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Contribuições no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 no 
Município de Nova Friburgo 

 
1. O município de Nova Friburgo deve fazer sua opção estratégica no 

enfrentamento da pandemia pelo Covid-19; se no campo exclusivamente 
assistencial ou, como mais adequado, além de assistencial, no 
desenvolvimento de ações de controle e contenção da expansão da 
epidemia. 

2. Os boletins epidemiológicos da SMS-NF sobre a epidemia como vem sendo 
publicados devem informar a taxa de ocupação hospitalar do momento de 
leitos COVID-19 públicos, de enfermaria e UTI. Os leitos privados não devem 
ser incluídos na totalização da média dos leitos disponíveis- SUS Nova 
Friburgo, já que os usuários do sistema não têm acesso a esses leitos. Não é 
razoável criar uma falsa expectativa de disponibilidade de leitos ao 
contabilizar-se na média geral os leitos privados, já que eles não são de 
acesso universal. 

3. Com a chegada dos novos respiradores é necessário a elaboração de um 
plano de expansão de leitos com detalhamento da equipe de saúde a ser 
disponibilizada e com o devido cronograma de implantação.  

4. Deve ser apresentado ao CMS-NF e a sociedade um plano de destinação dos 
recursos oriundos da lei complementar 173 de 27 de Maio de 2020, que trata 
da ajuda financeira à Estados, Municípios e Distrito Federal para o combate 
do novo Coronavírus, no que diz respeito ao valor de uso exclusivo para 
ações de saúde e assistência social. Pela lei federal 8142-90 é prerrogativa 
dos conselhos a formulação das estratégias de saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões devem ser homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. 

5. Considerando como exemplo o boletim Coronavírus de 10 de Junho de 2020, 
pode-se verificar que um número total de testes realizados foi de 749. Com a 
projeção demográfica do município de 190 mil habitantes, percebe-se que 
foram testados apenas 0.39% da população. Uma baixíssima capacidade de 
testagem, considerando o alto nível de subnotificação, como demonstra o 
trabalho nacional realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que 
considera como média, sete vezes a mais do que os casos divulgados. É 
absolutamente necessária a ampliação da capacidade de testagem, com a 
aquisição de kits para RT-PCR COV 2, padrão ouro de diagnóstico e de 
testes sorológicos. Deve-se buscar alternativas para a realização dos exames 
com laboratórios parceiros, para uma maior agilidade nos resultados. Um 
exemplo importante a ser apontado é relativo à Prefeitura de Teresópolis. Ela 
realizou 3023 testes até o dia 14 de junho de 2020, portanto, testou 1.67% de 
sua população total; percebe-se então, que esse Município testou 
aproximadamente 4.2 vezes mais que Nova Friburgo. 

6. Que sejam estabelecidos todos os protocolos assistenciais ao paciente 
acometido do COVID-19 em todos os níveis de complexidade. O Município 
deve comprovar a sua capacidade instalada para atender todas as 
necessidades estruturais, de insumos e de medicamentos estabelecidas nos 
respectivos protocolos. Não é aceitável a falta de medicamentos essenciais 
no atendimento do paciente COVID-19. 
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7. Considerando o expressivo número mantido de profissionais de saúde 
contaminados pelo COVID-19 é necessária uma revisão de todos os 
protocolos de segurança biológica e de disponibilização de equipamentos de 
proteção individual. O fornecimento de EPI’s deve atender as especificações 
dos protocolos da OMS e do Ministério da Saúde. Como exemplos, os 
profissionais de saúde ou apoio, só devem circular dentro das unidades 
protegidos por máscaras cirúrgicas adequadas, devendo ser trocadas e 
descartadas a cada 4 horas, ou a qualquer momento que se encontrem 
danificadas ou úmidas.  

8. Necessidade de calcular permanentemente e dar publicidade ao número 
efetivo de reprodução (R), que determina o potencial de propagação de um 
vírus dentro de determinadas condições. Se ele é superior a 1, cada paciente 
transmite a doença para pelo menos, mais de uma pessoa e o vírus se 
dissemina. Se for menor do que 1, cada vez menos indivíduos se infectam e o 
número de contágios retrocede; portanto, para coibir a expansão do Covid-19, 
o número R, ou seja, o número de contágio, deve estar abaixo de 1. É 
parâmetro indispensável para avaliar o comportamento da epidemia e 
determinar com segurança as decisões dos gestores. 

9. Ativar e publicizar amplamente o disque COVID-19 local, para oferecer a 
quem o busca, as orientações adequadas dentro dos protocolos municipais, 
com acesso facilitado e com profissionais adequadamente treinados. 

10. Criar um grupo operacional de rastreadores de contato, para a identificação 
dos contactantes, das pessoas infectadas e os orientar sobre as medidas de 
identificação precoce de sinais e sintomas e sobre o isolamento social. Os 
profissionais rastreadores de contato devem ser treinados a identificar, a partir 
das informações coletadas dos infectados, os contatos feitos por estes, a 
partir de dois dias antes do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Ao 
identificar os contatos de risco, deve-se proceder a orientação de uso de 
máscaras de etiqueta respiratória e higienização de mãos, distanciamento 
social e identificação de sinais de sintomas, e como proceder na busca de 
auxilio no sistema de saúde. A Universidade John Hopkins oferece um curso 
gratuito de treinamento de rastreadores de contato (Course of Contact 
Tracing), com vídeos em inglês, mas com tradução simultânea em texto em 
português, com duração de 5 horas, que pode ser usado por multiplicadores 
de conteúdo e treinamento. Nesse sentido, é oportuno estabelecer uma 
interface com as universidades em Nova Friburgo. 

11. Ampliar a capacidade operacional das vigilâncias em saúde com o 
redimensionamento dos recursos humanos necessários para o cumprimento 
de suas funções. Assim, deve-se aplicar o mecanismo de seleção pública 
emergencial. 

12. Todo ato fiscalizatório do cumprimento das medidas sanitárias adotadas pelo 
município é prerrogativa e obrigação legal do Poder Público. E ao não 
fiscalizar, o Poder Público peca por omissão, pois existe a sua 
responsabilidade sanitária. A experiência em Nova Friburgo demonstra uma 
baixa capacidade fiscalizatória, ficando um ambiente de insegurança 
instalado, diante de qualquer regramento. 

13. As aglomerações constituem o ambiente ideal para a transmissão viral, 
portanto, devem ser sempre impedidas. 
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14. O transporte público não pode significar um risco para a população. Os 
coletivos devem ser sempre higienizados, com uso obrigatório de máscara 
por todos, ventilados e sem passageiros em pé. 

15. Estimular que os pacientes com síndrome gripal, febre persistente, sem olfato 
e sem paladar e com qualquer desconforto respiratório, procurem 
atendimento nos centros de triagem para o COVID-19. Temos que ter a 
capacidade operacional para reconhecimento dos agravos, como por 
exemplo, a hipóxia silenciosa, quando se tem saturação de O2 menor ou igual 
a 93%, sem falta de ar. A utilização das unidades de triagem só se dará se for 
amplamente e permanentemente divulgado o novo protocolo assistencial, que 
estimula os pacientes a buscar atendimento na suspeita de COVID-19.  

16. Notificar e informar no boletim todos os casos se síndrome gripal. Quando 
não testados, devem ser considerados como suspeitos de Civid-19, 
procedendo ao isolamento social e o acompanhamento, mesmo que remoto, 
da evolução da enfermidade, além do rastreamento dos contatos. 

17. Mapear, para efeito de controle epidemiológico, os notificados de Covid-19 e 
de síndrome gripal, por ruas, logradouros e bairros, sem divulgação, para 
evitar qualquer ato discriminatório. A determinação das áreas de maior 
incidência de casos deve mover as medidas de vigilância de saúde no local. 

18. Estabelecer as normas, procedimentos e metodologia para a higienização dos 
espações públicos, priorizando as áreas de maior incidência da doença, 
rodoviárias, ponto de ônibus, hospitais e unidades de saúde, enfim, aonde se 
julgar necessário. Deve-se utilizar os critérios definidos na nota técnica 34 de 
2020 da ANVISA.  

19. O Conselho Municipal de Saúde mantém a sua recomendação do isolamento 
social, como única estratégia não farmacológica, consensual na ciência, 
testada no mundo inteiro, capaz de conter a explosão de casos de COVID-19. 

20. Em uma epidemia, os indicadores de saúde e os indicadores sanitários são os 
únicos instrumentos válidos para definir as estratégias e ações. O objetivo 
central de qualquer política pública deve ser sempre o de preservar a vida. 

21. Qualquer iniciativa de flexibilização deve considerar os indicadores de saúde. 
Deve-se avaliar: os índices de reprodução (R), que é de contagiosidade, que 
sempre deve estar o mais próximo ou preferencialmente menor do que 1; a 
taxa de ocupação de leitos públicos de UTI, que não pode ser maior do que 
70%; e a redução do número de casos de morte, devido a COVID-19. Os 
indicadores devem demonstrar tendência sustentada de queda por pelo 
menos dois ciclos de 14 dias, para dar partida para as iniciativas. O Poder 
Público deve manter avaliação semanal dos indicadores para recuar em 
medidas de flexibilização. 

22. Afirmar ser de alta relevância publica regional a imediata operacionalização 
do hospital de campanha da região serrana. Deve-se fazer a manifestação 
pública desse entendimento, com comunicação direta ao Governador do 
Estado, a Presidência da ALERJ, a Comissão de Saúde da ALERJ, ao 
Conselho Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Articular com 
os conselhos municipais da região a possibilidade de manifestação 
semelhante, se assim for o entendimento.  

 


