
Critérios de Saúde Pública no 
Contexto da Retomada das 

Atividades

Carlos Machado de Freitas



O PROBLEMA ATUAL



SARS-CoV-2
exposição e

transmissão 

+ =
Pandemia 

por 

Covid-19



SARS-CoV-2

exposição e

transmissão 

+ +

condições de vulnerabilidade 

social 

determinantes sociais 

políticas de 

proteção 

social e 

qualidade 

de vida 

vulnerabilidade por doenças 

crônicas

comorbidades 

ou condições de 

risco 

DESASTRE 

por 

COVID-19

capacidades dos sistemas de 

saúde para respostas

sistema universal de saúde com 

acesso para todos nas funções 

de vigilância, cuidado e atenção 

em saúde 



Forças 

motrizes 

globais

Aumento do fluxo de 

pessoas, bens e 

mercadorias

Governança frágil para 

prevenção e respostas 

globais aos riscos de 

pandemias e desastres

Forças 

motrizes 

subjacentes

Grande contingente 

populacional vulnerável 

em situação de pobreza e 

miséria com precárias 

condições de vida,  

trabalho e renda

Subfinanciamento e 

desestruturação dos 

sistemas universais de 

saúde nas funções de 

vigilância, cuidado e 

atenção em saúde

Governança nacional e 

intranacional frágil 

para prevenção e 

respostas as 

emergências em saúde 

pública e desastres

Riscos de 

emergências em 

saúde pública e 

desastres

Populações vulneráveis aos 

riscos recorrentes de  

epidemias e desastres

Riscos cotidianos
Populações vulneráveis à 

insegurança alimentar, doenças 

infecto-parasitárias, doenças 

crônicas, violências e acidentes, 

bem como maior degradação 

ambiental e ausência de 

saneamento.

Pobreza

Populações em situação de 

vulnerabilidade por pobreza 

e miséria, exclusão e 

discriminação no acesso a 

bens e serviços

Riscos cotidianos

Agravamento dos 

impactos nas condições 

de vida e saúde

Resultados 

da pobreza

Impactos sociais, 

econômicos e políticos 

deteriorando as condições 

de vida e saúde (morbidade 

e mortalidade por COVID-19 

e outras doenças por 

desassistência)

Impactos da 

Pandemia por 

COVID-19

Crescimento urbano 

desigual e precário

Degradação dos 

ecossistemas e 

alteração dos ciclos e 

circulação de vetores 

e hospedeiros de 

doenças

Modelo de 

desenvolvimento 

econômico desigual e 

concentração  urbana



DESAFIOS

O impacto global do COVID-19 é a mais grave ameaça à saúde pública 
observada em um vírus respiratório desde a pandemia de influenza 
H1N1 de 1918-1919 



PROPOSIÇÕES PARA 
ENFRENTAR O PROBLEMA





Duas estratégias possíveis

Mitigação – objetivo reduzir a velocidade da propagação, diminuindo o
pico de demanda de serviços de saúde e protegendo aqueles com maior
risco de doença grave contra infecções.

Combina isolamento domiciliar de casos suspeitos, quarentena domiciliar
de pessoas que moram na mesma casa de casos suspeitos e
distanciamento social de idosos e outras pessoas com maior risco de
doença grave.

Potencial de reduzir o pico da demanda de assistência médica em 2/3 e
mortes pela metade. No entanto, ainda resultaria em centenas de
milhares de mortes e sistemas de saúde (principalmente UTIs) sendo
sobrecarregados muitas vezes.







Duas estratégias possíveis

Supressão – objetivo reverter o crescimento da epidemia, reduzindo o
número reprodução para níveis baixos (R abaixo de 1), reduzindo o
número de casos e mantendo essa situação indefinidamente, pelo menos
intermitentemente, até que uma vacina esteja disponível, o que pode
representar pelo menos 12 a 18 meses e considerando que não há garantia
de que as vacinas iniciais tenham alta eficácia.

Combina distanciamento social de toda a população, isolamento de casos
em casa e quarentena dos membros de sua família. Pode ser necessário
suplementar o fechamento de escolas e universidades.

A transmissão voltará a crescer rapidamente se as intervenções forem
relaxadas.



Política adaptativa

Dado que as políticas de supressão podem precisar ser mantidas por 
muitos meses, pode-se combinar ativar suas estratégias (que inclui além 
das medidas de mitigação, o fechamento de diversas atividades, entre 
estas escolas e universidades) quando a incidência semanal de casos e de 
pacientes em leitos de UTI excede certo limiar. E desativar quando os 
indicadores estiverem abaixo de certo limiar.



CRITÉRIOS DE SAÚDE PÚBLICA 
PARA ENFRENTAR O 

PROBLEMA





CRITÉRIOS DE SAÚDE PÚBLICA 
PARA ENFRENTAR O 

PROBLEMA



Critérios OMS

1) Existem indícios de que a pandemia está controlada?

2) O Sistema de Saúde tem capacidade de enfrentar o crescimento do 
número de casos de COVID-19 ou eventual ressurgimento de casos 
após adaptar algumas medidas? 

3) O sistema de vigilância em saúde pode identificar a maioria dos 
casos e os seus contatos?



Critérios

1) o número de novos casos diminuiu por pelo menos 14 dias; 

2) capacidade de teste de diagnóstico rápido é suficiente para testar, no 
mínimo, todas as pessoas com sintomas de COVID-19, incluindo casos 
leves, como contatos próximos e aqueles em atividades essenciais; 

3) o sistema de saúde é capaz de cuidar de todos os pacientes, 
incluindo o fornecimento de equipamento de proteção individual 
adequado profissionais de saúde; 

4) existe capacidade de saúde pública suficiente para realizar o 
rastreamento de contatos para todos os novos casos e seus contatos 
próximos.



CONTRIBUIÇÕES RECENTES DA 
FIOCRUZ PARA O 

ENFRAMENTO DA PANDEMIA



Subsidiar e ampliar o debate
público sobre critérios para 

medidas mais restritivas e retomada 
das atividades









Desenvolvimento de Plano de 
Convivência



https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/em_defesa_da_vida_-_plano_de_convivencia_v.1._2020.07.31.pdf



Fruto de um trabalho coletivo, o Plano estabelece um
conjunto de parâmetros e medidas para uma convivência
segura e que possam ser adaptadas de acordo com a evolução
da pandemia. As medidas contidas têm como objetivo
diminuir a circulação do vírus no contexto do trabalho, por
meio de seis medidas básicas combinadas:



Hierarquia das medidas de controle 

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors 



1. o distanciamento físico entre as pessoas e restrição do número
de pessoas circulando na instituição

2. a reorganização dos espaços de trabalho, fluxos e horários de
atividades presenciais

3. o uso de barreiras, incluindo uso obrigatório de máscaras em
todos os espaços

4. a facilitação de procedimentos de higienização pessoal e dos
diferentes ambientes

5. a identificação precoce e isolamento de portadores da infecção,
utilizando a estratégia de vigilância ativa

6. a proteção adicional de trabalhadores com maior risco de
desenvolver quadros graves da COVID-19.













DIMENSÕES PARA RETOMADA 
DAS ATIVIDADES

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors 



Dimensões para avaliação dos níveis de riscos

1) Intensidade de contato (alta, média ou baixa, levando em
consideração a distância – perto ou distante – e a duração– curta ou
longa

2) Número de contatos (baixo, médio ou alto em função do número
aproximado de pessoas no mesmo espaço ao mesmo tempo)

3) Grau em que as atividades são considerados modificáveis (através
de medidas de mitigação, como permitir às pessoas manter distância
para reduzir o risco ou mesmo inclusão de barreiras).



SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

Categoria
Intensidade de 

contato

Número de 

contatos

Potencial de 

modificação

Restaurantes Intermediário Intermediário Intermediário

Bares Alto Alto Intermediário

Salões de beleza, Spas e outras indústrias 

de cuidado pessoal 

Intermediário / 

Alto
Baixo Intermediário

Revendedores Baixo Intermediário Intermediário

Shopping Baixo Intermediário Intermediário

Academias e Estúdios Fitness Intermediário Intermediário Intermediário

Teatros, Museus e outros locais de lazer em 

espaços fechados 
Intermediário Alto Intermediário

Grandes eventos ao ar livre (Shows, 

Esportes)
Alto Alto Intermediário

Grandes eventos em espaços fechados 

(Shows, Esportes)
Alto Alto Intermediário

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors



SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

Categoria
Intensidade de 

contato

Número de 

contatos

Potencial de 

modificação

Instituições de cuidado infantil (Creches e 

Pré- escolas)

Alto
Intermediário/ 

Alto
Baixo/ Intermediário

Escolas (Ensino Fundamental, Médio e 

Superior) 

Alto Alto Baixo

Universidades Alto Alto Alto

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors



SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

Categoria
Intensidade de 

contato

Número de 

contatos

Potencial de 

modificação

Parques, locais para caminhada /trilhas, 

parques para cães
Baixo Baixo Baixo

Campos esportivos e outros tipos de 

espaços de socialização ao ar livre
Intermediário Intermediário Baixo

Piscinas Intermediário Baixo Alto

Praias e Cais Baixo Alto Intermediário

Playgrounds, pistas de skate e outros 

espaços de recreção ao ar livre
Intermediário Intermediário Intermediário

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors



SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

Categoria
Intensidade de 

contato

Número de 

contatos

Potencial de 

modificação

Igrejas e espaços religiosos Alto Alto Intermediário

Bibliotecas Baixo Baixo Intermediário

Centros comunitários Intermediário Alto Intermediário

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors



SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

Categoria
Intensidade de 

contato

Número de 

contatos

Potencial de 

modificação

Ônibus Alto Alto Intermediário

Metrô/ Trem Alto Alto Intermediário

Viagens compartilhadas/ Táxis Alto Baixo Baixo

Fonte: Johns Hopkins - Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors



CONSIDERAÇÕES FINAIS



Qualquer iniciativa de retomada exige combinar
de modo claro, transparente e acessível para 
todos os critérios de saúde pública, bem como 
avaliações de riscos dos setores e atividades 
considerando pelo menos as três dimensões 
apresentadas, envolvendo sociedade e 
trabalhadores.



Obrigado 
e

Boa tarde para todas e todos


