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RESUMO

Introdução: A  pandemia  da  COVID-19  constitui  uma  unanimidade  entre  as
preocupações  contemporâneas  da  gestão  dos  sistemas  de  saúde  em  âmbito
mundial. Tendo o seu surgimento, ao final de 2019, como um surto epidêmico de
rápida  dispersão  na  região  de    Hubei,  na  China.  O  objetivo  deste  trabalho  é
reconhecer  de  que  maneira  os  documentos  que  apresentam  direcionamentos  à
tomada  de  decisão  diante  à  pandemia  compreender  o  planejamento  e  o
desenvolvimento de   ações de Vigilância em Saúde. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo de base documental, baseado em informações da Vigilância em
Saúde, boletins epidemiológicos, além de publicações feitas de dezembro de 2019 a
março de 2020.  Resultados e Discussão: Os achados científicos apresentados na
presente revisão sugerem, fortemente, que a conjugação de isolamento dos casos,
quarentena de contatos e medidas amplas de distanciamento social, principalmente
aquelas que reduzem em pelo menos 60% os contatos sociais, têm o potencial de
diminuir a transmissão da doença. Sua implementação na realidade brasileira é sem
dúvida um grande desafio.  Conclusões:  A COVID-19 mostrou que o mundo não
estava preparado para uma pandemia, alterando o comportamento das pessoas no
modo geral, gerando uma crise sanitária e econômica em todo o mundo. 
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ABSTRACT

Introduction: The OVID-19 pandemic is a unanimity among contemporary concerns
of global health system management. It  emerged at the end of 2019 as a rapidly
spreading epidemic outbreak in the Hubei region of China. The objective of this work
is to recognize how the documents that present directions to decision making in face
of the pandemic understand the planning and development of Health Surveillance
actions. Methodology: It is a descriptive documental-based study, based on Health
Surveillance  information,  epidemiological  bulletins,  and  publications  made  from
December 2019 to March 2020.  Results and Discussion: The scientific  findings
presented in  this  review strongly  suggest  that  the  combination  of  case  isolation,
contact  quarantine,  and  broad  social  distancing  measures,  especially  those  that
reduce  social  contacts  by  at  least  60%,  have  the  potential  to  reduce  disease
transmission. Its implementation in Brazilian reality is undoubtedly a great challenge.
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Conclusions: COVID-19 showed that the world was not prepared for a pandemic,
changing  people's  behavior  in  general,  generating  a  health  and  economic  crisis
around the world

Keywords - COVID-19, coronavirus, pandemic
__________________________________________________________________

INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 constitui uma unanimidade entre as   preocupações
contemporâneas da gestão dos sistemas de saúde em âmbito mundial. Tendo o seu
surgimento,  ao final  de  2019,  como um surto  epidêmico de rápida  dispersão na
região de   Hubei, na China. 

O novo Coronavírus é um betavírus, e pode causar infecções respiratórias e
provém  de  disseminação  rápida,  possuindo  estrutura  membranosa  de  espinhos
proteicos  e  penetra  nas  células  através  dos  receptores  celulares  da  Enzima
Conversora  de  Angiotensina  2  (ACE2  -  Angiotensin-Converting  Enzyme).  Os
primeiros dados disponíveis sobre o novo Coronavírus relatam elevada capacidade
de infecção, porém letalidade relativamente baixa (Zhe Xu et.al. 2020).  

Esta nova síndrome respiratória se comportou  com  grau  alarmante  de
disseminação  entre  todos  os  cantos  do   globo, atingindo a Europa e os Estados
Unidos no mês de janeiro de 2020, e, em fevereiro, o Brasil (WHO, 2020).

O objetivo deste trabalho é reconhecer de que maneira os documentos que
apresentam direcionamentos à tomada de decisão diante à pandemia compreender
o planejamento e o desenvolvimento de   ações de Vigilância em Saúde.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo  de  base  documental.  O  uso  efetivo  e
sistemático das informações da Vigilância em   Saúde,  boletins epidemiológicos,
além de publicações feitas de dezembro de 2019 a março de 2020. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  pandemia  de  COVID-19  tem  desafiado  pesquisadores  e  gestores  a
encontrar medidas de saúde pública que evitem o colapso dos sistemas de saúde e
reduzam os óbitos. Assim vemos as evidências sobre o impacto das medidas de
distanciamento social na epidemia de COVID-19 e sua implementação no Brasil. 

Foram observados  os  efeitos  do  distanciamento  social  na  COVID-19  e
analisados atos do poder público nos níveis federal e estadual para sumarizar as
estratégias  implementadas  no Brasil.  Observou-se  que  o  distanciamento  social
adotado por população é efetivo, especialmente quando combinado ao isolamento
de casos e à quarentena dos contatos. Recomenda-se a implementação de medidas
de  distanciamento  social  e  de  políticas  de proteção  social  para  garantir  a
sustentabilidade dessas medidas. 

Para o controle da COVID-19 no Brasil, é imprescindível que essas medidas
estejam aliadas ao fortalecimento do sistema de vigilância nos três níveis do SUS,
que inclui a avaliação e uso de indicadores adicionais para monitorar a evolução da
pandemia e  o  efeito  das  medidas  de  controle,  a  ampliação  da  capacidade  de
testagem,  e  divulgação  ampla  e  transparente  das  notificações  e  de  testagem
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desagregados. Lembremos que este vírus tem impacto na vida social,  e interage
com  um  mundo  de diferenças,  impacta  países,  faixas  etárias,  grupos  de  risco,
classes  sociais,  gênero  e  raça de  modos  distintos.  O  conjunto  de  informações
veiculadas acerca de como se prevenir e evitar o contágio tem efeitos diferentes
sobre camadas diferentes das populações. 

O  isolamento  social,  pivô das  ações  de  prevenção,  pode  ser  literalmente
impossível.  Do  mesmo  modo,  a  definição de  tarefas  indispensáveis  (cabe  a
pergunta: para quem?) podem variar bastante. A casa, dentro da qual devemos nos
isolar, pode ser um local de segurança e refúgio ou de perigo e violência. Para além,
portanto, da importante produção das ciências vinculadas à biologia e à medicina,
assistimos  também  a  uma  significativa  produção  acadêmica  que vem  trazendo
reflexões  e  pesquisas  acerca  da  circulação  social  do  coronavírus  e  de  seu
significado político. 

No Maranhão, em que vivem 6,8 milhões de habitantes, é o Estado do Brasil
com a maior proporção da população vivendo em situação de pobreza, segundo
dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 54,1% dos maranhenses
vivem com menos de R$ 406 por mês; além disso, mais de 81% não têm acesso a
saneamento básico adequado, contra a média nacional de 35,9%. Para 29,2% dos
maranhenses, não há abastecimento de água tratada. Fazer home office tampouco
é opção na realidade do Maranhão. O Estado tem o maior percentual do país de
trabalhadores informais são 64,9% dos trabalhadores ocupados, segundo dados de
2018. De acordo com o governo. 

A Telemedicina se torna alternativa diante da pandemia do coronavírus em
São Luís, essa hoje é uma realidade na região metropolitana. O atendimento pode
ser feito por uma chamada telefônica e também por telemedicina onde é direcionado
e conversa diretamente com o médico. 

O atendimento  pode ser  feito  por  uma chamada telefônica  e  também por
telemedicina,  onde  o  paciente  após  ser  atendido por  uma equipe  que recebe  a
chamada telefônica do cliente, é direcionado e conversa diretamente com o médico.
95% dos  casos de  emergência  são  resolvidos  ainda  no  local  do  chamado.  No
entanto,  de  acordo  com  o caso,  a  equipe  médica  também  se  desloca  até  a
residência do paciente para os devidos socorros e quando necessário,  conduz o
paciente para um hospital, por meio das Unidades Móveis Avançadas. 

A  pandemia  do  COVID-19  ainda  está  em  fase  ascendente  em  todos  os
estados brasileiros, e a crise política, agravada pela troca do Ministro da Saúde,
coloca  mais incertezas  quanto  às  políticas  que  serão  adotadas  pelo  Governo
Federal. 

Os  achados científicos  apresentados  na  presente  revisão  sugerem,
fortemente, que a conjugação de isolamento dos casos, quarentena de contatos e
medidas amplas de distanciamento social, principalmente aquelas que reduzem em
pelo menos 60% os contatos sociais, têm o potencial de diminuir a transmissão da
doença.  Apesar  da  ainda  escassa  literatura  sobre  o
tema no contexto brasileiro,  a experiência prévia de países asiáticos e europeus
recomenda que as estratégias de distanciamento social  devem ser fortalecidas e
realizadas de  forma  intersetorial  e  coordenada  entre  as  diferentes  esferas
governamentais  e  regiões para  que  seja  alcançado  o  fim  da  epidemia  o  mais
brevemente possível, bem como para evitar ondas de recrudescimento do contágio
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da doença.  Sua implementação na realidade brasileira  é sem dúvida um grande
desafio. 

As marcantes desigualdades sociais do país, com amplos contingentes em
situação de pobreza e a parcela crescente de indivíduos vivendo em situação de
rua, aliados ao grande número de pessoas privadas de liberdade, podem facilitar a
transmissão e dificultar a implementação do distanciamento social. 

Além disso, a grande proporção de trabalhadores informais exige que, para
assegurar a sustentabilidade e a efetividade das medidas de controle do COVID-19,
sejam instituídas políticas de proteção social e apoio a populações em situação de
vulnerabilidade. Políticas de renda mínima para todos e políticas que garantam a
proteção ao trabalho daqueles  que têm vínculos  formais  são fundamentais  para
garantir a sobrevivência dos indivíduos, não apenas, mas especialmente enquanto
perdurarem as restrições para o desenvolvimento das atividades econômicas. 

Finalmente, é imprescindível fortalecer o sistema de vigilância nos três níveis
do  Sistema  Único  de  Saúde,  incluindo:  o  desenvolvimento  de  indicadores  para
avaliar a evolução da epidemia e a divulgação sistemática dos dados de notificação,
desagregados por município e distritos sanitários; a ampliação da capacidade de
testagem  para identificar  indivíduos  infectados  com  formas  assintomáticas,  pré-
sintomáticas e sintomáticas, hospitalizações e óbitos em decorrência da COVID-19. 

A definição precisa dos casos suspeitos e confirmados, baseada em critérios
clínicos e laboratoriais;  a avaliação permanente da implementação,  efetividade e
impacto das estratégias de controle. Só assim será possível subsidiar a tomada de
decisões quanto à manutenção de medidas de distanciamento social e o momento
oportuno para flexibilizá-las. 

E a realidade do estado do Maranhão é que o vírus agora migrou para o
interior do estado. Na capital vemos uma redução após as medidas mais rígidas de
isolamento.

CONCLUSÕES

A  COVID-19  mostrou  que  o  mundo  não  estava  preparado  para  uma
pandemia, alterando o comportamento das pessoas no modo geral, gerando uma
crise sanitária e econômica em todo o mundo. 

No Maranhão o protocolo para contenção da doença é feito de acordo com
cada situação do município, em São Luís, onde obtém o maior número de casos e
foi adequado uma diretriz mais rígida de contenção da COVID-19, ainda se amplia a
demanda  de  leitos  e  atendimento  tanto  de  moradores  locais  quanto  de  outras
cidades,  visto  que  muitas  prefeituras  não  obtêm  de  leitos  com  respiradores  e
estruturas adequadas para manejo e tratamento de pacientes. 

Contudo o Sistema de Saúde ainda tem falhas no que se refere a quantidade
reduzida de realização de exames, sábio que pessoas assintomáticas propagam o
vírus  e  os  exames  estão  restritos  apenas  para  pessoas  sintomáticas.  Mesmo
estabelecidas medidas de restrição ainda assim ocasiona o aumento de contágios
onde se tem um grande aumento de casos confirmados em outras cidades fora da
região metropolitana, principalmente em grupos de riscos, forçando uma relocação
verbas e mais investimentos para tratamento da doença.
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