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A

entrada do vírus Sars-CoV-2 em alguns países no final de 2019 e o seu
espalhamento mundial no início de 2020 levaram a uma série de desafios, mas
também descobertas, que nortearam as estratégias iniciais de contenção da transmissão
do vírus. A emergência em Wuhan, com uma série de casos na China, seguida de vários
países, inclusive com epidemias em muitas localidades da Europa e enorme número de
vítimas, acendeu o alerta para a necessidade de preparação da sociedade e governos para
o impacto da epidemia, envolvendo casos, óbitos e a sobrecarga dos sistemas de saúde
(Li et al., 2020). Com a declaração pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma
pandemia, então denominada Covid-19, as políticas delineadas nas primeiras semanas
de resposta deram o tom de forma influente e fundamental para as medidas de seu
enfrentamento (Ferguson et al., 2020; Anderson et al., 2020).

Nas primeiras semanas da pandemia era de grande importância avaliar as
experiências, algumas vezes bem-sucedidas, outras desastrosas, em outros países que
vivenciavam fases mais avançadas da transmissão comunitária do vírus Sars-CoV-2
e suas consequências sobre as condições de saúde, trabalho e crises do sistema de
saúde. Os modelos matemáticos baseados em dados preliminares gerados nos países
inicialmente atingidos foram usados para estimar os possíveis efeitos da pandemia
no Brasil (Kraemer et al., 2020; Kucharski et al., 2020; Wu, Leung & Leung, 2020;
Zhang et al., 2020; Kissler et al., 2020). Uma das importantes fontes de informação
foi o Imperial College London, tomado pela OMS como referência para a produção e
rápida disseminação de conhecimentos, que produziu análises e estimativas sobre a
situação global e de alguns países como o Brasil, classificado como um dos epicentros da
pandemia no nível regional e global (Imperial College Covid-19 Response Team, 2020).
As particularidades brasileiras, sua configuração territorial, profundas desigualdades
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sociais, estrutura do sistema de saúde e condições de vida e trabalho exigiram uma
adaptação desses modelos e análises de grupos populacionais específicos que poderiam
se constituir como mais vulneráveis à pandemia e, por isso, requereriam atenção especial
e políticas específicas (Andrade et al., 2020; Baqui et al., 2020; Candido et al., 2020;
Castro et al., 2021; França et al., 2021; Hawryluk et al., 2020; Martinez et al., 2020;
Pontes et al., 2021; Ranzani et al., 2021; Souza et al., 2020).
Este terceiro volume da Série Informação para Ação na Covid-19 reúne estudos
resultantes do esforço de muitos pesquisadores brasileiros em produzir e disseminar
rapidamente conhecimentos que têm como base os registros de casos, hospitalizações
e óbitos e com os quais se procurou subsidiar políticas e ações para o enfrentamento
da pandemia no Brasil em um conjunto de iniciativas no âmbito do eixo Cenários
Epidemiológicos do Observatório Covid-19 Fiocruz. Este observatório foi constituído
nos primeiros meses da pandemia no Brasil, com o objetivo de reunir informações sobre
os diversos aspectos epidemiológicos, demográficos, sociais e políticos da pandemia e
sua expressão em grupos sociais de maior vulnerabilidade. Tem caráter multidisciplinar,
visto que a pandemia deve ser entendida como um fenômeno influenciado por diversos
fatores geográficos, históricos, culturais e econômicos e afeta todas essas dimensões. Em
seu âmbito, estudar, analisar e emitir alertas sobre a situação e tendências da pandemia
não constitui mero exercício estatístico, pois se desdobra em uma compreensão ampla
sobre a sociedade brasileira e seu sistema de saúde, com especial ênfase no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Os capítulos aqui reunidos provêm da combinação dos debates e discussões em
torno da pandemia e sua evolução, que resultaram em seminários, notas técnicas e
relatórios produzidos até o final de 2020. Seu conteúdo não esgota a amplitude e
diversidade de temas que envolvem a pandemia, em razão da opção que a comunidade
científica nacional situada no âmbito da saúde pública fez por produzir e difundir o mais
rápido possível dados e análises relacionados à sua dinâmica no Brasil.
Toda esta produção teve como base e estímulo a procura de respostas para os problemas que estavam se apresentando em determinado momento da pandemia, bem
como o diálogo com a produção científica advinda de diversos campos de saber realizada
e publicada em seu curso.
A primeira parte do volume, dedicada ao tema dos cenários, contém 11 capítulos.
Após os três primeiros capítulos – “Cenários epidemiológicos no Brasil: tendências e
impactos”, “Balanço dos cenários epidemiológicos nos seis primeiros meses da pandemia no Brasil” e “Balanço dos cenários epidemiológicos da pandemia de Covid-19 em
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2020” –, outros três são dedicados à análise do processo de espalhamento e aceleração da pandemia no país considerando a vulnerabilidade socioeconômica (“Estimativa
de risco de espalhamento da Covid-19 no Brasil e avaliação da vulnerabilidade socioeconômica nas microrregiões brasileiras”) e ao processo de interiorização e aceleração
da transmissão (“Pandemia de Covid-19: o processo de interiorização e aceleração da
transmissão no país” e “Como a aceleração dos casos e óbitos, para além da tendência,
explica a dinâmica da Covid-19 no Brasil?”).
Ainda neste primeiro conjunto de 11 capítulos, outros três são voltados para
populações vulneráveis/vulnerabilizadas (“Vulnerabilidade das populações indígenas
à pandemia de Covid-19 no Brasil e os desafios para o seu monitoramento”) e para
lugares que se tornaram vulneráveis. Com análises locais, dois capítulos exemplificam
bem esses processos: “A pandemia pelo Sars-CoV-2 no estado do Amazonas”, um
dos epicentros da pandemia no país por falhas graves na gestão do enfrentamento,
e “Covid-19 e queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal: aspectos cumulativos e
vulnerabilidades”, relacionado a dois grandes biomas do país que, em um processo
crescentemente deficiente de gestão e proteção ambiental, sofreram graves queimadas
que potencializaram a ampliação e o agravamento das doenças respiratórias, entre as
quais a Covid-19.
Por fim, nos dois últimos capítulos desta primeira parte dedicada aos cenários
são abordados os temas relacionados aos óbitos. O primeiro, “Registro de óbitos por
Covid-19 no município do Rio de Janeiro e a produção de informações pelo SUS”, trata
da importância do registro oportuno e correto de informações, entre as quais os dados
sobre óbitos como fonte de informação estratégica para enfrentamento da pandemia.
No segundo, “Óbitos em excesso, dentro e fora de hospitais, e a desassistência à saúde
no município do Rio de Janeiro”, problematiza-se o tema dos óbitos para além dos
diretamente relacionados à Covid-19, considerando-se na análise não só o excesso de
óbitos, mas também aqueles devidos a falhas na atenção à saúde.
A segunda parte do livro contém cinco importantes capítulos cujo foco não está
exatamente na análise de dados, mas sim na constituição de painéis que disponibilizam
o acesso aos dados em formatos diversos de visualização que possibilitem análises e
produção de informação para a ação. O capítulo “A emergência de saúde e o acesso a
plataformas de dados para gestores e sociedade civil” oferece um amplo levantamento
de ferramentas para a consulta de dados, que vão desde plataformas de dados para
análises globais, como as da OMS e da Universidade John Hopkins, até plataformas
locais, desenvolvidas por prefeituras, instituições de pesquisa ou associações.
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O campo que envolve a produção de dados e informações envolve, ainda que nem
sempre visíveis, disputas políticas, éticas e técnicas. A disponibilização dos dados em
painéis e suas formas de visualização também envolvem escolhas aparentemente
simples, porém condicionadas à transparência dos dados para subsidiar ações de
vigilância em saúde e o livre acesso da população a tais ações. Também envolvem
questões mais obscuras, que resultam em sub-registro de casos e óbitos, opacidade ou
mesmo indisponibilidade de dados e informações de forma transparente e oportuna.
No dia 5 de junho de 2020, o governo federal passou a restringir a divulgação do
total de casos e de óbitos por Covid-19 no Brasil, provocando imediatas reações nos
meios de comunicação e entre os gestores de saúde e a comunidade científica, que
criaram painéis alternativos para disponibilizar informações nacionais de evolução e
distribuição da Covid-19 no país. A coleta de dados passou a ser pulverizada e foi
tornada possível pelo esforço de voluntários reunidos em projetos como o Brasil.IO
(2021). Nos meios de comunicação, uma das iniciativas importantes foi a formação
do Consórcio de Veículos de Imprensa, envolvendo o G1, O Globo, Extra, Estadão,
Folha de S.Paulo e UOL. Outras duas iniciativas importantes estão registradas neste
livro. A primeira envolve os gestores estaduais da saúde por intermédio do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que constituiu o Painel Conass Covid-19
(2021) e está descrita no capítulo “O papel tripartite na divulgação de casos e óbitos
de Covid-19 e a atuação do Conass”. A segunda, que está descrita no capítulo
“MonitoraCovid-19: informação e disseminação de indicadores em uma pesquisa
multidisciplinar”, envolve pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e amplia
as possibilidades de acesso e disponibilização de dados e informações diversas no
sistema MonitoraCovid-19 (Fiocruz, 2021), que passou a reunir dados não só sobre
casos e óbitos, mas também índices de positividade de testes, mobilidade da população
e meios de transporte, incidência de síndromes respiratórias agudas graves (Srag) e
decretos de todos os níveis de governo que passaram a regular o controle da pandemia.
A transmissão e gravidade da Covid-19 em áreas de favela foi uma preocupação de
toda a sociedade, desde o início da pandemia. No entanto, a coleta e sistematização
de dados tanto populacionais quanto epidemiológicos nessas áreas requer um grande
esforço, pois inexistem variáveis que identifiquem os locais de moradia, dentro ou
fora de favelas, nos sistemas de informação em saúde. No capítulo “Painel Unificador
Covid-19 nas Favelas: metodologia para dar visibilidade a territórios periféricos”, são
descritos os procedimentos metodológicos para se recuperar registros de casos em áreas
de favela que contam com o desenvolvimento de técnicas de geoprocessamento aliadas
à participação da população, especialmente de organizações nas favelas da Rocinha e do
Complexo do Alemão, ambas no município do Rio de Janeiro.
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Por fim, o último capítulo desta segunda parte, “O tempo dos dados: explorando
a cobertura e oportunidade dos sistemas de informação Sivep Gripe e e-SUS VE”,
tem como foco a análise de dois aspectos fundamentais relacionados aos dados em
situações de emergência em saúde pública e pandemias: o sub-registro de notificações
e o fluxo de dados, que podem prejudicar a tomada de decisões adequadas para cada
momento da pandemia.
A última parte do volume reúne nove capítulos em que se aborda uma diversidade de
temas relacionados às estratégias de enfrentamento e vigilância em saúde. No primeiro,
“Vigilância em saúde: preparação, resposta às emergências de saúde pública e o enfrentamento da Covid-19 no Brasil”, descreve-se o conjunto de iniciativas que ao longo dos
anos contribuíram para o aperfeiçoamento das capacidades do país para a preparação e
resposta às emergências de saúde pública e sua adoção no enfrentamento da pandemia
por Covid-19. O segundo, “Gestão de riscos no primeiro mês de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil”, tem como pano de fundo os cenários epidemiológicos da
pandemia no Brasil e em diferentes países, e nele se analisa o conjunto de leis e decretos
estaduais que organizaram as estratégias de enfrentamento dos diferentes estados.
O tema central dos dois capítulos seguintes é o uso da informação para a ação
no contexto dos cenários epidemiológicos. Em “O panorama da pandemia Covid-19
no Brasil: diferentes graus de mitigação nos estados e processo de recrudescimento”,
aborda-se o acompanhamento dos cenários epidemiológicos para o monitoramento da
situação de saúde como subsídio para ações de vigilância e respostas, incluindo número
adequado de leitos em enfermaria e leitos de UTI. E em “A produção de informação para
ação no contexto da pandemia na interface com o Ministério Público e a Defensoria
Pública” se relata como a análise de cenários epidemiológicos em diferentes momentos
subsidiou a adoção de medidas de distanciamento social e restrição da circulação de
pessoas, bem como de garantia de leitos de UTI para Covid-19. Esse texto é um exemplo
do uso, por esferas de governo e do Poder Judiciário, de informações reunidas, analisadas
e divulgadas no âmbito do Observatório Covid-19 como parâmetro para o controle da
pandemia em diversos momentos.
Em seguida, em outros dois capítulos são abordados temas relacionados à saúde dos
trabalhadores durante a pandemia. No primeiro, “Vigilância em saúde do trabalhador
na pandemia”, se destaca, além da importância do trabalho na determinação social
da pandemia da Covid-19 no Brasil, a necessidade do reconhecimento sanitário e
médico-previdenciário da Covid-19 relacionada ao trabalho como direito. O capítulo
seguinte, “Covid-19: situação de saúde entre trabalhadores da Fiocruz”, é dedicado ao
conjunto de ações realizadas para vigilância e cuidados na Fiocruz, instituição que tem
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trabalhadores em diversos setores produtivos, desde a assistência à saúde (hospitais
e centros de saúde) até a produção de kits de testes e vacinas para enfrentamento da
pandemia, entre outros.
No capítulo “Retorno às atividades escolares no Brasil em vigência da pandemia
Covid-19”, é abordado o complexo e relevante tema que envolve crianças e adolescentes,
mas também trabalhadores da educação e comunidades escolares amplas, nos diferentes
cenários de transmissão da pandemia e as incertezas que giram em torno destes. Escolas
são importantes e fundamentais equipamentos presentes nos territórios. E no capítulo
“Vigilância popular em saúde em tempos de pandemia: proposta de um caminho”
se assume, em diálogo com a perspectiva da promoção da saúde, que dois pilares
são fundamentais para se apreender a complexidade do processo saúde-doença nos
territórios e desenvolver ações: a intersetorialidade e a participação comunitária como
estratégias de engajamento da sociedade e adequação dos sistemas de vigilância em
saúde para o enfrentamento da pandemia.
O último capítulo, “Considerações sobre a possibilidade de transmissão fecal-oral
da Covid-19”, traz importantes contribuições para a compreensão sobre a ampliação
das vias de transmissão do vírus Sars-CoV-2. Trata-se de nota produzida logo após o
isolamento do vírus em amostras de esgoto coletadas em algumas cidades brasileiras,
o que poderia ser um alerta para uma nova forma de transmissão, mas igualmente
uma estratégia de monitoramento da intensidade de transmissão em grandes áreas.
Os maiores esforços de conhecimento têm se dirigido às vias de transmissão aérea da
Covid-19, mas há outras potenciais vias de transmissão da doença, como a fecal-oral,
o que é importante em um país onde milhões de pessoas ainda vivem em condições
precárias de saneamento e habitação.
O Brasil, contando com a estrutura, mesmo que precária e subfinanciada, do SUS,
dispôs de componentes importantes para a resposta à pandemia, apesar das limitações
em recursos, incapacidades e limitações da coordenação nacional e regional. Essa
estrutura foi demandada não apenas no sistema hospitalar, mas também na vigilância
e atenção primária à saúde e nos próprios sistemas de informação implementados pelo
departamento de informática do Sistema Único de Saúde, o Datasus. O país já mantinha
um sistema de vigilância para síndromes respiratórias agudas graves, o Sivep Gripe, com
os registros mais graves de doenças respiratórias. Em um contexto de compreensão da
demanda ao sistema de saúde, tais sistemas são essenciais e puderam ser ajustados
rapidamente para incluir as infecções pelo vírus Sars-CoV-2. Ao mesmo tempo, houve
uma proliferação de novos sistemas de informação, com coberturas e fluxos díspares, o
que dificulta sua análise integrada.
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Ao longo do primeiro ano da pandemia, a comunidade acadêmica, nacional e internacional, também se voltou com atenção para o problema nas suas várias vertentes, de
forma que a produção de conhecimento foi vertiginosa. A produção de conhecimento
foi importante para nortear algumas ações, ainda que tenha havido falta de ações coordenadas. Muitas recomendações puderam ser base para ações preventivas, como o
fortalecimento da vigilância em saúde e da atenção primária em saúde. A experiência,
no entanto, mostrou que a tomada de decisões para essas ações muitas vezes acontece
de forma tardia ou insuficiente. Alguns desses aspectos constituem elementos importantes no processo de recrudescimento que viria a acontecer no início de 2021, ao lado
do surgimento preocupante de variantes com transmissibilidade elevada e do atraso da
campanha de vacinação.
A permanência de níveis altos de transmissão, o surgimento de variantes do vírus, a
aplicação escalonada de vacinas, a incapacidade do sistema de saúde de atender a todos
de forma equânime e ao mesmo tempo universal, entre vários outros aspectos emergentes
da pandemia, vão exigir a continuidade das ações de monitoramento da pandemia no
Brasil. À medida que se ampliam e diversificam as estratégias de ação de controle –
como campanhas de imunização, distanciamento físico e social, desenvolvimento de
terapias médicas, técnicas de diagnóstico incluindo a vigilância genômica –, também é
requerido o aperfeiçoamento contínuo de métodos e a busca de novas fontes de dados
para o monitoramento da pandemia, que devem sempre considerar a diversidade e
desigualdade estrutural da sociedade brasileira.
As lições deste momento de crise devem ser mantidas em memória, para que
eventuais novas pandemias sejam tratadas como crises sanitárias de forma abrangente. A experiência com a pandemia Covid-19 mostra que a vigilância em saúde requer
sistemas de informação disponíveis, atualizados e integrados. Em um país com mais
de cinco mil municípios, é importante manter equipes da vigilância e da atenção primária treinadas para atualização e monitoramento de agravos. Em caso de surtos, as
recomendações serão rapidamente postas em prática, se houver disponibilidade de
indicadores que permitam a tomada de decisões e equipes que saibam interpretá-los.
A busca de vacinas com tecnologias modernas e a necessidade de ampliar o uso de
técnicas para vigilância genômica demonstram a urgência de investimentos e tecnologias
para saúde pública. Sistemas de informação com processamento computacional e
capacidade analítica são ferramentas importantes em salas de decisão de eventuais
novas crises sanitárias.
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Ações preventivas devem ser o modo normal das operações em saúde pública.
A experiência com decisões tardias, ou sem base em indicadores sólidos e critérios
científicos, por exemplo para flexibilização de atividades e comunicação para a população,
foi um dos fatores que levaram ao recrudescimento da pandemia e impuseram um
número extremamente alto de óbitos, além do comprometimento da saúde de muitas
pessoas, mesmo que recuperadas da Covid-19.
As iniquidades em saúde também foram evidenciadas em diversos segmentos da
sociedade, como grupos sociais e populacionais vulneráveis que sofreram com maior
intensidade a crise, como mostrado em vários capítulos. A perspectiva de soluções para
enfrentamento de crises sanitárias com visão interdisciplinar, que contenha elementos de
análise de vulnerabilidades, também é fundamental. Pandemias em particular envolvem
uma dinâmica social e populacional em que os processos e comportamentos coletivos, por
exemplo em mobilidade humana e atividades econômicas e em grupos, têm implicações
para toda a sociedade. Enfrentar uma pandemia envolve também compreender essas
dinâmicas e processos, sendo essencial reduzir ao máximo iniquidades que estão em
sua base e constituição.
Esperamos que os estudos reunidos neste livro sejam referências nesse sentido e
mantenham a memória das experiências do período de 2020 da pandemia. Novas epidemias certamente poderão vir, mas se estas lições forem seriamente compreendidas e
assimiladas, com melhorias implementadas, a resposta será muito mais precisa e rápida
para garantir um tratamento adequado com equidade para a população.
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