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Relatório do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Pandemia do COVID-19 em 15 de
outubro de 2020

O Grupo de Trabalho convocado pelo Conselho Municipal de Saúde reunidos nessa data, com a presença
dos Sindicatos dos Profissionais de Educação (SEPE e SINPRO), do Conselho Municipal de Educação,
Fórum Sindical Popular, representantes do Conselho Tutelar, representantes do Conselho Municipal de
Saúde e de Representantes da Gestão nas áreas de saúde e educação.

Foi oferecida ao GT a participação da Prof.ª Ingrid D´Ávila, uma das coautoras do documento da Fiocruz
(Contribuições Para o Retorno as Atividades Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-
19), que foi utilizado como fonte na elaboração desse documento. A Prof.ª Ingrid D´Ávila é
Coordenadora de Ensino Técnico da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz.

O GT após debates e Aprovação no Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo delibera:

1) Solicitar e Discutir o não retorno das atividades escolares presenciais, no atual momento e conjuntura,
considerando:

1.1) De acordo com falas de Representantes da Educação a inadequação das Escolas Municipais a um
ambiente de segurança sanitária, e a necessidade de um plano executável e sustentável de recuperação da
rede municipal escolar de seu sucateamento crônico, com condicionantes de segurança biológica.

1.2) A falta de clareza científica sobre a transmissibilidade viral pelas crianças, com trabalhos a
considerando menor e outros apontando em um maior risco. Torna-se importante diferenciar adoecimento
de susceptibilidade e transmissibilidade. Muitas crianças são assintomáticas. O bom senso diante de tantas
dúvidas impõe a prudência e a segurança.

1.3) As condições de risco para os trabalhadores de educação, que tem direito a proteção de suas vidas. É
necessário mapear os riscos e agravos da comunidade de trabalhadores da educação.

1.4) Necessidade de indicadores epidemiológicos mais seguros e sustentados, com baixo risco de
transmissibilidade nos territórios das escolas.

1.5) A baixa capacidade de testagem da rede com RT-PCR, para o diagnóstico e isolamento dos
infectados na comunidade escolar.

1.6) Ausência de leitos de UTI Infantil em nosso município, na rede pública e privada.

1.7) Falta de indicadores globais e específicos para o retorno das atividades (indicadores a ser
contextualizada a realidade municipal). Os exemplos são: redução da transmissão comunitária; menos de
um caso novo por dia, a cada 100 mil habitantes; taxa de contágio; valor de R menor do que 1, por pelo
menos 7 dias; disponibilidade de leitos clínicos e de UTI, na facha de 75% livres; previsão de
esgotamento de leitos de UTI, superior a 57 dias; redução de 20% ou mais, em número de óbitos e casos
de síndrome respiratória aguda grave, comparando a semana epidemiológica finalizada, em relação as 2
semana anteriores; taxa de positividade para Covid inferior a 5%, ou seja, é o número de
positivos/número de testes para Covid, que foram realizados; capacidade para detectar, testar, isolar e
monitorar pacientes e contactantes. Diagnosticar pelo menos 80% dos casos no município.
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1.8) Falta de intersetorialidade e capilaridade entre a educação, saúde e assistência social.

1.9) Posicionamento dos órgãos de classe dos trabalhadores da educação (SINPRO e SEPE), de não
retorno às atividades presencias em 2020.

1.10) Falta de participação da população na construção dos diagnósticos e de qualquer plano de trabalho
para o retorno seguro as atividades presenciais. É fundamental que a comunidade escolar seja ouvida e
devidamente atendida, em relação as suas necessidades, diante da crise sanitária e humanitária.

1.11) Necessidade que o retorno as atividades presenciais, não aprofunde as desigualdades da heterógena
comunidade escolar de nosso município.

1.12) Falta de um amplo plano de biossegurança, interdisciplinar, com a indispensável participação da
população, dos trabalhadores da educação e dos atores sociais envolvidos ao tema.

2) Há, o reconhecimento desse GT, do caráter libertador, redutor de desigualdades, promotor de
consciência e da democracia na educação universal. Reconhecemos a importância da escola na segurança
alimentar, na socialização, na cidadania, na saúde mental e na geração de oportunidade para as crianças.
Entendemos que a grande prioridade nesse momento grave de pandemia deve ser sempre a preservação da
vida. Esse grupo de trabalho se compromete com o debate e geração de soluções, do “como” e “quando”
retornar as atividades escolares presenciais, no eixo, sempre, da preservação da vida. Fundamentados na
proteção a saúde e vida da comunidade escolar, esse grupo não se furtará a contribuir nos protocolos de
biossegurança, para o retorno seguro das atividades, tendo como lastro a ciência. Reivindicamos a atuação
permanente do município na proteção a saúde e contra os agravos, neste período de pandemia e privação
do sistema escolar presencial. Precisam ser enfrentadas as profundas desigualdades sociais e raciais de
nossa sociedade. A dificuldade de acesso à renda e alimentos, o aumento de casos de violência contra
crianças e adolescentes obriga ao município a exercer o seu papel protetivo de direitos.

3) Esse GT recomenda a utilização do documento da Fiocruz (Contribuições Para o Retorno as Atividades
Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia da COVID-19), como um instrumento valioso, não único,
no debate em pauta.
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