 16 de março a 31 de dezembro de 2020 o serviço Alô Saúde Floripa 
registrou 112.762 ligações, 91.441 das quais concluídas, com tempo médio de espera 
de 10 segundos. Das 91.441 ligações atendidas, 42.251 passaram pelo algoritmo de 
Covid-19. Dessas, 29.947 receberam orientação de autocuidado e autoisolamento 
e foram direcionados para que a APS realizasse teleconsulta. E nesse atendimento 
telefônico, apresentaram sintomas de maior gravidade, com necessidade de atendimento 
presencial, apenas 3.594 pacientes, que foram encaminhados para contato com o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), emergência hospitalar ou Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). Houve cerca de 5 mil ligações de moradores de outros 
municípios (Florianópolis, 2021b). 

Foram distribuídas 150 contas pós-pagas (chips de celular) para as equipes de APS 
(um para cada equipe), para contato direto com os usuários, e concomitantemente 
foi divulgado o canal 0800 do Alô Saúde Floripa. Neste serviço, o usuário, ao ligar, é 
atendido por profissional da saúde (técnicos de enfermagem e enfermeiros) segundo 
algoritmos validados pela equipe técnica da instituição e ao final do atendimento é 
direcionado para acompanhamento pela equipe de referência na qual está cadastrado, 
cujo contato via WhatsApp® lhe é fornecido. Para as pessoas sem cadastro foi imple-
mentado o cadastro on-line. Desde maio de 2020 também estão em funcionamento 49 
canais de WhatsApp® (um por unidade) para a realização de novos cadastros e para 
atendimento de demandas administrativas. 

No contexto da ampliação das formas de contato com o serviço de saúde, em 2020 
foram realizados pelas clínicas de família 41.581 novos cadastros de moradores de 
Florianópolis e mais 3.903 cadastros de usuários de outros municípios. 

Com a chegada da pandemia, esse serviço pré-clínico foi fortalecido e integrado aos 
canais de acesso das equipes, e foram utilizadas estratégias de comunicação para a am-
pla divulgação destas modalidades entre a população. A decisão da equipe técnica foi 
por disponibilizar um único link, agrupando os contatos de todas as clínicas e de todas 
as equipes (https://sus.floripa.br/contatoscs/). 

about:blank
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Assim, com a experiência técnica já adquirida associada à cultura de inovação pree-
xistente, foi possível reorganizar os serviços de APS para manter o acesso e a coorde-
nação do cuidado, garantindo também a longitudinalidade a partir de qualquer entrada 
do usuário no sistema, seja ela virtual pelo serviço pré-clínico, virtual por contato direto 
pelo WhatsApp® ou presencial. Nesse arranjo o usuário recebe avaliação, atendimento 
e monitoramento diante de uma suspeita de Covid-19 pela mesma equipe à qual está 
vinculado pelo modelo territorial da APS. 

A incorporação dessas tecnologias permitiu garantir o atendimento inicial e o cuidado 
integral dos usuários sintomáticos respiratórios de maneira remota, seja por meio do 
WhatsApp® da equipe, seja pelo Alô Saúde Floripa. O paciente era orientado sobre o 
isolamento e avaliado por teleconsulta, o teste para Covid-19 era realizado em domicílio 
quando necessário e o paciente era monitorado pela sua equipe de APS para avaliação 
de sinais de gravidade, orientações de autocuidado e verificação do cumprimento do 
isolamento. De março a dezembro de 2020, foram avaliadas como suspeitas de Covid-19 
pelo serviço de atendimento pré-clínico 42.251 pessoas, das quais 29.947 receberam 
orientação de autocuidado, autoisolamento e foram direcionadas para que sua equipe 
de APS realizasse teleconsulta (Florianópolis, 2020f). A orientação nesse período foi 
privilegiar o teleatendimento para todos os pacientes sintomáticos respiratórios e para 
as outras demandas. 

Em maio de 2020, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério 
da Saúde lançou a iniciativa Consultório Virtual de Saúde da Família, para fornecimento 
de certificados digitais para médicos, e em dezembro estendeu o cadastramento para 
enfermeiros e odontólogos. Em 30 de dezembro, a SMS Florianópolis havia registrado 398 
profissionais no referido programa, tendo efetivamente obtido o certificado digital para 
164 profissionais entre médicos, médicos de família e médicos residentes, representando 
100% dos profissionais médicos atuantes na rede de APS. 

Para tornar as teleconsultas mais resolutivas, foram estruturadas, além dos atos 
autorizativos (Florianópolis, 2020f), da certificação digital e das demais tecnologias in-
corporadas, outras ações, tais como a elaboração de manuais e oferta de treinamentos 
on-line para médicos e enfermeiros sobre o tema (Florianópolis, 2020g); a publicação 
de normativa para a rede de farmácias próprias efetivar a dispensação das prescrições 
de medicamentos comuns, antibióticos e terapia antirretroviral (Tarv) com assinatura 
digital (Florianópolis, 2020h, 2020i); o estabelecimento de acordo contratualizado com 
laboratórios para incorporação de solicitações e requisições em formato eletrônico; a 
implantação de código de barras bidimensional e respectivo link na web para verificação 
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dos atestados médicos assinados digitalmente; e, não menos importante, a implemen-
tação de uma forma de registro das teleconsultas em prontuário eletrônico com devido 
manual e orientações para o registro pelos profissionais. 

Ainda como parte dos esforços para evitar aglomerações e contágio no contato com 
serviço de saúde, as equipes de APS se organizaram para levar os medicamentos nos 
domicílios das pessoas em uso de prescrições contínuas e pertencentes aos grupos de 
risco. Seguindo a mesma lógica, foi implementada parceria em 26 de março de 2020 
entre a SMS e organizações da sociedade civil para a entrega da Tarv de pessoas vivendo 
com HIV com dificuldade para buscá-la. Até dezembro de 2020, o projeto intitulado 
Apoio TARV Floripa já auxiliou mais de 550 pessoas vivendo com HIV para que não 
abandonem seu tratamento. 

As equipes também foram orientadas a realizar busca ativa telefônica ou por meio 
do WhatsApp® de usuários em situações clínicas de maior risco ou vulnerabilidade 
(gestantes com comorbidades, usuárias para primeira consulta de puericultura, pacientes 
crônicos já conhecidos das equipes, usuários hipertensos ou diabéticos descompensados), 
de modo a manter o atendimento presencial necessário de acordo com a possibilidade de 
cada paciente. Para os pacientes com risco moderado, a orientação às equipes foi a de 
contatá-los antecipadamente e realizar, sempre que possível, o atendimento a distância 
das demandas, de forma a evitar exposições desnecessárias e reduzir o risco de contágio.

Assim, ao final de dezembro de 2020 a rede de atenção à saúde de Florianópolis 
registrou 2.092.892 atendimentos entre consultas presenciais, teleconsultas, vacinas, 
dispensação de medicamentos e outros procedimentos. Desse total, registraram-se 
845.018 consultas clínicas (com médicos, enfermeiros e odontólogos). Em comparação, 
as três UPAs realizaram 543.068 consultas clínicas para 134.541 pessoas nesse mesmo 
período. As teleconsultas representaram 20% desses procedimentos (174.006 registra-
das por médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais do Núcleo de Apoio à equipe da 
Saúde da Família e residentes em medicina, enfermagem, odontologia e multiprofissio-
nais, atendendo 97.554 pessoas (Florianópolis, 2021a). 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PACK (PRACTICAL APPROACH TO CARE 
KIT)-COVID 

Para o treinamento e orientação do atendimento, no novo contexto da pandemia de 
Sars-CoV-2, de usuários com sintomas respiratórios ou febre nos centros de Saúde, a 
SMS de Florianópolis optou por utilizar a estratégia de qualificação clínica que desenvolve 
desde 2016, o Programa PACK Brasil. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc5YmY0NmQtNTFkOS00ZDAxLWE2ZmQtOTZmZDkzM2M5NzAxIiwidCI6IjYyMTIxZmE1LWU3NTAtNDZlYS1hNjg0LTJhZmM2ZDIwYzYyYiJ9
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A SMS de Florianópolis desenvolve o PACK Brasil em parceria com a Unidade de 
Tradução do Conhecimento do Instituto do Pulmão da Universidade da Cidade do Cabo, 
na África do Sul. O programa, que se desenvolve na África do Sul há mais de 15 anos 
com bons resultados na qualidade e no custo-efetividade da APS, consiste em: um 
guia baseado em evidências e adaptado à realidade clínico-epidemiológica local; uma 
estratégia de treinamento; propostas de mudanças no perfil técnico-assistencial da 
APS; e uma estratégia de monitoramento e avaliação do impacto do programa. Baseia-
se no conceito de tradução do conhecimento, visando a que a melhor evidência seja 
incorporada na prática clínica de médicos e enfermeiros da APS (Florianópolis, 2020c). 
O guia, chamado de PACK, apresenta as recomendações em formato de algoritmos e 
é elaborado para utilização no atendimento dos pacientes, apoiando os profissionais 
médicos e enfermeiros no diagnóstico e manejo das principais condições agudas e crônicas 
atendidas na APS. Nessa estratégia, os próprios profissionais (médicos e enfermeiros) da 
rede de APS são treinados para, por sua vez, utilizando o guia em pequenos grupos e no 
local de trabalho, realizarem o treinamento dos demais profissionais clínicos das equipes 
com base em simulações de casos. 

Com a pandemia da Covid-19, mais do que nunca foi necessário orientar, atualizar e 
treinar de forma rápida e baseada em evidências os profissionais clínicos para manejar os 
pacientes com sintomas respiratórios/febre nesse novo contexto epidemiológico. Assim, 
lançamos já nas primeiras semanas de março de 2020 a primeira versão do guia PACK, 
voltada para o manejo da Covid-19, e iniciamos treinamento remoto dos profissionais 
(Florianópolis, 2020b). Ao longo do ano de 2020, o guia teve oito atualizações, feitas à 
medida que novas evidências sobre a Covid-19 e orientações para o seu manejo surgiam. 
Todas as versões foram acompanhadas de treinamentos em plataformas virtuais e 
estratégias de divulgação direta entre os profissionais (Figura 4). 
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Figura 4 – Divulgação da 8ª atualização do protocolo municipal – Florianópolis, 2021

Fonte: acervo do Departamento de Gestão Clínica da Gerência de Integração Assistencial/SMC Florianópolis. 

Para as dúvidas clínicas e fluxo de atendimento que surgissem ao longo do 
cuidado clínico de pacientes com sintomas respiratórios/febre, foi criado um grupo 
de WhatsApp® de apoio clínico matricial para Covid-19. Esse grupo reúne técnicos 
da Vigilância Epidemiológica e de diversos setores da SMS e os profissionais clínicos 
envolvidos no atendimento direto e indireto de pacientes com suspeita/confirmação de 
Covid-19. Os profissionais das equipes de APS recorrem ao grupo para, resguardadas 
as informações pessoais e o anonimato dos pacientes atendidos, apresentar aos seus 
diversos participantes suas dúvidas relacionadas ao manejo dos casos em atendimento, 
como forma de obter apoio na avaliação e sugestões de conduta.

ESTRATÉGIA DE TESTAGEM E TELEMONITORAMENTO

O município de Florianópolis adotou a estratégia de testagem ampla e monitoramento 
de usuários considerando uma definição de critérios sensíveis para testagem de casos 
leves e contatos próximos (contenção da transmissão comunitária). Inicialmente, o 

´
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único teste disponível era o RT-PCR coletado pelo município e processado no Laboratório 
Central de Santa Catarina (Lacen-SC). Diante da sobrecarga, da intermitência da oferta 
desse teste e da eventual demora nos resultados, foram também adquiridos testes rápidos 
sorológicos e contratado o fornecimento de mais testes de RT-PCR para Sars-CoV-2. 
As coletas foram e continuam sendo ofertadas à população em ambiente domiciliar 
(RT-PCR), em drive-thru em terminal de ônibus (de abril a julho/2020) e em todas as 
49 clínicas de família, pelos profissionais das equipes da APS (médicos, enfermeiros 
e odontólogos). Posteriormente foram implementados centros de Testagem Distritais 
(CTDs) com o objetivo de ampliar a capacidade de testagem, em especial a de RT-PCR. 
Nos dez meses de pandemia em 2020, foram notificadas 87.547 pessoas em todo o 
município, somadas as notificações feitas por todas as instituições públicas e privadas 
em todos os níveis de atenção. As clínicas de família realizaram 42.136 testes rápidos 
e o laboratório municipal (Lamuf) efetuou 41.945 coletas de RT-PCR (WHO, 2020c).

O telemonitoramento de casos, por sua vez, foi iniciado pela equipe de vigilância 
epidemiológica, e diante das projeções de aumento exponencial dos casos foi planejado 
um processo de task shifting (mudança de tarefa) para sua execução pelas equipes 
de APS. Nesse processo, as equipes recebem, em tela própria dentro do prontuário 
eletrônico, todos os usuários notificados cujo endereço corresponde à sua área de 
adscrição, considerando os casos suspeitos notificados pela rede municipal e estadual 
e pelos serviços privados. Com o aumento ainda maior dos casos e de suas redes de 
contatos próximos, o telemonitoramento foi reforçado com profissionais das equipes 
multiprofissionais territorializadas na APS, cinquenta médicos e trinta enfermeiros 
residentes, profissionais da equipe de saúde bucal e médicos da Gerência de Atenção 
Especializada (policlínicas). A equipe responsável pelo território faz contato telefônico 
com a pessoa para o telemonitoramento no 3º, 7º, 10º e 14º dias de sintomas, e se esta 
relatar algum agravamento ou alguma demanda, oferta-se uma teleconsulta agendada 
ou atendimento imediato por médico ou enfermeira. Até 11 de janeiro de 2021 as 
equipes de vigilância e da APS já haviam monitorado 34.467 casos, dos quais 28.257 já 
concluídos (Florianópolis, 2021a).

ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO EM GERAL E 
PARA POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS

Sobre o distanciamento físico e isolamento social, a gestão central do município 
esteve aberta a ouvir o corpo técnico e estabelecer as medidas iniciais de restrição de 
mobilidade, fechamento de serviços, distanciamento social e uso de máscaras (inclusive 
caseira) para todos. A adoção de lockdown precoce contribuiu para a elaboração do 

http://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc5YmY0NmQtNTFkOS00ZDAxLWE2ZmQtOTZmZDkzM2M5NzAxIiwidCI6IjYyMTIxZmE1LWU3NTAtNDZlYS1hNjg0LTJhZmM2ZDIwYzYyYiJ9
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plano de testagem abrangente e estruturação das ações de resposta à pandemia. A APS 
apoiou a divulgação de informações relativas à tomada de decisão pelo gestor municipal 
e à adoção de cuidados preventivos usando o aplicativo WhatsApp® das equipes, no 
que se mostrou uma importante estratégia para responder às notícias falsas sobre a 
pandemia e minimizar os efeitos destas. 

A articulação intersetorial e com a sociedade civil foi feita juntamente com a Secre-
taria de Assistência Social e o Projeto Somar Floripa, rede de organizações voluntárias. 
Com essa parceria foi possível organizar a distribuição de cestas básicas para a popula-
ção carente; adaptar hotel para acolher os moradores de rua e mulheres em situação de 
violência que, hospedadas em casas de passagem, não tinham como fazer o isolamento 
social, iniciativa da qual também participou o setor privado; e mobilização da comuni-
dade para ajudar idosos que estão em casa e precisam fazer compras e não podem sair 
devido à necessidade de distanciamento social.

Para acolher as pessoas em vulnerabilidade social, as secretarias de Saúde e Assis-
tência Social alugaram, em parceria, um hotel no centro da cidade, que no período de 24 
de março a 31 de dezembro de 2020 abrigou 91 pessoas com suspeita da Covid-19, as 
quais contaram com apoio e assistência clínica da equipe do Consultório na Rua da APS.

Outra ação relevante foi a parceria com organizações não governamentais para ga-
rantir a entrega de medicamentos a pessoas que vivem com vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e, devido à suspensão do transporte público, apresentavam dificuldades 
no acesso à medicação. 

Nas ações de fiscalização dos estabelecimentos públicos e privados, destaca-se a 
parceria entre a Gerência de Vigilância Sanitária/SMS e a Guarda Municipal. Nos super-
mercados, pontos identificados como de alto risco de contágio, há protocolos impor-
tantes para evitar a disseminação do vírus, como o uso obrigatório de máscara, aferição 
de temperatura antes da entrada no estabelecimento e restrição de entrada para pessoas 
apresentando febre. E foram exigidas instalação de equipamentos para desinfecção de 
mãos, restrição da capacidade máxima de pessoas que podem ingressar no mesmo mo-
mento e sinalização visual para a organização de filas de modo a evitar aglomerações. 
Além disso, foi estabelecida uma barreira sanitária no aeroporto para abordagem de 
todas as pessoas que chegam à cidade, com ciência e adesão ao termo de restrição: 
as que apresentam sintomas na abordagem são avaliadas por uma equipe clínica, com 
possibilidade de testagem oportuna (teste rápido) ou de coleta programada para RT-PCR 
no domicílio/hospedagem (segundo a evolução temporal dos sintomas) e prescrição de 
isolamento social enquanto se confirma ou se descarta a infecção por Covid-19.
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A APS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

A pandemia de Covid-19 colocou à prova todo o sistema de saúde, exigindo dos 
gestores respostas rápidas. As principais lições aprendidas pela gestão da rede de saúde 
de Florianópolis foram: 

• A APS cumpre papel crucial que deve ser potencializado durante emergências 
de saúde pública;

• Na tomada de decisões deve-se buscar o aporte das melhores evidências dis-
poníveis, mesmo que se trate de situações novas, em que não se conta com 
um repertório de estudos prévios;

• Atuando em uma rede estruturada, com o devido apoio da gestão, as equipes 
de APS são capazes de responder rapidamente aos desafios incorporando 
novas ações, processos de trabalho e competências;

• A incorporação de ações remotas por meio de tecnologias digitais foi decisiva 
para a proteção dos usuários e profissionais, para a otimização do acesso aos 
serviços de saúde e para a coordenação do cuidado necessária ao desempenho 
da APS;

• As ações de tradução do conhecimento e comunicação institucional entre a 
gestão dos serviços e profissionais da saúde têm papel fundamental na reor-
ganização assistencial.
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Desafios e Repercussões na Organização
 da Atenção Primária à Saúde

 no Contexto da Covid-19
o caso do CSEGSF/Teias Manguinhos

Gisele O’Dwyer, Regina Paiva Daumas, 
Denise Cotrim da Cunha e Mellina Marques Vieira Izecksohn

O Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF), da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), atuando na 

tríade ensino, pesquisa e assistência, tem cumprido sua função de formador de trabalha-
dores para a saúde e assumido papel crucial no atendimento à população desde 1967. 

O CSEGSF foi palco de diversas iniciativas inéditas no campo da assistência e promo-
ção da saúde (Reis, 2002). Essa trajetória permitiu a implantação das primeiras equipes 
de Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2000, quando a cobertura nesta área no muni-
cípio do Rio de Janeiro era ínfima. No mesmo ano, iniciou-se a experiência de Conselho 
Gestor, inaugurando a gestão participativa no território. Em 2009, durante um movi-
mento de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS) no município do Rio de Janeiro, a 
ESF alcançou 100% de cobertura em Manguinhos e passou a ser gerida pela organização 
social Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), me-
diante um contrato de gestão com o município que estabelecia o Projeto Teias: Território 
Integrado de Atenção à Saúde – Manguinhos.

A ESF de Manguinhos conta com duas clínicas: uma no interior do CSEGSF, com 
sete equipes de Saúde da Família (eSF), e outra localizada fora do campus da Fiocruz, 
conjugada com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Manguinhos, a Clínica da 
Família Victor Valla (CFVV), inaugurada em 2010, com seis eSF e uma equipe de 
consultório na rua. A estrutura física e a disponibilidade de recursos são diferentes, 
em especial pela presença dos servidores da Fiocruz no CSEGSF, atuando em conjunto 
com as eSF.

Por ser uma unidade mista vinculada à Fiocruz e à Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro (SMS-RJ), o CSEGSF conta com estruturas incomuns em unidades de 
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APS, como um Núcleo de Vigilância em Saúde (NVS) e uma Comissão Interna de Bios-
segurança e Controle de Infecção (CIBCI). A Comissão do Cuidado reúne coordenador 
do Cuidado, diretor médico, gerente da ESF, responsáveis técnicos de enfermagem e 
de odontologia, e coordenadores do NVS, de Farmácia, Laboratório e das comissões 
de Biossegurança, Prontuários e Segurança do Paciente. Juntamente com a Chefia do 
CSEGSF e a Coordenação do Teias, essas instâncias tiveram grande importância na orga-
nização das ações assistenciais propostas para o CSEGSF e a CFVV durante a pandemia. 

Para permitir o atendimento seguro a casos suspeitos da Covid-19 e a manutenção 
das atividades regulares das unidades de APS, evitando as consequências danosas da 
desassistência em períodos de pandemia, um conjunto de ações foi realizado ao lon-
go do ano de 2020, algumas das quais geraram documentos instrutivos/protocolares. 
Embora esses documentos sejam muito atrelados a características locais, alguns deles 
podem servir de modelo e inspiração para outras unidades ou como um resgate histó-
rico dessa fase crítica vivenciada pelas unidades básicas de saúde (UBS) com a chegada 
da Covid-19.

O trabalho aqui apresentado foi fruto do esforço de muitos profissionais do CSEGSF 
e da ESF que se empenharam em criar soluções para lidar com o cenário desafiador da 
pandemia. Com este relato, ainda que parcial, visamos a reconhecer e dar visibilidade a 
esse esforço. 

BIOSSEGURANÇA E REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Com o surgimento da Covid-19, grande parte das ações necessárias para prover o 
atendimento a casos suspeitos envolvia questões relativas à biossegurança, dada a alta 
transmissibilidade do Sars-CoV-2. O risco de transmissão demandava, além do uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs), a separação das áreas de atendimento e a 
constante atenção para a desinfecção das superfícies (Anvisa, 2020). 

Preparando os profissionais para a possível chegada de casos suspeitos de 
Covid-19, a Comissão Interna de Biossegurança e Controle de Infecção (CIBCI) 
publicou, em 6 de fevereiro de 2020, a primeira versão do documento Orientações 
para atendimento de pessoas com suspeita de infecção pelo Sars-CoV-2, que teve 
diversas atualizações posteriores. Com a mesma intenção, realizou, a partir de 5 de 
março de 2020, treinamentos de todos os profissionais das UBS, incluindo equipe 
de higiene e limpeza, quanto às precauções respiratórias (gotículas e aerossóis) e de 
contato, higienização das mãos e utilização de EPIs. A CIBCI produziu também os vídeos 
Sequência de Paramentação (https://youtu.be/ssTIB4k-aD8) e Desparamentação 

http://portal.anvisa.gov.br/
https://youtu.be/ssTIB4k-aD8
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(https://youtu.be/SmNNPvlPz1w), que serviram de apoio aos treinamentos, além 
de materiais impressos com orientações aos profissionais e aos pacientes, como o 
cartaz Se você está GRIPADO ou com TOSSE (Figura 1), que foram afixados nos 
locais de atendimento. Recomendações para o afastamento e retorno ao trabalho de 
profissionais de saúde também foram publicadas e atualizadas nos meses posteriores, 
de acordo com novas publicações do Centro de Controle de Doenças (CDC) norte-
americano (CDC, 2020a, 2020b). 

Figura 1 – Cartaz: Se você está gripado ou com tosse! – fev. 2020

SSee  vvooccêê  eessttáá  
GGRRIIPPAADDOO  oouu  
ccoomm  TTOOSSSSEE,,  
ppeeççaa  uummaa  
mmáássccaarraa!!

Cubra a boca e o nariz com um lenço
descartável ao espirrar ou tossir.
Jogue no lixo o lenço usado.
Tussa ou espirre no seu antebraço, não
em suas mãos, que são importantes
veículos de contaminação.
Higienize as mãos depois de tossir ou
espirrar. Lave-as com água e sabão e
seque-as com papel-toalha ou use o
álcool gel.

https://youtu.be/SmNNPvlPz1w
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
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Com o reconhecimento da transmissão comunitária da Covid-19 no Rio de Janeiro 
em 13 de março de 2020, era essencial modificar todos os processos de trabalho em 
razão da expectativa de aumento do número de pacientes com sintomas respiratórios 
agudos e da necessidade de realizar esses atendimentos em condições de biossegurança 
adequadas para minimizar a possibilidade de contágio. Era necessário, então, rastrear os 
pacientes no primeiro contato com o serviço e implementar todas as precauções para o 
controle de infecção de acordo com as recomendações vigentes (WHO, 2020a). Estas 
incluíam atendimento em áreas externas, limitação do contato físico, modificações de 
fluxo, designação de áreas de atendimento e espera separadas para os casos suspeitos, 
distanciamento entre pacientes, colocação de barreiras físicas e disponibilização e uso 
racional de EPIs (WHO, 2020b). 

Considerando esse novo cenário epidemiológico, novos fluxos assistenciais, 
gerenciais e de vigilância foram implementados no CSEGSF e na CFVV a partir de 16 de 
março, primeiro dia útil após o reconhecimento da transmissão comunitária da Covid-19 
no Rio de Janeiro, mediante mobilização dos recursos locais e adaptações dos espaços 
de atendimento existentes. Esses fluxos eram revisados diariamente nas primeiras 
semanas e foram sendo documentados das mais variadas formas; a comunicação com 
os profissionais era realizada em breves reuniões com as equipes e por WhatsApp, 
dada a necessidade de adaptações e confecção de escalas para os diversos pontos de 
atendimento externo criados. Todos os pacientes passaram a ter a temperatura aferida e 
a higienizar as mãos com álcool 70% ao primeiro contato com o serviço. 

Para separar pacientes suspeitos de Covid-19 dos pacientes com outras demandas, 
equipes de Resposta Rápida (ERRs) com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 
agente comunitário de saúde foram compostas para atuar nos espaços físicos adapta-
dos, sem prejuízo da observância das normas de biossegurança adequadas à transmis-
sibilidade do vírus emergente. A logística de montagem dos espaços, de fornecimento 
de EPIs e de fluxo de registros e notificações foi operacionalizada e, com o transcorrer do 
tempo, redesenhada de acordo com os novos conhecimentos e normativas. Recomen-
dações para o uso adequado de EPI no CSEGSF segundo local e tipo de atendimento 
(Figura 2) foram publicadas e atualizadas a cada mudança nas recomendações interna-
cionais ou na organização local.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331492
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331498
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Figura 2 – Recomendações para o uso adequado de EPI no CSEGSF segundo local e tipo 
de atendimento – set. 2020

COVID-19
Recomendações para o uso adequado de EPI 

no CSEGSF
TRIAGEM – ÁREA EXTERNA

HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA, ÓCULOS OU PROTETOR 
FACIAL, AVENTAL (gramatura 30g/m²) E

DISTANCIAMENTO ESPACIAL DE, PELO MENOS, 1,5m.
AO IDENTIFICAR USUÁRIO COM SINTOMAS SUSPEITOS, ENCAMINHÁ-
LO PARA A ÁREA DE RESPOSTA RÁPIDA. OFERECER MÁSCARA CASO 

O USUÁRIO NÃO ESTEJA USANDO.

ÁREA DA EQUIPE DE RESPOSTA RÁPIDA
HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA, ÓCULOS OU PROTETOR 

FACIAL, GORRO, LUVAS, AVENTAL (gramatura 40g/m²) E
DISTANCIAMENTO ESPACIAL DE, PELO MENOS, 1,5m. 

EM CASO DE PROCEDIMENTO GERADOR DE AEROSSÓIS (COLETA DE 
SWAB, POR EX.), UTILIZAR MÁSCARA PFF2/N95.

ÁREAS INTERNAS ASSISTENCIAIS DO CSEGSF
HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA + EPI DE ACORDO COM AS 

PRECAUÇÕES PADRÃO E, SE NECESSÁRIO, PRECAUÇÕES 
ESPECÍFICAS.

HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA E DISTANCIAMENTO 
ESPACIAL DE, PELO MENOS, 1,5m. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS – TODOS OS TRABALHADORES, INCLUINDO
OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

FONTE: NOTA TÉCNICA 07/2020 ANVISA
ATUALIZADO EM 15/09/2020 - CIBCI
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As duas unidades têm espaços físicos muito distintos. No CSEGSF, foi possível 
atender em área externa e ventilada, nos consultórios com filtro Hepa (high efficiency 
particulate air) e acesso por entrada externa à unidade. Na CFVV, iniciou-se o primeiro 
atendimento na Academia Carioca, ao lado da clínica, para todos os casos suspeitos, e 
foram reservados dois consultórios com janelas para exame clínico mais detalhado de 
adultos e crianças que apresentassem algum sinal de gravidade ou dúvida diagnóstica.

Na segunda semana de abril, em razão do aumento do número de atendimentos, o 
estacionamento em frente ao CSEGSF foi adaptado para a recepção e separação dos ca-
sos suspeitos de Covid-19 e outras demandas, com tendas instaladas nos dois espaços 
(Figura 3). Mas essa solução logo pareceu insuficiente diante da explosão do número 
de casos de síndrome respiratória aguda de todo espectro de gravidade, aliada à neces-
sidade de preservar o acesso para pacientes com outras demandas de saúde agudas e 
crônicas, mantendo as medidas de controle de infecção (Paho, 2020). Assim, já em 27 
de abril o CSEGSF encaminhou à Direção da Ensp o Projeto de Reorganização e Reforço 
da Capacidade Resolutiva do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria para o 
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no Âmbito da Atenção Primária, que tinha 
como objetivo principal

ampliar a capacidade assistencial do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria 
para atender ao crescente número de pacientes com síndrome respiratória aguda e dar 
condições para a continuidade das ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 
inerentes à APS no contexto da pandemia da Covid-19.

Figura 3 – Atendimento aos sintomáticos respiratórios em área externa ao Centro de 
Saúde Germano Sinval Faria – dez. 2020 

Foto Amanda Cruz da Silva.

http://www.paho.org/en/documents/recomendaciones-para-reorganizacion-ampliacion-progresiva-servicios-salud-para-respuesta
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Nessa mesma ocasião, diante do aumento de casos graves chegando às unidades 
de APS, foi realizado treinamento para médicos e enfermeiros para o manejo de emer-
gências, incluindo manuseio emergencial de vias aéreas e ressuscitação cardiopulmonar, 
com uso de manequins adquiridos por doação. Instrutivos relativos aos procedimen-
tos e medicações para intubação em sequência rápida foram elaborados e afixados nas 
salas de atendimento.

Para o atendimento aos casos suspeitos de Covid-19, foi também viabilizado pela 
Farmácia o abastecimento de medicamentos importantes para cujo fornecimento a 
Prefeitura do Rio de Janeiro estava encontrando problemas e/ou que não constavam 
na grade de medicamentos padronizados para as UBS, bem como de medicamentos 
para sedação em caso de intubação orotraqueal. A equipe de enfermagem elaborou 
Rotina de enfermagem na Sala de Pesquisa Clínica Covid-19 e os checklists Covid-19 
para sistematizar a assistência em enfermagem da ERR, incluindo a preparação da sala 
de atendimento e o provimento de todos os materiais necessários à assistência no 
âmbito da APS; esses materiais estão disponíveis na intranet da instituição.

As ações planejadas e os materiais produzidos no CSEGSF foram sendo compartilhados 
e adaptados à CFVV sempre que considerados adequados à sua realidade. Em muitos 
casos, estratégias próprias mais condizentes com o contexto local foram produzidas 
pelos gestores e trabalhadores da própria unidade. Em agosto, após conflito armado 
na área da Academia Carioca, o primeiro atendimento passou a ser feito na entrada 
da clínica, sem espaço confortável para espera de pacientes. A instalação de tendas 
externas não foi viabilizada, apesar de indicada, por questão de segurança local. Porém, 
em 7 de dezembro, já com aumento expressivo de casos de Covid-19 e a temperatura 
elevada causando grande desconforto para a equipe assistencial e para os usuários, a 
Academia Carioca voltou a ser utilizada como espaço para o primeiro atendimento e sala 
de espera (Figura 4).
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Figura 4 – Atendimento aos sintomáticos respiratórios na área da Academia Carioca 
anexa à Clínica da Família Victor Valla – dez. 2020 

Foto Amanda Cruz da Silva.

VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE CASOS

A partir de 16 de março de 2020 (12ª semana epidemiológica), todos os casos de 
síndrome gripal (SG) passaram a ser notificados como suspeitos de Covid-19. Para oti-
mizar o tempo de atendimento e padronizar os registros feitos pela Equipe de Resposta 
Rápida (ERR), foi elaborado o Formulário de avaliação de indivíduo com sintomas 
respiratórios (Figura 5), que ao longo do tempo sofreu várias adaptações, até a versão 
única de atendimento e notificação. O formulário contempla todas as informações ne-
cessárias à notificação, além de campos para o registro de sinais vitais e conduta médica 
e de enfermagem, dispensando o preenchimento da notificação pela equipe de assistên-
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cia, exceto para os casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), para os quais há 
um formulário próprio. A equipe de vigilância recolhe os formulários da ERR, seleciona 
aqueles classificados como suspeitos de Covid-19, notifica no sistema e-SUS VE e insere 
seus dados na Planilha de Notificação Covid-19. 

Figura 5 – Avaliação de indivíduo com sintomas respiratórios ERR. Versão 6 – set. 2020 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE INDIVÍDUO COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

Esta ficha servirá de base para a notificação em formulário eletrônico pela Vigilância em Saúde                  Versão 6 - 19/09/2020 

ENFERMAGEM 

Nome completo: _______________________________________________________D.N.: ______/_____/________ 

Nome da mãe: ________________________________________________________Idade: _______ Sexo: ___(M/F) 

Raça/ Cor:  branca     preta     amarela     parda     indígena     ignorado 

Endereço completo: _____________________________________________________________________________ 

Tel./ cel.: _____________________ CPF: __________________________ CNS: ______________________________ 

É profissional de saúde?  sim não   Especifique: _______________________________________________ 

Motivo da procura: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Data de início dos sintomas: ______/_____/________  

Se apresenta outros sinais e/ ou sintomas relevantes, quais? ____________________________________________ 

Faz uso de medicamentos de uso contínuo?  sim  não       Se sim, descreva: __________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Apresenta alergia a medicamentos?  sim  não         Se sim, descreva: ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

História de cirurgias prévias ou internações recentes?   sim não        Se sim, descreva: __________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Profissional (nome/ carimbo): ___________________________________________ Data: ______/_____/________ 

Dor de garganta         sim  Perda do paladar         sim  Diarreia         sim 

Dispneia         sim  Perda do olfato         sim  Dor abdominal sim 

Febre         sim  Coriza         sim  Vômitos sim 

Tosse         sim  Artralgia         sim  Fadiga sim 

Cefaleia         sim  Mialgia         sim  Outros sim 

Doenças respiratórias crônicas         sim  Gestante         sim 

Doenças cardíacas crônicas         sim  Puérpera         sim 

Diabetes         sim  Obesidade         sim 

Doenças renais crônicas em estágio avançado         sim  Doenças cromossômicas          sim 

Imunossupressão         sim  Outra sim 

Hipertensão arterial         sim  Qual? ______________________________________         
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Figura 5 – Avaliação de indivíduo com sintomas respiratórios ERR. Versão 6 – set. 2020 
(continuação)

A consolidação dessas informações tornou possível acompanhar os casos notificados 
como suspeitos de Covid-19 e programar o monitoramento remoto, estratégia por meio 
da qual cada paciente notificado continua em acompanhamento por um período de 14 
dias a contar do início dos sintomas.
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O monitoramento de pacientes suspeitos de Covid-19 tem sido feito desde 23 de 
março de 2020 por meio de telefonemas estruturados, com perguntas sobre os sinto-
mas, realizados em dias alternados. Isso permite acompanhar a evolução da doença 
entre os casos notificados, identificar sinais de agravamento e orientar os pacientes 
quando há necessidade de atendimento presencial imediato (Greenhalgh, Koh & Car, 
2020). Durante o monitoramento também são reforçadas as orientações e é avaliada 
a manutenção do isolamento domiciliar. Um roteiro de telemonitoramento foi ela-
borado para o registro padronizado desses contatos, posteriormente adaptado para o 
Google Forms.

Para dar visibilidade aos dados epidemiológicos, a Equipe de Informação em Saúde 
do Teias Escola Manguinhos elaborou o Painel de Situação Manguinhos Covid-19 
(https://bit.ly/manguinhoscovid19), que permite visualizar em tempo real os dados de 
notificação e do telemonitoramento dos casos suspeitos de Covid-19 atendidos pelas 
clínicas. Nesse painel é possível identificar áreas de maior disseminação da doença no 
território. Trata-se de importante instrumento para a gestão e para o controle social, 
inclusive para orientar as comunidades quanto às medidas de distanciamento social. 

TESTAGEM PARA COVID-19

Após treinamento dos profissionais e confecção de um instrutivo orientador, em 
março de 2020 o CSEGSF iniciou a testagem dos trabalhadores do Teias e do CSEGSF 
com suspeita de Covid-19. Com o aumento dos casos entre usuários e trabalhadores, 
ao final de abril a equipe do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana (Cesteh) assumiu, após treinamento no CSEGSF, a coleta de testes moleculares 
(RT-PCR) para Covid-19 dos trabalhadores da Ensp e do Teias.

Quanto aos usuários, após o reconhecimento da transmissão comunitária da 
Covid-19 no Rio de Janeiro, a coleta de RT-PCR ficou restrita aos pacientes internados, 
não sendo disponibilizada para as UBS. No entanto, no CSEGSF e na CFVV, em diferentes 
períodos, projetos de pesquisa da Fiocruz oportunizaram às crianças ou adultos suspeitos 
o acesso ao teste (Brasil, 2020; Noronha, 2020). Em de julho de 2020, os profissionais 
do CSEGSF passaram a coletar também o exame de RT-PCR para os casos suspeitos 
que não fossem incluídos nas pesquisas, sendo os exames processados no Laboratório 
de Vírus Respiratórios do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz. A CFVV realiza a coleta de 
RT-PCR desde dezembro de 2020. Um terceiro projeto de pesquisa (Struchiner, 2020) 
iniciou um inquérito sorológico domiciliar em Manguinhos, em setembro de 2020.

https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2461
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2461
https://bit.ly/manguinhoscovid19
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PESQUISAS NA APS

Dez pesquisas sobre a Covid-19 foram iniciadas em 2020 no CSEGSF e na CFVV, 
cinco das quais coordenadas por pesquisadores do CSEGSF. Ambas as unidades 
adaptaram seu espaço físico e fluxos a fim de conciliar as demandas das pesquisas com 
a assistência e oportunizar à população os potenciais benefícios pela participação. Entre 
os estudos clínicos envolvendo assistência a casos suspeitos de Covid-19, além dos 
citados estudos observacionais e de testes diagnósticos, foi iniciada, em setembro de 
2020, uma pesquisa para avaliação de custo-efetividade da oximetria domiciliar e de 
videoconsultas no acompanhamento desses pacientes (Daumas, 2020). 

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE: TODA A APS QUE NÃO É COVID-19

Para além das necessidades inerentes ao atendimento de pacientes com suspeita de 
Covid-19, é preciso lembrar que pacientes com outras demandas de saúde continuaram 
dependendo das unidades de APS para a continuidade de seus tratamentos e realização 
de ações preventivas, como a vacinação de rotina. 

Foram mantidos os atendimentos prioritários, seguindo orientação da SMS-RJ, de 
gestantes, lactentes, portadores de tuberculose e pessoas vivendo com HIV, entre ou-
tras. As urgências continuaram sendo avaliadas e atendidas. A vacinação de rotina se 
manteve ativa, sendo adaptado o local de realização das campanhas, como a da gripe, 
executada inicialmente na sala de grupos e depois transferida para o espaço da biblioteca 
da Ensp, que se encontrava desativada e foi adaptada para esse fim. 

Para melhorar a comunicação das eSF com os usuários, em maio cada equipe recebeu 
um telefone celular para enviar e receber mensagens dos usuários de suas respectivas 
áreas via WhatsApp. Com esse novo canal de atendimento visava-se a garantir o acesso 
e a continuidade do cuidado a usuários com demandas de saúde diversas, principalmen-
te portadores de condições crônicas, cujo atendimento presencial na unidade foi inicial-
mente muito restrito devido aos riscos de infecção. Apesar de não ser uma ferramenta de 
uso universal, especialmente em uma comunidade com baixo índice de desenvolvimento 
humano (IDH), foi uma alternativa de acesso importante naquele momento. 

Outros exemplos de adequação ao contexto da pandemia foram os atendimentos 
remotos realizados por uma nutricionista, pela educadora física e pela Equipe de Saúde 
Mental, que permitiram o seguimento de usuários já em acompanhamento, bem como 
um primeiro atendimento de casos encaminhados pelas equipes.
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SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

Já no mês de março muitos profissionais foram afastados do trabalho presencial por 
serem considerados, de acordo com critérios oficiais, do grupo de risco para Covid-19. 
Entre esses estavam agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermei-
ros, profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf), da gestão e equipe 
multiprofissional do CSEGSF, além de trabalhadores terceirizados. 

Graças ao apoio da Ensp e da Presidência da Fiocruz, em maio de 2020 foi possível 
a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar com os 
profissionais das duas clínicas no atendimento dos casos suspeitos de Covid-19. Esses 
contratos permitiram a retomada dos atendimentos aos portadores de condições crônicas 
de forma mais intensiva a partir de junho, quando esses pacientes voltaram a procurar 
a unidade em maior número, com demandas que não puderam ser atendidas nos meses 
anteriores. A maior parte desses contratos, contudo, finalizou em novembro de 2020, 
recriando as dificuldades para o acolhimento de toda essa demanda assistencial.

Assim como a redução do contingente de pessoas em trabalho presencial, os afas-
tamentos temporários para isolamento ou quarentena, devido a sintomas da Covid-19 
ou ao contato com o vírus, foram também um fator de estresse para os trabalhadores, 
que sofreram com a sobrecarga e a necessidade de constantes reorganizações das 
escalas de trabalho. 

Nesse contexto, gostaríamos de destacar algumas importantes iniciativas de cuida-
do com os trabalhadores. Desde o início da pandemia, em março, a carga de trabalho 
exaustiva, associada aos temores decorrentes do surgimento de uma nova doença, moti-
vou um grupo multidisciplinar de profissionais composto por psicólogos, educadores fí-
sicos, residentes médicos e multiprofissionais a reformular e ampliar o trabalho do grupo 
Cuidando de Quem Cuida, com o objetivo de proporcionar momentos de descontração 
e ajudar a lidar com o estresse do trabalho. Esse grupo já atuava antes da pandemia com 
atividades lúdicas e de relaxamento para os agentes comunitários de saúde. A partir de 
sua reformulação, foi elaborada uma grade de atividades oferecidas para todos os pro-
fissionais, em diferentes turnos, conduzidas por pessoas do grupo e com a participação 
voluntária dos trabalhadores disponíveis, incluindo meditação, alongamento, massagem 
orientada, automassagem e danças diversas.

Além dessas atividades, foram conduzidas por um psicólogo do CSEGSF, de forma 
regular, às quintas-feiras à tarde, rodas de meditação, reflexão, dinâmicas de grupo e 
música, que contaram com a participação simultânea de um número maior de trabalha-
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dores e permitiram importantes trocas entre eles. Foram também ofertadas pelo grupo 
de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) da Ensp terapia com florais 
de Bach e sessões remotas de Reiki, individuais e coletivas.

ENSINO

Para atender aos alunos que estão sob responsabilidade do CSEGSF, ou em campo de 
estágio nas duas unidades de APS, algumas adequações foram necessárias. 

O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do CSEGSF 
se readequou ao contexto da pandemia com revisão dos estágios, atualizados frequen-
temente, e adaptação dos canais teóricos pelas plataformas Zoom e Google Meet. Os 
residentes participaram de lives da comunidade e da renovação do Cuidando de Quem 
Cuida, entraram na composição da ERR e participaram da organização e utilização dos 
celulares das equipes no atendimento remoto.

As residências multiprofissionais em Saúde da Família da Ensp e a de Enfermagem 
em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense permaneceram atuando nas 
equipes e auxiliando nas demandas relacionadas à Covid-19, como por exemplo o 
telemonitoramento e a organização da porta de entrada.

Quanto aos alunos de graduação das duas clínicas, houve a manutenção do interna-
to e estágio dos acadêmicos de medicina bolsistas do município, por via remota em par-
ceria com professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As atividades realizadas 
foram, por meio do telemonitoramento, a orientação específica sobre os cuidados domi-
ciliares dos casos suspeitos e a busca ativa das crianças para vacinação de papilomavírus 
humano (HPV) e vacina meningocócica conjugada quadrivalente (ACWY). 

CONQUISTAS, LIMITAÇÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

As ações implementadas visando ao enfrentamento da pandemia nas UBS permi-
tiram compartilhar com todos os trabalhadores os conhecimentos sobre como se pro-
teger da infecção no local de trabalho; manter os atendimentos regulares de pré-natal 
e vacinação sem interrupção durante o período; aumentar os atendimentos a doenças 
cardiovasculares e diabetes após o pico da pandemia; mobilizar diferentes trabalhadores 
para compor escalas de atendimento e recepção; monitorar usuários em casa; promover 
a integração das equipes e ofertar aos trabalhadores espaços de reflexão e cuidado para 
mitigar os efeitos de todo o estresse desse período.

Ter uma Comissão de Biossegurança e Controle de Infecção, com profissionais expe-
rientes e coordenada por uma infectologista, foi vital para a preparação das unidades de 
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saúde. A capacidade técnica local e o trabalho em equipe da Comissão do Cuidado per-
mitiram desenvolver protocolos e elaborar soluções adequadas à nossa realidade antes 
mesmo de termos diretrizes claras emanadas das instâncias superiores.

Apesar de termos produzido muitos materiais e rotinas para organizar o nosso 
trabalho, a necessidade de dar conta de tarefas urgentes limitou nossa capacidade de 
organizar e compartilhar em tempo real as soluções que foram sendo criadas ao longo 
da pandemia. 

A APS se mostrou um espaço muito rico para a produção e experimentação de so-
luções para problemas de saúde pública emergentes. Acreditamos que a participação 
de mais sanitaristas das áreas de epidemiologia e planejamento no acompanhamento 
das atividades assistenciais poderia potencializar a produção de conhecimento apli-
cado à prática. 

Chegamos ao final de 2020 com equipes exaustas e tendo pela frente mais uma 
avalanche de casos de Covid-19 que se superpõe a um conjunto de outras demandas re-
primidas, algumas das quais inadiáveis, que precisavam ser manejadas em um momento 
em que ocorria o término do contrato de boa parte dos profissionais que atuaram na 
ERR nas unidades de saúde.

Percebemos a necessidade de planejar soluções a médio e longo prazos para o novo 
cenário epidemiológico, incluindo modificações estruturais e instalação de filtros Hepa. 
Muitas das adequações feitas funcionaram por um tempo, mas foram planejadas como 
provisórias. O calor do verão já castiga pacientes e profissionais, que trabalham cobertos 
por EPIs em área externa sem nenhum conforto térmico.

Ao escrever este relato nos primeiros dias do ano de 2021, temos pela frente como 
desafios: manter a saúde física e mental dos trabalhadores, garantindo descanso, auto-
cuidado e condições adequadas de trabalho; promover mudanças no espaço físico das 
unidades de APS para se adequarem às exigências de biossegurança; garantir condições 
materiais e de pessoal que permitam incorporar à rotina o atendimento aos casos sus-
peitos de Covid-19, o telemonitoramento e as consultas remotas, sem prejuízo das 
atividades habituais; e, ainda, organizar e executar no nível local a maior campanha de 
vacinação já realizada em nosso país. 
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Em 3 de dezembro de 2021, o cenário da pandemia de Covid-19 no mundo comple-
tava pouco mais de um ano e somava, segundo o Painel Coronavírus da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 262.866.050 casos confirmados (WHO, 2021). Muito se tem 
discutido sobre seus efeitos na vida das pessoas infectadas, mas também sobre seu im-
pacto na vida cotidiana de cada indivíduo e das comunidades. As medidas de mitigação, 
implementadas pelos governos como principal estratégia de diminuição dos riscos de 
transmissão, como o isolamento interpessoal e o lockdown, não apenas regularam a 
circulação das pessoas, mas determinaram novos modos de fazer o cotidiano da vida.

Algumas atividades que ofereciam mais risco de transmissão da Covid-19 exigiram 
maior atenção de governos, autoridades sanitárias e órgãos reguladores. Nesse quadro, 
o contexto escolar exigiu especial atenção aos impactos do isolamento social e à função 
da escola na vida das crianças e adolescentes. A equação entre a essencialidade da 
educação e as avaliações e classificação dos riscos da retomada das atividades presenciais 
no ambiente escolar determinou uma complexidade que exigiu da gestão municipal, dos 
profissionais das instituições de ensino público e privado e dos familiares dos alunos 
esforços coletivos e coordenados para a elaboração de protocolos de segurança para 
todos da comunidade escolar (Niterói, 2020a). 

O ambiente escolar é cenário de desenvolvimento biopsicossocial, não apenas em 
sua função pedagógica formal, mas na garantia da saúde física e mental de crianças e 
adolescentes. Dessa forma, o fechamento das instituições de ensino tem impactos e 
efeitos indiretos na vida e saúde das crianças, tais como elencados em documento pro-
duzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): repercussões no ensino, na socialização 
e no desenvolvimento; o estresse afetando a saúde mental, gerando aumento de sinto-

https://covid19.who.int/
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2020/1361/13604/decreto-n-13604-2020-institui-o-plano-de-transicao-gradual-para-o-novo-normal-distanciamento-responsavel-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-niteroi
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mas de depressão e ansiedade; aumento da violência contra a criança, o adolescente e a 
mulher e a consequente diminuição da procura por atendimento nos serviços de prote-
ção; diminuição das coberturas vacinais; redução da cobertura de programas de triagens 
universais; aumento da epidemia de sedentarismo e obesidade; aumento da fome e do 
risco alimentar e exagero no uso de mídias/telas, entre outros (Fiocruz, 2020). Esses 
efeitos, adicionados à suspensão das atividades de ensino, e seus impactos no futuro, 
inclusive atrasos socioeconômicos, são alguns dos elementos que impulsionam a dis-
cussão sobre a necessidade de reabertura das escolas. 

A situação epidemiológica e as informações científicas sobre o grupo populacional 
escolar produzidas até o momento são centrais na compreensão desse quadro. Pesquisas 
recentes de monitoramento da pandemia pelo mundo demonstraram que há menor 
incidência de casos entre crianças. 

Um estudo de grande escala realizado na Alemanha com 4.964 participantes entre 
crianças de 1 a 10 anos e adultos responsáveis identificou soroprevalência 3 vezes menor 
entre crianças e uma relação entre criança positivada e familiar negativado em testagem 
para Covid-19 4,3 vezes menor do que a relação contrária, indicando maior potencial de 
transmissão do adulto para a criança. Entre as crianças que continuaram frequentando a 
escola, a positividade foi estatisticamente semelhante às demais (Tönshoff et al., 2021).

Além desse, há estudos de campo com experiências que demonstraram a retomada 
das atividades escolares sem impacto no aumento de casos ou no número de infecções 
em crianças e adolescentes, enfatizando que em um ambiente escolar organizado para 
as medidas de prevenção é possível reduzir drasticamente os riscos de transmissão, e 
que a transmissão no domicílio é mais comum entre os escolares (Lee & Raszka, 2020; 
Posfay-Barbe et al., 2020). 

Desse modo, diferentes países centrais e também periféricos têm construído e 
adequado protocolos de segurança e de vigilância municipal que garantam o retor-
no seguro às aulas, levando em consideração as informações científicas atualizadas, 
orientações quanto a precauções respiratórias e de contato, além das informações 
epidemiológicas locais. 

O Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
disponibilizou, a partir de fevereiro de 2020, mapa mundial de monitoramento da 
situação escolar (Figura 1).

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_para_o_retorno_escolar_-_08.09_4_1.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2775656
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/2/e2020004879/tab-article-info
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/05/22/peds.2020-1576.full.pdf
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Figura 1 – Mapa mundial da situação escolar dos países – fev. 2020 a abr. 2021
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De maneira geral, os países têm optado pela modalidade presencial e on-line, ficando 
a critério do/da aluno/a-família definir o método. Nos protocolos de segurança têm sido 
considerados aspectos infraestruturais, a organização dos horários de intervalo entre as 
salas de aula com atividades presenciais em um mesmo turno, o número de alunos/as 
por turma e fluxos para notificação de casos suspeitos. 

Somadas às possibilidades de criar um ambiente seguro quanto aos riscos de trans-
missão da Covid-19, outro fator importante na defesa do retorno das aulas, tidas como 
essenciais ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, é o cenário epidemiológico 
da doença na faixa etária escolar. 

No Brasil, o Boletim Epidemiológico 52, do Ministério da Saúde, informa que até 1º de 
março de 2021 tivemos 200.212 casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag). Des-
se total, os casos classificados por Covid-19 foram 114.817. A análise da distribuição 
desses casos por faixa etária permitiu identificar que o percentual de crianças e adoles-
centes que tiveram Srag foi de 7,3% (14.709) e que o percentual desta faixa etária entre 
os casos de Srag classificados por Covid-19 foi de 1,8%. Estratificando as faixas etárias 
de crianças e adolescentes que tiveram Srag causados por Covid-19, foi possível obser-
var que 30% desses casos foram em menores de 1 ano, 28,7% na faixa entre 1 e 5 anos 
e 41,3% entre 6 e 19 anos (Brasil, 2021).

A REABERTURA DAS ESCOLAS: IMPLICAÇÃO E COMPARTILHAMENTO ENTRE 
SAÚDE E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO

Niterói, localizada na Região Metropolitana II do Estado do Rio, tem 515.317 ha-
bitantes (IBGE, 2020). No enfrentamento da pandemia, o município teve importante 
atuação com a antecipação das tomadas de decisão de modo a evitar mortes e garantir 
os cuidados em saúde, com a ampliação do número de leitos, aquisição de equipamen-
tos, distribuição de kits de higiene e máscaras e testagem massiva da população. Além 
das ações diretamente ligadas à a assistência em saúde, Niterói investiu em medidas de 
mitigação, como por exemplo garantia de renda básica e apoio aos comerciantes para a 
manutenção dos postos de trabalho.

O município foi uma das primeiras cidades a realizar o fechamento das escolas, 
em 16 de março de 2020 e, em especial, a distribuição de cestas básica para mitigar 
os efeitos de tal fechamento e garantir a segurança alimentar e minimizar alguns dos 
seus impactos sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes, sobretudo para 
a população mais vulnerável. Em estimativa de 2020, Niterói teria 105.930 crianças 
adolescentes de 0 a 19 anos, dos quais 80.585 em idade escolar. O sistema escolar do 

http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/05/boletim_epidemiologico_covid_52_final2.pdf
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/niteroi.html
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município conta com instituições privadas, municipais, estaduais e federais. Contudo, 
as articulações de apoio a essa experiência foram realizadas apenas nas parcerias com 
instituições privadas e municipais, que somaram, respectivamente, cerca de 289 e 114 
unidades escolares. 

Após a primeira onda da Covid-19, o controle dos casos, a testagem massiva, o 
controle maior das transmissões no município e a elaboração de um sistema de monito-
ramento consolidou a implantação do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal 
(Niterói, 2020a). Na reafirmação do setor da educação como pauta fundamental na 
retomada das atividades presenciais após período de lockdown, a Secretaria Municipal 
de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação iniciaram processo de trabalho intenso e 
minucioso para a construção de diretrizes em biossegurança aplicáveis a diferentes con-
textos e para a consolidação de um sistema de vigilância específico para o monitoramen-
to da transmissão da Covid-19 no ambiente escolar. Como resultado, duas publicações 
com as diretrizes e orientações a toda a comunidade escolar, pública e privada, foram 
ponto de partida para a organização das instituições para a retomada das atividades 
(Niterói, 2020b, 2020c).

A elaboração das Diretrizes para a Construção dos Planos Locais de Retorno às Ativi-
dades Presenciais da Educação Municipal de Niterói foi esforço conjunto entre Secretaria 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Fundação Municipal de Educação (FME) e 
Fundação Municipal de Saúde (FMS). O processo teve início em junho de 2020, quando 
Saúde e Educação se reuniram em intenso processo de revisão da literatura científica, 
análise e debate sobre as adaptações do ambiente e das atividades escolares presenciais, 
e estabelecimento de fluxos de testagem e monitoramento para a comunidade escolar. 
Como produto desse planejamento foram elaborados os dois manuais de orientação 
para as escolas públicas e privadas já mencionados (Niterói, 2020a, 2020c).

A multiplicidade dos cenários, os fluxos e contatos entre crianças e adolescentes, 
professores e funcionários apresentam desafios quanto ao risco de transmissão da 
Covid-19, exigindo, portanto, estratégia metodológica específica para o ambiente que 
crie capacidade de abranger as diferentes atividades realizadas, não apenas a sala de 
aula. Desse modo, a construção de protocolos de biossegurança se baseou na interseção 
entre fluxos, itinerários e nos microcenários que compõem o ambiente escolar – o 
preparo e a oferta da merenda, a secretaria, a chegada e saída, a hora do intervalo e o 
pátio da escola, a sala de aula, as atividades pedagógicas, entre outros (Niterói, 2020a).

Desagregar os diferentes ambientes que compõem as instituições de ensino era im-
portante para definir orientações que pudessem abarcar a singularidade de cada ativida-

https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2020/1361/13604/decreto-n-13604-2020-institui-o-plano-de-transicao-gradual-para-o-novo-normal-distanciamento-responsavel-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-niteroi
ttps://drive.google.com/file/d/16ACvGvznJd-DACYT22VyOyhNlw3UOp5G/view
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/DIRETRIZES%20Vigil%C3%A2ncia_Atualizado_Final2021%20-%20agosto.pdf
ttps://drive.google.com/file/d/16ACvGvznJd-DACYT22VyOyhNlw3UOp5G/view
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/DIRETRIZES%20Vigil%C3%A2ncia_Atualizado_Final2021%20-%20agosto.pdf
ttps://drive.google.com/file/d/16ACvGvznJd-DACYT22VyOyhNlw3UOp5G/view
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de e com isso permitir maior segurança. O processo de discussões sobre tais orienta-
ções, portanto, teve como propulsores não apenas o conteúdo pedagógico formal a ser 
transmitido nas atividades presenciais, mas principalmente a possibilidade de retomada 
das relações sociais de modo protegido, controlado e propício à qualificação da interação 
interpessoal, por meio do fortalecimento dos vínculos professor-aluno e aluno-aluno, 
com o principal objetivo de promover o bem-estar físico e psíquico das crianças e ado-
lescentes do município de Niterói (Niterói, 2020a, 2020c).

Além disso, a singularidade do contexto e a diversidade de ambiente e do público 
exigiam também análise específica das condições epidemiológicas do setor e mecanis-
mos e estratégias que pudessem nortear decisões rápidas e assertivas para evitar conta-
minações e surtos locais.

Então, o Sistema Único de Saúde (SUS), cumprindo seu papel e responsabilidade 
de orientar medidas sanitárias e coordenar as ações de vigilância e saúde do município, 
tendo modelo universal, ou seja, de acesso a todos, assumiu a coordenação dos esforços 
adicionais de enfrentamento da Covid-19, para garantir a segurança de toda a comu-
nidade escolar do município, fosse da rede pública ou privada. Desse modo, o trabalho 
coletivo e compartilhado de revisão, construção de estratégias e análise do contexto 
local das unidades escolares deu origem aos dois documentos já mencionados, que 
permitem orientar escolas privadas e públicas municipais sobre suas atividades durante 
a pandemia. O primeiro, Diretrizes para a Construção dos Planos Locais de Retorno às Ati-
vidades Presenciais da Educação Municipal de Niterói: cuidar de si, do outro e do ambiente 
em tempos de Covid-19, foi produzido para orientar as medidas de proteção e diminuição 
dos riscos de contaminação pela Covid-19, mediante a garantia de cenários seguros para 
a comunidade escolar (Niterói, 2020a).

Para a implementação dos protocolos no ambiente escolar, além desse documento 
de referência para escolas públicas e privadas do município, contou-se também com 
percurso formativo com discussão sobre a implementação das medidas de prevenção, 
com realização de debates on-line com as instituições privadas e com a visita da 
Vigilância Sanitária no diálogo sobre adequações necessárias dos protocolos propostos. 

No segundo documento, “Diretrizes para sistema de vigilância escolar: monitoramento 
do retorno às atividades da educação de Niterói”, confere-se ao SUS maior protagonismo 
na responsabilidade e nas vigilâncias em saúde. Criou-se, então, sistema intersetorial de 
vigilância escolar, com o objetivo de antever cenários para o planejamento de ações e de 
respostas rápidas a fim de evitar o aumento dos casos, considerando as especificidades 
do contexto escolar da infância e adolescência. O Sistema de Monitoramento e Vigilância 
Epidemiológica Escolar estabelece fluxo específico para testagem e detecção de casos e 

ttps://drive.google.com/file/d/16ACvGvznJd-DACYT22VyOyhNlw3UOp5G/view
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/DIRETRIZES%20Vigil%C3%A2ncia_Atualizado_Final2021%20-%20agosto.pdf
ttps://drive.google.com/file/d/16ACvGvznJd-DACYT22VyOyhNlw3UOp5G/view
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monitoramento, a partir de cenários adscritos e de parcerias territoriais entre serviços 
de saúde e escolas, com indicadores de monitoramento para o ambiente escolar postos 
em diálogo com os indicadores gerais do município (Niterói, 2020c).

A observação de contextos específicos e a avaliação dos riscos justificaram o ins-
trumento adicional de monitoramento da Covid-19 no ambiente escolar para garantir 
análise singular e celeridade no encadeamento de ações, possibilitando responder pron-
tamente às necessidades do percurso de reabertura em um cenário delicado e sensível 
ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além disso, o acompanhamento dos 
profissionais do setor educacional, dos alunos e familiares garante orientações mais 
singulares, permitindo balizar as avaliações periódicas de segurança sanitária de todos 
para a tomada de decisões necessárias ao desenvolvimento das atividades presenciais. 

 A criação de um fluxo em rede implementado para as escolas privadas e públicas 
municipais amplia parcerias e ações compartilhadas já desenvolvidas pelos sistemas pú-
blicos de educação e saúde. A iniciativa serve de inspiração para a construção de novas 
políticas que reafirmam os princípios do SUS: universalidade, equidade e integralidade.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO AMBIENTE ESCOLAR 

Campo de destaque entre as ações do SUS, as vigilâncias em saúde são responsáveis 
por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância 
de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 
para a saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise da situação de saúde da 
população brasileira (Fiocruz, 2021). 

Em seu objetivo principal de propiciar orientação técnica, a Vigilância Epidemiológica 
(VE) tem a responsabilidade de decidir sobre a execução das ações sanitárias. Seu escopo 
está no âmbito da prevenção, detecção e controle das doenças ou agravos nas esferas 
individual e coletiva (Brasil, 1990). No cenário de enfrentamento da pandemia de 
Covid-19, a VE exerce papel fundamental no monitoramento e controle da transmissão do 
Sars-CoV-2. As parcerias relatadas neste capítulo estão relacionadas a esse escopo.  

Para efetivação de um sistema de vigilância específico para as unidades, foram criados 
instrumentos simples que pudessem orientar fluxos: fluxograma de orientação; ficha de 
referência e contrarreferência de Covid-19 para orientação da conduta escolar; formulário 
de notificação dos casos. Concomitantemente, procedeu-se ao referenciamento das 
policlínicas com as unidades escolares do território como ponto de apoio para orientações 
e ordenamento dos fluxos, em interface direta com os setores de vigilância do município.

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/DIRETRIZES%20Vigil%C3%A2ncia_Atualizado_Final2021%20-%20agosto.pdf
https://pensesus.fiocruz.br/vigilancia-em-saude
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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Entre os referidos instrumentos de vigilância da Covid-19 nas escolas, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Niterói disponibilizou um fluxograma para orientar os estabele-
cimentos escolares (Figura 2).

Figura 2 – Fluxograma para os estudantes suspeitos de Covid-19

Fonte: Niterói, 2020c.

Por fim, acompanhando a estratégia proposta no Plano de Transição Gradual para 
o Novo Normal, uma estratégia similar de indicadores de monitoramento foi definida 
para as vigilâncias escolares para facilitar a comunicação com a população. Então, a 
composição dos indicadores de monitoramento municipal da Covid-19 do plano para 
o novo normal e dos indicadores específicos de acompanhamento dos profissionais do 
setor educacional e alunos estabelece referência que baliza as avaliações periódicas de 
segurança sanitária de todos para a tomada de decisões necessárias ao desenvolvimento 
das aulas presenciais. Com a finalidade de monitorar de forma mais segura os efeitos 
da retomada dessas atividades, são monitorados continuamente os casos de alunos e 
trabalhadores da educação. 
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Quadro 1 – Critérios para tomada de decisão sobre os estabelecimentos escolares 

Situação* Intervenção Decisão a tomar Observação

1 - Um caso suspeito 
em sala de aula

Afastamento 
imediato do caso e 
encaminhamento para 
testagem – Resposta 
em até 48 horas

Mantém em 
observação toda a 
turma

2 - Mais um caso 
suspeito em sala de 
aula durante período 
de testagem (48 h) do 
primeiro suspeito 

Segundo caso 
também é 
encaminhado para a 
testagem

Toda a turma 
permanece em 
quarentena de 14 dias

Havendo qualquer 
outro caso com 
sintoma, realiza-se 
a testagem a contar 
da data do início 
de sintoma e este 
permanecerá em 
afastamento

3 - Duas turmas de 
um mesmo turno 
com afastamentos 
como indicado na 
situação 2

Testagem dos casos 
sintomáticos e 
contatantes

Todo o turno 
permanece em 
afastamento de 14 
dias

Todos os alunos 
em afastamento 
permanecem em 
observação de 
sintomas, e na 
presença de sintoma 
serão testados

4 - Duas turmas 
com afastamento na 
escola que já tiver um 
turno suspenso

Testagem dos casos 
sintomáticos e 
contatantes

A escola permanece 
sem atividades 
presenciais por 14 
dias

Todos os alunos 
em afastamento 
permanecem em 
observação de 
sintomas, e na 
presença de sintoma 
serão testados

Fonte: elaboração própria.

*A avaliação da situação, produção de orientação e tomada de decisão é feita por profissionais da saúde e das 
vigilâncias para a instituição de ensino com base nos fluxos anteriormente apresentados.

ALGUNS RESULTADOS

A vigilância epidemiológica no ambiente escolar identificou que, até o dia 17 de 
setembro de 2021, o percentual de casos positivos para Covid-19, entre os casos noti-
ficados de trabalhadores da educação e alunos, foi de 29,6%.

Neste ano de 2021, a proporção dos casos confirmados de Covid-19 entre crianças 
e adolescentes corresponde a 8,6%, como se pode observar no Gráfico 1. 69,8% dos 
casos ocorreram entre pessoas de 20 a 59 anos, faixa etária seguida das faixas de 60 
anos ou mais (21,6%). 
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Gráfico 1 – Distribuição dos casos confirmados de Covid-19 por faixa etária – Niterói, 
jan. a nov. 2021

Fonte: e-SUS Notifica, Sivep Gripe, atualizado em 03 nov. 2021.

A análise dos casos de Srag no município de Niterói, também em 2021, revela menor 
risco entre pessoas abaixo de 20 anos. Do total de 7.205 casos de Srag notificados de 
residentes de Niterói, apenas 9,4% dos casos têm idade inferior a 20 anos; 52,8% são 
idosos e 37,8% são pessoas entre 20 e 59 anos de idade. A Covid-19 foi responsável por 
44,8% dos casos de Srag, totalizando 3.229 casos de todas as faixas etárias. Dos casos 
de Srag por Covid-19, é possível observar menor ocorrência também nas faixas etárias 
menores, como na Tabela 1. Destaca-se que a faixa etária de crianças e adolescentes (0 
a 19 anos) representa apenas 2,1% dos casos de Srag por Covid-19.

Tabela 1 – Distribuição de casos de Srag por faixa etária de residentes – Niterói, 2021

Faixa etária
Srag por Covid-19 Srag total

N % N %

Neonatal precoce (0 a 6 dias) 3 0,1 13 0,2

Neonatal tardio (7 a 27 dias) 3 0,1 5 0,1

Pós-neonatal (28 dias a 11 meses) 15 0,5 220 3,1

1 a 4 anos 16 0,5 263 3,7

5 a 9 anos 7 0,2 88 1,2

10 a 19 anos 25 0,8 91 1,3

20 a 29 anos 84 2,6 252 3,5

30 a 39 anos 253 7,8 506 7,0

40 a 49 anos 369 11,4 775 10,8
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Faixa etária
Srag por Covid-19 Srag total

N % N %

50 a 59 anos 580 18,0 1.188 16,5

60 a 69 anos 689 21,3 1.391 19,3

70 a 79 anos 641 19,9 1.242 17,2

80 a 89 anos 398 12,3 865 12,0

90 anos e mais 146 4,5 306 4,2

Total 3.229 100 7.205 100,0

Fontes: Notificações: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep Gripe). Secretaria 
Estadual de Saúde, Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Notificações de 2013 a 2021 atualizadas até 
02/12/2021, sujeitas a alterações.

Quanto à mortalidade, no ano de 2020 ocorreram 3 óbitos de crianças e adolescen-
tes residentes de Niterói: 1 óbito de < 1 ano, 1 óbito na faixa de 1 a 4 anos e 1 óbito na 
faixa de 15 a 19 anos. Quanto aos idosos, 84,3% dos óbitos foram de pessoas com 60 
anos ou mais. No ano de 2021, ocorreu 1 óbito de criança < 1 ano e 1 óbito de criança 
entre 10 e 14 anos, o equivalente a 0,16% dos óbitos ocorridos. A maior proporção de 
óbitos ocorreu na faixa etária dos idosos, como se pode observar no Gráfico 2.

Tabela 1 – Distribuição de casos de SRAG por faixa etária de residentes – Niterói, 2021 
(continuação)
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Gráfico 2 – Distribuição dos óbitos por Covid-19 de residentes segundo faixa etária – 
Niterói, 2021

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), atualizado em 3 nov. 2021.

Com base nas informações apresentadas, consideramos que o município de Niterói 
tem realizado o monitoramento efetivo das escolas, por meio de um protocolo seguro 
que garante rápida identificação de surto e oportuna atuação.

As atividades escolares são prioritárias por sua importância no ensino, mas também 
porque a escola é um espaço de proteção e acolhimento. O município tem realidades 
sociais díspares, em um cenário em que a comunidade escolar, seu corpo docente e 
orientadores pedagógicos são, entre outros, suporte fundamental no cotidiano de 
crianças e adolescentes que vivenciam diferentes vulnerabilidades sociais. 

CONCLUSÃO

O Brasil, na comiseração de mais de 600 mil óbitos por Covid-19, vive, há quase 
dois anos de pandemia, um cenário de luta em defesa da vida. Assistiu às inúmeras e 
diversificadas atuações do SUS para a proteção de milhares de brasileiros, reconhecendo 
a importância e expertise de seus 32 anos de atuação sobre as bases de sua diretriz de 
descentralização. Diretriz que, até mesmo em razão da fragilidade da ordenação federal, 
demonstrou potencial e capilarização suficientes para se reinventar e reproduzir.
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A pandemia levou a um cenário de escassez, disputas éticas e políticas de amplitu-
de global, adversidades e asperezas na corrida contra o tempo de quem estava a favor 
da vida. Nela, o SUS demonstrou todo o seu potencial nos diferentes níveis e campos 
de sua atenção. 

O reconhecimento do papel da escola como fundamental para o desenvolvimento 
biopsicossocial da criança e do adolescente impõe o debate sobre as atividades escolares 
para além de processos de aprendizados pedagógicos formais. O apoio e dedicação do 
SUS de Niterói, fundamentado no entendimento do impacto cotidiano escolar na vida 
das crianças, acentua a relevância nas medidas de mitigação implementadas: 1) controle 
e obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar; 
2) orientação sobre os protocolos de biossegurança para reduzir os riscos de transmissão 
da doença; 3) notificação em 24 horas, pela escola, dos casos suspeitos em um sistema 
paralelo ao do Ministério da Saúde; 4) indicadores específicos para acompanhamento 
da evolução do número de casos na comunidade escolar; 5) orientações às instituições 
públicas e privadas, aprofundando a universalização de sua atuação.

As estratégias lançadas em campo para a retomada das atividades presenciais no 
município de Niterói evidenciam a importância de um sistema único de saúde. O esforço 
de um sistema de vigilância em ambiente escolar é medida ulterior para garantir agilida-
de do cuidado e segurança a toda a comunidade escolar, além de reafirmar o SUS como 
modelo de defesa da vida e fundamental à democratização da saúde. 
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Integrando Vigilância e Atenção em Saúde 
Durante a Pandemia de Covid-19 

a experiência do Conexão Saúde na favela da Maré 

Luna Escorel Arouca e Fernando A. Bozza
 

O Projeto Conexão Saúde: de olho na Covid reúne seis organizações – Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Saúde, Alegria e Sustentabilidade Brasil (SAS Brasil), 

Redes da Maré, Dados do Bem, Conselho Comunitário de Manguinhos e União Rio – 
para oferecer à população de dois territórios de favelas cariocas, Maré e Manguinhos, 
serviços de saúde com o objetivo de reduzir o impacto da pandemia de Covid-19. Aqui 
focalizamos a Maré, porque o maior tempo de execução do projeto neste território 
gerou maior volume de dados e experiências a serem analisadas e compartilhadas. No 
projeto propõe-se um novo modelo de vigilância em saúde para o período da pandemia, 
que traz inovações ao incorporar tecnologias móveis que ampliam o acesso à saúde, 
gerando o desenvolvimento de respostas rápidas e eficazes às demandas das popula-
ções dos territórios. 

Para responder à questão central aqui apresentada, “Como uma experiência de-
senvolvida, ao longo da pandemia, em uma favela, pode trazer aprendizados para o 
sistema de saúde e servir de referência para outras organizações?”, estruturamos o 
texto em três partes. Na primeira, contextualizamos a Maré e os principais problemas 
enfrentados por sua população durante o período da pandemia. Na segunda, apresen-
tamos o modelo e os conceitos que são a base do projeto. E na terceira trazemos os 
dados produzidos em seu âmbito e seu impacto nos seis meses de atuação, de junho 
a dezembro de 2020, elencando os desafios e apontando os aprendizados e oportuni-
dades dele decorrentes.
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ELABORAÇÃO DO PROJETO

Contexto

No início de março de 2020, o governo brasileiro anunciou a identificação dos pri-
meiros casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no país. Logo, especialistas apresen-
taram suas preocupações com a contenção do vírus em regiões de favelas e periferias, 
em razão do adensamento populacional e das estruturas precárias de moradia e sanea-
mento básico, bem como a limitação de acesso aos serviços de saúde. À medida que 
protocolos de cuidado e prevenção para a Covid-19 eram desenvolvidos, ficava evidente 
que essas populações teriam inúmeras dificuldades para se manter saudáveis e evitar a 
contaminação. Em alguns locais, o simples ato de lavar as mãos não é possível. Milhares 
de brasileiros não puderam se prevenir do risco de contágio porque não tinham, e ainda 
não têm, acesso a água e sabão. Em muitas favelas, além da falta de água, o atendi-
mento médico é insuficiente e a crise econômica chegou junto com a crise de saúde. 
Os trabalhadores mais pobres, muitos deles mulheres e homens negros, são aqueles 
com maiores limitações para praticar o isolamento social, pois muitos são obrigados a 
continuar trabalhando em setores da economia que não pararam, como supermercados, 
farmácias, postos de gasolina e serviços de entregas em residências, entre outros. Outra 
parcela significativa da população perdeu parte de ou toda sua renda e teve somente o 
auxílio emergencial como fonte principal de sustento. 

A Maré é o maior conjunto de favelas do estado do Rio de Janeiro. Nessa região 
habitam atualmente em torno de 140 mil pessoas, distribuídas em 16 localidades dis-
tintas, com características sociodemográficas e históricas particulares. Atualmente, sua 
população é majoritariamente negra e feminina. No quesito gênero, mais de 50% dos 
moradores são mulheres e 62,1%, se declararam como pretos e pardos (Redes da Maré, 
2019). Geograficamente, a Maré está localizada entre as principais vias de acesso à ci-
dade – avenida Brasil e Linhas Amarela e Vermelha –, pelas quais circulam diariamente 
mais de 1 milhão de cariocas, o que lhe confere uma visibilidade ímpar mas ao mesmo 
tempo é responsável pelos graves problemas de saúde relacionados à péssima qualidade 
do ar que se respira na região.

No que tange ao acesso à saúde, somente na década de 1970 a população da 
Maré passou a ter seu primeiro Centro Municipal de Saúde, o CMS Américo Veloso, 
estrutura claramente insuficiente para a demanda local; frequentemente, a população 
dependia de serviços privados presentes na comunidade ou de vagas em hospitais 
de diferentes regiões da cidade. Ao longo da década de 1990 foram incorporados 
oito novos centros municipais de Saúde (CMS). Os novos centros foram distribuídos 

http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf
http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf
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geograficamente de forma a atender a população por comunidades, mas ainda assim 
havia frequentes reclamações dos moradores sobre a qualidade dos serviços e a oferta 
de atendimento. A partir de 2010, ocorreu uma expansão da Estratégia Saúde da Família, 
com a reestruturação do sistema de saúde municipal, em cujo âmbito alguns dos CMS 
se tornaram clínicas de Saúde da Família. Atualmente a Maré possui três CMS e quatro 
clínicas de Saúde da Família. No campo do atendimento de urgência e emergência, desde 
2007 a Maré tem uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Vila do João, o que 
facilitou o acesso dos moradores a este serviço. 

Apesar das conquistas, a população da Maré ainda encontra restrições no acesso aos 
serviços de saúde. Em 2017, a cidade do Rio de Janeiro contava com mais de 62% de 
cobertura de unidades básicas de saúde (UBS), mas desde então tais serviços têm sofri-
do sucessivos cortes orçamentários. Ao longo de 2019, as equipes da Saúde da Família 
sofreram com múltiplos atrasos salariais, além de demissões, faltas de insumos básicos, 
o que culminou no quadro atual, com o município dispondo de pouco mais de 55% de 
cobertura da Atenção Básica à Saúde (ABS) (Fernandes & Ortega, 2020). Dessa forma, 
a pandemia se desenvolveu em um cenário de precarização e desinvestimento por parte 
do Estado, sobretudo no que tange aos serviços de ABS. No caso da Maré, essa precarie-
dade se soma a uma história de desigualdades e falta de investimento público em áreas 
de favela. Alguns exemplos recentes refletem essa precariedade, como a queda do teto 
de uma das UBS por falta de manutenção (Euclides, 2020b) e o funcionamento de outra 
com um gerador por não ter instalação da rede elétrica, o que impede, por exemplo, o 
funcionamento das geladeiras para conservação das vacinas (Euclides, 2020a). 

A Redes de Desenvolvimento da Maré, organização da sociedade civil que atua há 
anos no território com ações voltadas para a garantia dos direitos dos moradores da 
Maré, se viu, por um lado, impossibilitada de seguir com suas atividades em razão dos 
riscos impostos pela pandemia. Por outro lado, precisou reformular o seu trabalho de 
forma a reduzir o impacto da pandemia no território. Desse esforço surgiu a campanha 
Maré Diz Não ao Coronavírus (Redes da Maré, 2020e), que desenvolveu uma série de 
ações, como entrega de cestas básicas, apoio a artistas locais, produção de informações 
seguras, entre outras. Entre essas iniciativas, foi criado o De Olho no Corona!, ação de 
monitoramento dos casos de Covid-19 realizada por meio de uma rede de parceiros que 
identificava e reportava os casos. Do início da pandemia até fim de abril de 2020, o Painel 
Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, havia registrado 28 casos no conjunto de favelas da 
Maré, ao passo que a equipe da Redes da Maré já havia sido informada por parceiros 
do território sobre 89 casos suspeitos ou confirmados da doença. Essa disparidade dos 
dados indicava a subnotificação e o fato de que o vírus já havia se espalhado pelas 
diversas favelas que compõem a Maré (Redes da Maré, 2020b). 

https://www.scielo.br/j/physis/a/dR8cWVJsGKzFBpKvg8KNw8k/?format=pdf&lang=pt
https://mareonline.com.br/cms-vila-do-joao-pede-socorro/
https://mareonline.com.br/a-saude-municipal-no-vermelho/
http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/12E25-BoletimDeOlho.pdf
http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/05E03-BoletimDeOlho.pdf
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Se existiu um denominador comum às várias ações desenvolvidas pela Redes da Maré 
durante a pandemia, este foi o envolvimento de moradores, parceiros e trabalhadores em 
uma resposta conjunta às necessidades impostas pelo momento. Foi com base nessa 
sinergia que a organização resolveu buscar apoio para um projeto voltado para a área da 
saúde. A Fiocruz, parceira histórica da organização e importante ator na construção da 
Atenção Primária em Saúde (APS) na Maré, reuniu um conjunto de organizações que, de 
forma coordenada, pudesse desenvolver ações de controle, testagem e atenção à saúde 
e responder às necessidades impostas pela pandemia no território. Somaram-se a esse 
esforço quatro organizações: Dados do Bem, SAS Brasil, União Rio e Conselho Comuni-
tário de Manguinhos. Desse encontro surgiu o Conexão Saúde: de olho na Covid. Com 
o apoio do Todos pela Saúde, fundo criado pelo Itaú Unibanco e parceiros para ações de 
combate ao coronavírus em todo o país, o projeto recebeu financiamento inicialmente 
por três meses a partir de julho de 2020, mas conseguiu seguir operando até dezembro, 
quando recebeu novo apoio para operar durante os primeiros três meses de 2021. 

O MODELO

O trabalho do Conexão Saúde está estruturado em torno de quatro eixos principais 
(Figura 1).

Figura 1 – Principais eixos de atuação do Conexão Saúde

Fonte: Comitê Gestor do Conexão Saúde.
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No eixo Comunicação, o foco foi a apresentação para os moradores dos serviços 
do projeto, a resposta a dúvidas e a informação ao maior número de pessoas sobre a 
pandemia, ampliando o acesso da comunidade a informações relevantes. Para tanto 
foi essencial a equipe de articuladores locais, formada por moradores que todos os 
dias circulavam pelas favelas da Maré dialogando com a população. Para apoiar a ação 
dos articuladores foram produzidos diversos materiais de comunicação, como flyers, 
cartazes, banners (colocados nas UBS) e faixas (alocadas nas principais vias da favela). 
Os articuladores trabalharam com diferentes estratégias de divulgação: comunicação 
de porta em porta com distribuição de álcool em gel e máscaras, uso do megafone 
para chegar aos moradores dos andares mais altos dos prédios, visitas às UBS e às 
associações de moradores (Figura 2). 

Figura 2 – Articuladores da Redes da Maré e SAS Brasil em ação no território 

Fotos Douglas Lopes.
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Um diálogo próximo, em linguagem direta, foi essencial para as ações de comu-
nicação. Nesse processo, os articuladores também levantavam as dúvidas e mitos 
que estavam circulando na favela, apoiando a equipe de comunicação na produção de 
peças e em novas estratégias para redes sociais e grupos de WhatsApp de moradores. 
As matérias e reportagens em grandes veículos de imprensa – tanto nacionais quanto 
internacionais – também foram uma estratégia importante, pois garantiram que a 
informação sobre o projeto chegasse a um maior número de moradores e aproximou 
pessoas e organizações interessadas em contribuir. 

No eixo Vigilância, o foco do projeto foi identificar os casos sintomáticos, oferecer 
testagem gratuita, rastrear e testar seus contactantes, garantindo um resultado rápido e 
confiável, direto para o paciente. Para tanto, tem sido utilizado um aplicativo, Dados do 
Bem, que usa algoritmos de inteligência artificial para identificar os casos sintomáticos 
e fazer a gestão da testagem e entrega dos resultados. A Dados do Bem – iniciativa sem 
fins lucrativos, fruto da parceria do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor) com a Zoox 
Smart Data e apoiada por vários parceiros como Instituto Brasileiro de Petróleo e Biocom-
bustíveis (IBP), HDI Seguros e Rede d’Or – foi criada no início da pandemia, em março de 
2020, e combina metodologia de testagem (PCR ou sorológica) com inteligência epide-
miológica, de forma a reunir dados geolocalizados para acompanhamento, em tempo real, 
da evolução da epidemia. Todos os casos positivos são notificados e, portanto, passam a 
compor os dados oficiais do Painel Rio Covid-19. Dessa forma foi possível reduzir a taxa 
de subnotificação e ter um conhecimento mais claro da pandemia na Maré. 

No eixo Atenção, o projeto atuou com atendimento médico remoto para os casos 
de Covid e oferta de atendimento em outras especialidades, respondendo às demandas 
reprimidas em decorrência da diminuição do atendimento nas UBS. No caso de 
pacientes com Covid-19, o atendimento on-line permitiu acompanhar a evolução dos 
casos, evitando seu agravamento e, quando necessário, direcionando o paciente para 
serviços de maior complexidade. Essa frente foi liderada pela SAS Brasil, organização 
social sem fins lucrativos que proporciona acesso à saúde especializada a comunidades 
economicamente menos desenvolvidas. Toda a comunicação entre a equipe de 
agendamento e a população é feita diretamente por WhatsApp. Apenas a consulta é 
feita a partir de um link gerado dentro do prontuário médico. A SAS Brasil também 
ofertou atendimento em saúde mental, uma demanda crescente durante a pandemia em 
decorrência dos seus diversos impactos na vida dos moradores. 

Por fim, ainda no eixo Atenção, os pacientes com teste positivo para Covid-19 são 
encaminhados para o Programa de Isolamento Domiciliar Seguro, que propõe ações com 
as quais se procura auxiliar pessoas contaminadas com a Covid-19 para que possam 
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ficar em casa sem contaminar outras pessoas e com as condições de acompanhamento 
e apoio social necessárias. Uma equipe de assistentes sociais entra em contato com 
a família, levanta informações sobre as condições de moradia, o número de membros, 
pessoas do grupo de risco etc. De posse dessas informações, os profissionais propõem 
à família uma ou mais opções da caixa de ferramentas do programa, entre as quais 
produtos de higiene, kits de proteção e alimentação (Figura 3). 

Figura 3 – Kit de limpeza e entrega do kit de alimentação 

 

Fotos Douglas Lopes.
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No eixo Gestão, o trabalho se concentrou na integração entre as organizações par-
ticipantes entre si e o Sistema Único de Saúde (SUS). Para o trabalho entre as organiza-
ções, foi estruturado um comitê gestor, com um representante de cada instituição, que 
em reuniões semanais delibera sobre uma agenda comum e estratégica, com os pontos 
de direcionamento do projeto. Essa organização possibilitou agilidade na tomada de de-
cisões com compartilhamento de visões, de forma a adequar o planejamento e responder 
rapidamente às mudanças no curso da pandemia. A análise conjunta sobre o trabalho 
em suas diferentes perspectivas também permitiu ampliar a visão sobre os desafios e 
as soluções. No quesito integração com o SUS foi possível criar um fluxo de encami-
nhamento das UBS para o polo de testagem, assim como implementar um programa de 
interconsulta, com o apoio dos médicos especialistas do SAS Brasil. O objetivo da inte-
gração e diálogo com as UBS e seus profissionais é o fortalecimento do SUS, apoiando 
e complementando suas ações, além da formação de uma rede de cuidados integrada. 

RESULTADOS

Produção de dados e divulgação de informações 

Um dos principais produtos da sistematização de informações e ações do projeto e 
de relatos da dinâmica da pandemia na Maré foi o boletim De Olho no Corona! (Figura 
4). Nas 25 edições publicadas até dezembro foi apresentada a situação epidemiológica 
quinzena a quinzena e também foram detalhadas questões relacionadas à pandemia e 
seu impacto social. 

Figura 4 – Capa do número 25 do boletim De Olho no Corona! 
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A análise da totalidade das publicações permite observar como os temas escolhidos 
dialogavam com as principais questões em relação ao estágio da pandemia. No boletim 
número 2, publicado em maio, abordou-se o problema das internações, quando a ocu-
pação dos leitos no Rio de Janeiro havia chegado a 98% (Redes da Maré, 2020a). Na 
quinta edição do boletim abordou-se a dificuldade dos moradores de receber atendimen-
to nas UBS, trazendo relatos (Redes da Maré, 2020c). No número seguinte tratou-se 
dos erros de notificação, evidenciando-se que a Maré, apesar de ser um bairro desde 
1994, ainda sofre com a identificação de território pertencente a bairros vizinhos. Esse 
elemento se expressou no registro dos casos e óbitos de Covid (Redes da Maré, 2020d). 

Em dezembro de 2020, na 25ª edição (Redes da Maré, 2020e), foi possível fazer 
uma análise dos dados produzidos ao longo do ano. Nesse período, o Conexão Saúde 
realizou 6.714 testes, dos quais 4.732 de RT-PCR (535 com resultado positivo) e 1.982 
sorológicos (685 com resultado positivo). No atendimento on-line foram realizados 
1.828 atendimentos médicos e 1.046 atendimentos psicológicos. No Programa de Iso-
lamento Domiciliar Seguro 246 pessoas foram incluídas por estarem contaminadas com 
Covid e precisando de apoio para garantir o isolamento (Figura 5). No que diz respeito 
ao momento do contágio na Maré, até dezembro o Painel Rio Covid-19 havia registrado 
1.205 casos confirmados e 137 óbitos (Redes da Maré, 2020f). 

Figura 5 – Principais resultados apresentados no número 25 do boletim De Olho no 
Corona! 

http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/05E02-BoletimDeOlho.pdf
http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/06E05-BoletimDeOlho.pdf
https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/06E06-BoletimDeOlho.pdf
http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/12E25-BoletimDeOlho.pdf
http://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/RdM_Relatorio_campanha.pdf
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Quanto ao impacto, pudemos observar importante queda na taxa de mortalidade 
após o início do projeto. No período anterior à sua implementação, até a Semana 
Epidemiológica 30 de 2020 a taxa de mortalidade da Maré era praticamente o dobro 
da taxa da cidade do Rio de Janeiro, uma das mais altas do país. Após 15 semanas de 
funcionamento do projeto, essa taxa se reduziu significativamente, chegando a valores 
semelhantes à taxa média do país e inferiores à da cidade do Rio de Janeiro (Figura 6). 
Esses dados podem indicar que a implementação de um programa de testagem gratuito 
permitiu ampliar o universo de casos positivos, tornando os valores a este relacionados 
mais próximos da realidade e reduzindo a subnotificação. Mas, além desse fator, é 
possível também que o tripé testagem, acompanhamento médico e apoio ao isolamento 
domiciliar tenha permitido melhor monitoramento e cuidado dos casos, com impacto 
direto sobre a mortalidade no território. 

Figura 6 – Evolução da proporção de óbitos por Covid-19 após a intervenção – Brasil, 
cidade do Rio de Janeiro e favela da Maré, Semana Epidemiológica 30 de 2020

Fonte: elaborada por Suzane Santos.

Produtos de comunicação 

Na Comunicação, um dos eixos fundamentais do projeto, vários produtos foram cria-
dos para atingir diferentes públicos (Figura 7).
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Figura 7 – Produtos usados na estratégia de comunicação do Conexão Saúde e seus 
quantitativos 

Fonte: elaboração própria.

´
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No projeto também se produziu um guia de isolamento domiciliar (Figura 8) para 
orientar pessoas em isolamento na organização da sua rotina e da higiene domiciliar, 
evitando a transmissão para outros membros da família. O guia foi construído em par-
ceria com a Fiocruz, para garantir bases científicas sobre como se proteger, e adaptado 
pela Redes da Maré à realidade dos moradores, esclarecendo as principais dúvidas sobre 
como manter o isolamento de forma segura. 

Figura 8 – Guia de isolamento domiciliar e algumas de suas recomendações

Avaliação dos serviços pelos usuários 

Ao final do acompanhamento dos casos de isolamento domiciliar seguro, a equipe 
aplica um questionário de avaliação sobre as ações desenvolvidas pelo Conexão Saú-
de. Até dezembro, 238 pessoas já haviam respondido o questionário. Os entrevistados 
eram em sua maioria mulheres (64%) de 30 a 39 anos (25,7%), autodeclaradas pardas 
ou pretas (64,7%).

Na avaliação das ações do projeto, 206 pessoas o consideraram como ótimo e 32 
como bom e nenhum usuário o avaliou como regular, ruim ou péssimo. Quando pergun-
tados que nota de 1 a 5 dariam para o programa de isolamento domiciliar, 225 usuários 
deram a nota máxima (5) e 7 deram nota 4 e 1 pessoa deu nota 1(Figura 9). 
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Figura 9 – Dados da avaliação do projeto na percepção dos usuários

Fonte: elaboração própria.

APRENDIZADOS E PERSPECTIVAS 

Após três meses de projeto foi possível, com o recurso obtido pela parceria com o 
Todos pela Saúde, estender o projeto por mais dois meses, garantindo o tripé testagem, 
telemedicina e programa de isolamento domiciliar até dezembro do ano de 2020. Ao 
longo desse percurso procurou-se, no âmbito do projeto, responder a várias demandas e 
questões relacionadas às incertezas impostas pela pandemia, o que o levou a respostas 
rápidas e eficientes. 

O primeiro objetivo foi garantir acesso e informação ao maior número de moradores. 
Para isso, foi imprescindível a atuação da Redes da Maré no território e o envolvimento 
dos moradores e suas redes de contato. Depois dos primeiros meses de trabalho, a co-
municação repercutiu positivamente, garantindo procura por todos os serviços, mesmo 
no período de diminuição das taxas de contágio. 

Outro conjunto de soluções centrais do projeto envolveu o acesso a novas tecnolo-
gias. O Conexão Saúde se destaca, entre outros aspectos, pelo uso da tecnologia móvel 
como forma de facilitar o acesso dos moradores aos serviços de saúde. No entanto, 
como ocorre em muitas regiões de favelas e periferias, os serviços de internet são pre-
cários, com regiões sem sinal. Soma-se a essa realidade o fato de que muitos moradores 
contam com poucos recursos econômicos e têm dificuldade em possuir um celular e/ou 
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plano de dados para utilizá-lo rotineiramente. Como forma de reduzir tais dificuldades, 
negociou-se com as principais companhias telefônicas a liberação do pacote de dados 
para o aplicativo de testagem. Além disso, foi necessário desenhar “portas de entrada” 
em todos os serviços para pessoas sem celular ou acesso à internet. No caso da testa-
gem, foram disponibilizadas vagas avulsas, para as pessoas que não tivessem celular. 
Para aquelas com celular, mas sem pacote de dados, a equipe disponibilizou uma rede 
sem fio e o cadastro realizado na própria tenda. Para maior acesso à telemedicina, fo-
ram instaladas duas cabines de autoatendimento em dois prédios da Redes da Maré. 
Com isso, a equipe de campo poderia identificar o morador que precisava da consulta 
e combinar um horário para que este se dirigisse ao local que contava com internet, 
computador, além de impressora para entrega das receitas. 

Por fim, um dos grandes objetivos do projeto é a integração com o SUS. Uma das 
suas primeiras ações foi a visita a todas as UBS para apresentar o Conexão Saúde e 
propor fluxos de encaminhamento. Apesar da falta de investimento dos governos na APS 
e das dificuldades vivenciadas pelos profissionais na resposta à pandemia, foi possível 
construir importantes parcerias tanto para dar suporte aos profissionais e moradores 
que precisavam de acesso ao teste quanto para responder às demandas por consultas 
médicas e psicológicas que as UBS não conseguiam atender. Além disso, foi ofertada 
às clínicas da família a possibilidade de solicitar interconsultas nas 17 especialidades 
médicas oferecidas pelo SAS Brasil, o que facilitou o acesso ao atendimento com 
especialistas. Reconhecemos nosso compromisso com o fortalecimento do SUS, tendo 
como uma das principais preocupações do projeto a integração da APS.

Com a continuação da pandemia, no âmbito do projeto se tem buscado ampliar ações 
como forma de aprofundar os seus eixos de atuação e atingir públicos e perfis com que 
ainda não se teve contato. Ao mesmo tempo, neste novo período do projeto pretende-
se dialogar com a preparação para a vacinação, trabalhando a difusão de informação, 
mas também colhendo informações sobre os mitos e medos dos moradores e lhes 
oferecendo respostas. O projeto se destaca pelo trabalho conjunto e coordenado entre 
várias iniciativas, no qual se criou capacidade de apresentar respostas para o período 
da pandemia em um território com uma grande população e muitas complexidades. Por 
essa razão, entendemos que essa experiência tem potencial de ser replicada em outras 
localidades e servir como inspiração para a criação de modelos de vigilância em regiões 
de favela e periferia. 
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