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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPERJ), já devidamente qualifi-

cada nos autos, por intermédio das Defensoras Públicas abaixo assinados, vêm, respeitosamente, em 

atenção ao despacho de fl. 2416, apresentar suas considerações sobre os documentos acostados às 

fls. 2334 a 2351, nos seguintes termos:  

 

 

ANÁLISE DO PLANO DE MONITORAMENTO PARA TOMADA DE DECISÃO NO ENFRENTA-

MENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PACTO COVID RJ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de plano de monitoramento para tomada de decisão no enfrentamento à pandemia 

de COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro – PACTO COVID elaborado em atenção à situação epidemi-

ológica e da capacidade de atuação do sistema de saúde para atendimento dos casos de COVID-19 no 

território fluminense. 

Inicialmente, é importante destacar que, com base na análise gráfica dos dados relativos à 

pandemia e também nas boas práticas de epidemiologia, as três últimas Notas Técnicas expedidas pelo 

Observatório Fluminense1, referente às 26º, 27ª e 28ª Semana Epidemiológica do Calendário 2020 (de 

21/06/2020 a 04/07/2020), apontaram que: 

                                                 
1 O Observatório Fluminense é uma iniciativa independente de pesquisadores da UERJ, UFRJ, UFRGS, IFMS, UNESP, UFU 

e CCSF voltada essencialmente ao monitoramento do progresso da pandemia de COVID-19 em âmbito nacional e no Estado 

do Rio de Janeiro. Os relatório expedidos estão disponíveis no sítio eletrônico https://www.covid19rj.org/relat%C3%B3rios. 

https://www.covid19rj.org/relat%C3%B3rios


 

 A despeito da tendência de queda no número de novos casos e de mortes diárias de COVID-

19 no Estado do Rio de Janeiro, a abertura gradual que vem sendo implementada no território 

fluminense está causando um aumento no número de casos, pois o contato entre pessoas induz o 

contágio quando uma dessas está infectada por uma doença infecciosa tipo a COVID-19, probabilistica-

mente. Embora esses novos casos, que certamente já existem, ainda não se materializem em au-

mento nas estatísticas, e exista uma grande expectativa que eles sejam em número reduzido di-

ante dos contágios que ocorreram na primeira onda, tal aspecto não é motivo para relaxar as 

medidas de prevenção que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia. Um relaxamento 

excessivo pode acelerar novamente a curva de contágio e consequentemente de mortos; 

• Medidas de reaberturas precisam considerar uma premissa básica: a redução no número de casos. 

Além disso demandam o cumprimento massivo de regras básicas de higiene pela população e uma 

testagem em grande escala para detectar casos de infectados assintomáticos, permitindo que 

esses sejam quarentenados, a fim de reduzir a exposição de indivíduos potencialmente suscetí-

veis à doença, retardando e reduzindo a propagação do vírus, o que não se verifica ainda no Es-

tado do Rio de Janeiro, que possui um baixíssimo índice de teste; 

• Qualquer estratégia de abertura eficiente deve contemplar a possibilidade de se proceder um fecha-

mento imediato caso ocorra uma escalada no número de casos com posterior aumento dos óbitos. Como 

o Estado do Rio de Janeiro está num processo de abertura gradual, a curva de contágio pode vir a apre-

sentar uma acentuação nas próximas semanas. Se esse aumento nos casos persistir por muito tempo, 

os efeitos em termo de mortalidade podem ser catastróficos, como mostra a experiência recente. Dessa 

forma, recomenda-se fortemente às autoridade de saúde do Estado do Rio de Janeiro que estejam 

atentas para suspender o processo de relaxamento das medidas de mitigação da epidemia caso 

um aumento acelerado dos contágios seja observado. 

  

A flexibilização acelerada iniciada pelo Decreto Estadual nº 47.112/2020 (e mantida nos 

subsequentes de nºs 47.129 e 47.152 de 2020) que, permitiu ab initio, na contramão de importantes 

critérios técnicos e científicos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e 

de instituições renomadas como UFF, UFRJ, UERJ e FIOCRUZ, a reabertura de atividades não essen-

ciais que geram intensa aglomeração de pessoas, como shopping centers, centros comerciais, feiras 

livres, pontos turísticos, cultos religiosos, foi, agora, reconhecida no Próprio Plano de Monitoramento do 

Estado ora acostado pois que, após aproximadamente um mês de flexibilização (que, diga-se de passa-

gem, iniciou com indicadores mais elevados), concluiu-se que o Estado do Rio de Janeiro ainda se en-

contra na faixa laranja, correspondente ao nível de risco moderado (distanciamento social ampliado 1), e 

segundo a qual, e tal como já advertido pelos autores coletivos, é proibido “qualquer evento de aglome-

ração, conforme avaliação local” e deve-se “avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenci-

ais, com limite de acesso e tempo de uso dos clientes, conforme o risco no território”. Confira-se: 

 

 



 

 

 

 

 

No caso, entretanto, o Decreto nº 47.112/2020 (assim como os subsequentes 47.129 e 

47.152 de 2020) caminhou exatamente contra a lógica do atual Plano de Monitoramento, qual seja, a de 

que, na fase laranja, em atenção ao princípio da precaução, o gestor deve avaliar e priorizar a adoção de 

medidas de controle mais rigorosas. Ou seja, na dúvida, existindo risco moderado, o gestor deve optar 

pela proibição de eventos de aglomeração e suspensão de atividades econômicas.  

É claro que o Plano abre margem para a avaliação local. Mas a orientação a ser dada pelo 

ente estadual, responsável pela coordenação e controle do sistema de saúde, inclusive das ações de 

vigilância epidemiológica, no seu território, e pela prestação de suporte técnico aos Municípios (art. 17, 

II, III, IV e XI da Lei nº 8.080/90), é de que, existindo risco moderado, a regra é a suspensão de atividades 

econômicas e a proibição de eventos de aglomeração. E não o contrário, como determinaram os Decretos 

nºs 47.112/2020, 47.129 e 47.152 de 2020.  

Um bom exemplo de como o ente estadual pode coordenar e monitorar os gestores munici-

pais na adoção de medidas de controle da pandemia, de modo a evitar a transmissão entre os municípios, 

agravando a pandemia a nível estadual, é o art. 21 do Decreto Estadual do Rio Grande do Sul nº 

55.240/2020 (com a nova redação dada pelo Decreto nº 55.322/2020), in verbis: 

 



“§ 5º Os Municípios localizados em Região classificada na Bandeira Final Vermelha poderão, 

excepcionalmente, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, adotar as medidas 

sanitárias segmentadas correspondentes aos Protocolos definidos para a Bandeira Final La-

ranja, desde que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 I – não haja registro, nos quatorze dias anteriores à apuração, de qualquer hospitalização de 

munícipe seu confirmado para Covid-19;  

II - não haja registro, nos quatorze dias anteriores à apuração, de óbito de munícipe seu por 

Covid-19;  

e III – mantenham rigorosamente atualizados os seus registros junto aos sistemas oficiais SI-

VEP e E-SUS.  

§ 6º A aplicação do disposto no § 5º deste artigo não importará alteração da Bandeira Final do 

Município ou da respectiva Região em que inserido, a qual permanecerá, para todos os demais 

fins, no âmbito do sítio eletrônico de que trata o art. 22 deste Decreto, como Bandeira Final 

Vermelha”. 

 

No entanto, até o momento, o Estado do Rio de Janeiro caminha em sentido inverso ao 

princípio da precaução e do seu próprio plano de monitoramento, pois, ao invés de coordenar os entes 

municipais pautado por medidas de maior cautela, na linha do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, 

ele autoriza a abertura de pontos turísticos, feiras livres e shopping centers que são atividades econômi-

cas que geram aglomeração coletiva in re ipsa, mesmo com a limitação de 50% de sua capacidade de 

lotação. E mais, ao contrário do exigido, agora, pelo próprio Plano de Monitoramento, não impõe qualquer 

limitação de tempo de uso por clientes nos shoppings, pontos turísticos e feiras livres. Nas feiras livres, 

aliás, nem a limitação de acesso preconizada foi estabelecida. Quanto aos cultos e demais atividades 

religiosas, os quais, por óbvio, não configuram atividades econômicas e geram intensa aglomeração co-

letiva, o correto, na linha do Plano de Monitoramento e do princípio da precaução, seria a sua vedação 

(e não autorização) em abstrato, conforme avaliação local. Esta é a lógica dos princípios da precaução e 

da interdependência sanitária que norteiam a organização e o funcionamento do Sistema Único de Sa-

úde, e foi incorporado nas etapas do Plano de Monitoramento apresentado pela própria equipe técnica 

do Estado. 

Em tal contexto, de aparente e inadmissível contradição na própria atividade administrativa, 

faz-se imprescindível a intimação do Estado do Rio de Janeiro para que, diante do Plano de Monitora-

mento apresentado, justifique quais critérios técnicos e científicos respaldaram a retomada de tais ativi-

dades assim como se, agora, diante da publicação do Plano de Monitoramento e do atual status la-

ranja/risco moderado deste Estado, será publicado novo Decreto suspendendo o funcionamento de shop-

ping centers, feiras livres, pontos turísticos e, sobretudo, de cultos e atividades religiosas em consonância 

com o próprio faseamento apresentado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. 

Há, ainda, outro aspecto preocupante, qual seja, o fato de que o Plano de Monitoramento 

reconhece que os indicadores epidemiológicos utilizados correspondem a dados anteriores à semana 

epidemiológica 25 (de 14 a 20/06). Ou seja, ao contrário do recomendado pelo Ministério da Saúde em 



seu Boletim Epidemiológico nº 11 (que preconiza a atualidade dos dados), os indicadores e parâmetros 

epidemiológicos selecionados pelo Estado do Rio de Janeiro estão defasados em aproximadamente um 

mês, o que compromete substancialmente a atualidade da avaliação do risco e a efetividade das ações 

implementadas.  

Certamente, tal como bem esclarecido em texto publicado na imprensa, o longo lapso tem-

poral existente entre o início dos sintomas, a notificação e a confirmação dos casos (que chegou a 35 

dias no Município do Rio de Janeiro) contribuem para tal quadro, mas não afastam a obrigação do Estado 

do Rio de Janeiro de investir em medidas que estruturem e fortaleçam ainda mais o seu sistema de 

vigilância em saúde, que não pode funcionar como um retrovisor. Daí, como se verá mais adiante, a 

importância destacada pela Nota Técnica da Fiocruz da estruturação de um sistema de vigilância em 

saúde capaz de “identificar e registrar novos casos e ter seus dados incluídos na análise epidemiológica 

dentro de 24 horas” e de isolar e confirmar/liberar dentro de 48 horas após o início dos sintomas, 90% 

dos casos suspeitos. 

Por certo, não é crível que uma avaliação de risco em saúde pública calcada em dados 

desatualizados alcance sua finalidade e atenda ao interesse público. Ou seja, permita a implementação 

de medidas de saúde pública proporcionais e restritas aos riscos de cada momento e o compartilhamento 

oportuno e transparente de todas as informações relevantes à população, crucial para a construção de 

confiança e empatia e, consequentemente, para a aceitabilidade das medidas de controle implementa-

das. Por isso, também nesse ponto, é imprescindível a prestação de esclarecimentos pelo Estado do Rio 

de Janeiro sobre a efetiva razão para a defasagem dos indicadores e critérios epidemiológicos utilizados 

e sobre as medidas que estão sendo implementadas para a correção futura de tal defasagem.   

 

2. DA ANÁLISE DOS INDICADORES E PARÂMETROS 

 

 

Avançando-se sobre os indicadores em si, o primeiro aspecto a ser destacado de modo geral con-

siste na ausência de explicitação do modo de cálculo de cada indicador, ou seja, quais os dados, fórmulas, equa-

ções, amostras, universos e fontes de dados estão sendo utilizados para calculá-los. E tal explicitação é indispen-

sável não só para que seja possível interpretar os indicadores e o que eles revelam sobre o controle da transmissão 

e a capacidade do sistema de saúde no Estado, mas sobretudo para que seja possível o controle social da correção 

e suficiência dos dados informados e das medidas de controle implementadas. Não foi explicitado, por exemplo, 

como está sendo calculada a previsão de esgotamento dos leitos ou se os óbitos computados incluem também 

óbitos em verificação e não apenas os confirmados de COVID-19 assim como os óbitos ocorridos em residências 

e vias públicas. Na verdade, como se verá abaixo, a ausência de tal explicitação compromete a própria eficácia do 

Plano Apresentado.  

Verifica-se, pela leitura do Plano de Monitoramento acostado, que o Estado do Rio de Ja-

neiro adotou como indicadores e parâmetros para avaliação dos níveis de risco: 

 



  

 

Como se vê, os indicadores e parâmetros foram agrupados em duas dimensões de monito-

ramento: (i) capacidade do sistema de saúde; e (ii) epidemiológicos. 

A capacidade do sistema de saúde é mensurada a partir da (i.1) taxa de ocupação de 

leitos UTI adulto por SRAG (COVID-19); (i.2) taxa de ocupação de leitos clínicos adulto por SRAG 

(COVID-19); e (i.3) previsão de esgotamento de leitos de UTI (risco).  

O cenário epidemiológico, por sua vez, é monitorado com base na (ii.1) variação do nú-

mero de óbitos por SRAG nos últimos 14 dias; (ii.2) variação do número de casos por SRAG nos 

últimos 14 dias; e (ii.3) taxa positividade para Covid-19 (%). 

Houve, ainda, a classificação em 5 (cinco) fases, conforme o critério do risco (muito alto, 

alto, moderado, baixo e muito baixo), associadas aos seguintes modelos de distanciamento social:  

 

 



Quanto à taxa de ocupação de leitos UTI adulto por SRAG (COVID-19) e taxa de ocupação 

de leitos clínicos adulto por SRAG (COVID-19), verifica-se que o Plano de Monitoramento não indica 

quais leitos de UTI adulto e clínicos adulto SRAG (COVID-19) e de quais unidades de saúde estão 

sendo considerados para o cálculo do indicador. Tais dados são imprescindíveis porque não há dú-

vida de que uma taxa de ocupação de 80% em um sistema de saúde que apresenta 1000 leitos de UTI 

traz impactos sociais proporcionalmente diversos de uma taxa de ocupação de 80% de um sistema de 

saúde que possui apenas 100 leitos de UTI. Além disso, não ficou claro se o Estado do Rio de Janeiro 

está contabilizando apenas os leitos das unidades estaduais ou, o que seria correto, todos os leitos clíni-

cos e de UTI de referência para COVID-19 existentes em seu território, inclusive os de gestão municipal 

e privada. É fundamental que tal aspecto seja esclarecido para que seja possível compreender o que 

realmente está sendo representado pelas taxas de ocupação hospitalar e a correção dos parâmetros 

utilizados.  

Ainda no ponto, não parece ser correta a metodologia citada no Plano de Monitoramento 

que replicou o resultado dos indicadores da capacidade de atendimento no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro para o cálculo a nível das regiões de saúde. A alegação de que a rede estadual de serviços para 

assistência e regulação de leitos de atenção ao COVID destina-se a toda a população fluminense não 

socorre o Estado. A uma, porque cada Região de Saúde possui uma rede regional de assistência à saúde 

composta por leitos municipais, estaduais e privados. Portanto, considerando que cada Região de Saúde 

possui realidades e quantidades de leitos bem distintas umas das outras, conforme o investimento dos 

municípios que a compõem, olhar para a taxa de ocupação da rede estadual pouco refletirá a realidade 

da pandemia em cada Região de Saúde. Basta pensar, por exemplo, que uma Região de Saúde com-

posta por Municípios que não investiram em sua rede esgotarão rapidamente a sua capacidade de saúde, 

e necessitarão da rede estadual mais rápido do que outra que, embora possa estar com maior número 

de casos, possua uma rede mais robusta e consiga dar conta da demanda, sem necessidade de recorrer 

à rede estadual de saúde. Além disso, e a duas, como se demonstrará abaixo, a regulação do acesso a 

leitos no Estado do Rio de Janeiro é extremamente deficiente e excludente. Muitos pacientes falecem 

nas unidades municipais à espera de uma transferência, ou não suportam, por exemplo, uma transferên-

cia de Itaperuna para o Município do Rio de Janeiro, onde estão concentrados os leitos estaduais (já que 

os hospitais de campanha do interior não foram inaugurados). É certo, portanto, que a taxa de ocupação 

da rede estadual, concentrada na Região Metropolitana, não refletirá a real demanda de saúde do interior 

do Estado. E muito menos, é claro, a capacidade dos sistemas de saúde mais diversos espalhados pelo 

território fluminense. 

E considerando que o Plano informa que “mantém-se pela Sec-Covid o monitoramento diá-

rio das taxas de ocupação a níveis municipais e regionais para apontamento de medidas de intervenção 

em casos ocasionalmente críticos”, não é compreensível o porquê de tais dados não serem utilizados 

para a regionalização correta do monitoramento, como faz, por exemplo, o Estado do Rio Grande em seu 

painel de Monitoramento: 



 

 

 

O referido painel ainda indica a taxa de ocupação hospitalar, quantidade e tipos de leitos 

contabilizados e número de respiradores de cada unidade de saúde situada no Estado do Rio Grande do 

Sul. Confira-se: 

 

 

 



 

 

 

 

Aliás, vale a pena navegar pelo Painel de Monitoramento do Estado do Rio Grande do Sul, 

o qual impressiona quanto ao nível de transparência, informando inclusive a quantidade de EPI recebido 

do Ministério da Saúde, adquirido pelo Estado e distribuído para cada Município e unidade hospitalar, 

ainda que privada.  

De outro lado, retornando à análise dos indicadores do Plano de Monitoramento, verifica-se, 

ainda, que, conforme a Nota Técnica da Fiocruz acostada aos autos, muitos dos leitos indicados pelo 

Estado em seu Plano Estadual de Contingência (42,9% dos leitos clínicos e 47,9% dos leitos de UTI) 

ainda não foram implementados e, por isso, não poderiam ser contabilizados no cálculo das taxas de 

ocupação hospitalar, mas apenas o computo total dos leitos ocupados e dos leitos livres e efetivamente 

cedidos. A tela da plataforma SISREG abaixo, relativa apenas aos leitos situados na cidade do Rio de 

Janeiro, o exemplifica de forma representativa (nela é possível constatar que, ainda hoje, há 409 leitos 

clínicos SRAG, 361 leitos de UTI SRAG e 4 leitos de UTI/UI SRAG pediátricos impedidos/bloqueados): 

 



      

 

Dados destacados pela Nota Técnica da Fiocruz também chamam atenção para outro as-

pecto que reforça a importância de uma efetiva transparência quanto aos leitos contabilizados para o 

cálculo dos indicadores de flexibilização do distanciamento social. Segunda a referida nota técnica, 167 

leitos de UTI em hospitais públicos e 209 leitos de UTI em hospitais filantrópicos, ambos não incluídos 

no Plano Estadual de Contingência, estavam ocupados por pacientes com suspeita ou diagnóstico con-

firmado de COVID-19. E tal situação ainda persiste, pois que a plataforma SISREG dá conta de que, 

ainda hoje, apenas na cidade do Rio de Janeiro, mesmo com diversos leitos vagos SRAG, existem 12 

pacientes internados com suspeita/confirmação de COVID-19 em leitos não SRAG (951 – 939) e 7 paci-

entes com quadro suspeito de COVID nas emergências. Confira-se: 

 

 

 

Esta constatação, além de comprovar o fracasso do Estado na implementação dos leitos 

SRAG previstos no seu próprio Plano Estadual de Contingência comprova, ainda, que a taxa de ocupação 

hospitalar pode estar sofrendo importante viés. Explica-se: se leitos NÃO COVID de hospitais da rede 

estão ocupados por pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19, e estes pacientes 

não estão sendo computados no cálculo da taxa de ocupação hospitalar SRAG, há fortes indícios de que 



a taxa de ocupação hospitalar do Estado está subestimada, pois que estes pacientes deveriam, estar, na 

verdade, internados nos leitos livres e ociosos dos hospitais de campanha e de outras unidades de saúde 

de referência para a COVID-19 previstos no Plano Estadual de Contingência. Logo, é grande a probabi-

lidade de a taxa de ocupação hospitalar utilizada como um importante indicador (de maior peso, na ver-

dade) no Plano de Monitoramento estar subestimada comprometendo a correção do nível de segurança 

informado. 

Tal aspecto também demonstra a importância de o Plano de Monitoramento do Estado abar-

car importante critério técnico e científico preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Fio-

cruz, qual seja, a capacidade do sistema de saúde para “tratar o restante dos pacientes com doenças 

graves, que não sejam COVID-19, em conformidade com as diretrizes nacionais”. E, a partir de tal análise, 

indicar medidas de gestão que possibilitem o tratamento de pacientes com COVID sem a preterição de 

pacientes que, embora não infectados pelo novo coronavírus, possuem igualmente urgentes e importan-

tes necessidades de saúde. Hoje, como tal importante critério não vem sendo considerado no Plano de 

Monitoramento, a consequência cruel para a população é o aumento progressivo da fila de espera no 

Estado para internação em leitos de UTI não COVID (que aumentou de 169 pacientes, em 27.04.2020, 

para 215, em 13.07.2020). Confira-se: 

 

 

Em 27/04/2020 

 

 

 

Em 13.07.2020 

 



 

 

 Logo, para que se possa proceder ao efetivo monitoramento dos dados e aferição da sufi-

ciência, em termos proporcionais, do percentual utilizado, é importante que sejam especificados no pró-

prio plano os leitos de UTI adulto e clínicos adulto SRAG (COVID-19) e de quais unidades de saúde estão 

sendo computados pelo Estado para o cálculo dos referidos indicadores. Além, é claro, de considerar a 

incorporação de indicadores que computem os pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de 

COVID-19 em leitos da rede não contabilizados no Plano de Contingência e que avaliem a capacidade 

do sistema de saúde para tratar o restante dos pacientes com doenças graves, que não sejam COVID-

19, em conformidade com as diretrizes nacionais. 

Igualmente, também não foi especificado no Plano de Monitoramento se os indicadores re-

lativos às taxas de ocupação hospitalar de leitos UTI adulto SRAG e clínicos adulto SRAG incluem os 

leitos privados. Considerando que, consoante cálculos da Associação de Medicina Intensiva Brasileira2, 

aproximadamente 25% (vinte e cinco) por cento da população do Brasil tem acesso à saúde suplementar, 

mister sejam incluídos no indicador o percentual de ocupação também dos leitos clínicos e de UTI priva-

dos, para que se possa aferir, com qualidade, a evolução da epidemia no Estado do Rio de Janeiro e a 

saturação do sistema de saúde como um todo. 

Destaque-se, nesse sentido, que a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI privados é 

um dos indicadores que vem sendo usados por outros entes federativos para mensurar a capacidade de 

atendimento do sistema de saúde, como se vê, por exemplo, do Plano de Retomada do Município de 

Niterói (art. 13, §2º, inciso II, alíneas b e d, Decreto nº 13.604/2020) e do Município do Rio já acostado 

nestes autos. Logo, também é necessário que o Estado do Rio de Janeiro especifique se os seus indica-

dores computam ou não leitos da rede privada.  

Ainda no tocante ao monitoramento da capacidade do sistema de saúde, e considerando o 

caráter altamente excludente do sistema de regulação do acesso a leitos, sobretudo de terapia intensiva, 

neste Estado (como corretamente assinalou a Nota Técnica da Fiocruz), é de fundamental importância 

                                                 
2  Fonte: http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/noticias/2020/covid-19/comunicado-da-amib-sobre-o-avanco-do-covid-19-e-a-

necessidade-de-leitos-em-utis-no-futuro.pdf. Acesso em 02/07/2020. 

http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/noticias/2020/covid-19/comunicado-da-amib-sobre-o-avanco-do-covid-19-e-a-necessidade-de-leitos-em-utis-no-futuro.pdf
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que o Estado do Rio de Janeiro considere, em seu Plano de Monitoramento, como o fez o Município do 

Rio de Janeiro, indicadores que quantifiquem o percentual de ocupação de leitos de suporte à vida na 

rede SUS no território do Estado.  

Isto porque, conforme recente Nota Técnica da Fiocruz “Óbitos desassistidos no Rio de Ja-

neiro. Análise do excesso de mortalidade e impacto da Covid-19”3 houve, nos meses de abril e maio, um 

aumento de 110% de óbitos em unidades de saúde não hospitalares, indicando “falhas na rede de aten-

ção, tanto pela falta de diagnóstico oportuno dos pacientes, quanto pela incapacidade de encaminhar 

estes pacientes a serviços de saúde de maior complexidade, como as UTIs de hospitais”. Também nesse 

sentido, o levantamento realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em algumas 

unidades e setores de urgência e emergência no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, 

das 187 unidades de saúde com setores de estabilização e de urgência/emergência oficiadas ao longo 

de todo o Estado, 69 responderam às indagações da Defensoria Pública. Somando-se apenas os paci-

entes atendidos nestas unidades, que representam 37% do total oficiado, conclui-se que, nos meses de 

abril, maio e junho, 730 pessoas faleceram, sem o suporte necessário nestas unidades, à espera de 

transferência para internação hospitalar (em enfermaria ou UTI). E 104 pessoas faleceram sem 

que o pedido de transferência fosse inserido no Sistema Estadual de Regulação (SER). Há, certa-

mente, inúmeros aspectos que conduzem a tal quadro, como o estado grave em que os pacientes che-

gam às emergências, a rápida evolução da doença, a deficiência do processo de trabalho de regulação, 

dificuldades enfrentadas na relação equipe de regulação/unidades de saúde, dentre outros.  

Mas o que importa, por ora, neste processo, é sinalizar que a consideração isolada da taxa 

de ocupação de leitos clínicos e de UTI SRAG (e ainda atentar apenas para a fila de espera para inter-

nação – já que muitos falecem antes mesmo do pedido de transferência ser inserido no sistema de regu-

lação) não é capaz de retratar a evolução da pandemia e a capacidade do sistema de saúde em absorver 

os pacientes infectados que necessitam de internação e que, como se viu, podem estar falecendo nas 

unidades de urgência e emergência sem que esta demanda de saúde esteja transparecendo nos indica-

dores selecionados no Plano de Monitoramento e muito menos na fila de espera do Sistema Estadual de 

Regulação. Abaixo, planilha resumida do levantamento realizado pela Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro:  

                                                 
3 Disponível em https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_11.pdf 

Informações gerais das respostas encaminhadas 
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Quanto à previsão de esgotamento de leitos de UTI (risco), enfatiza-se, novamente, que não 

foram informados nem o modo de cálculo do indicador nem os leitos e unidades de saúde que estão 

sendo contabilizados. Além disso, à luz do todo exposto, revela-se importante considerar também a ca-

pacidade de esgotamento dos leitos clínicos e, sobretudo, de suporte à vida, de modo a evitar, mais uma 

vez, que diversos cidadãos faleçam de forma indigna em cadeiras e macas de transporte em unidades 

de urgência e emergência pré-hospitalares. 

Em relação ao cenário epidemiológico, destaca-se, ab initio, como já adiantado, a ausên-

cia de informação sobre a equação e os dados considerados para o cálculo do indicador. Conforme o 

Plano de Monitoramento, a evolução da transmissão da COVID-19 no território do Rio de Janeiro está 

sendo monitorada a partir das taxas de variação do número de óbitos por SRAG nos últimos 14 dias; 

variação do número de casos por SRAG nos últimos 14 dias; e taxa positividade para Covid-19 

(%). 

À primeira vista, vê-se logo que não há qualquer indicador de monitoramento do crescimento 

de novos casos suspeitos e confirmados e de óbitos em verificação e confirmados de COVID-19, o que 

é imprescindível à luz dos critérios técnicos e científicos da OMS, do Ministério da Saúde, da Nota Técnica 

da Fiocruz e de inúmeros Planos de Retomada adotados por outros Estados e Municípios. É claro que a 

contabilização da variação dos casos e óbitos de SRAG é fundamental diante da subnotificação e da 

ínfima capacidade de testagem do Estado do Rio de Janeiro. E a sua consideração no Plano de Monito-

ramento do Estado é de ser reconhecida como um inegável avanço.  

Todavia, considerando que (i), novamente de acordo com os cálculos da Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira4, apenas 20% dos pacientes contaminados por COVID-19 evoluem para 

internação (em decorrência de SRAG); (ii) nessa linha, e conforme a Nota Técnica da Fiocruz acostada 

aos autos, as notificações de SRAG são registradas no sistema SIVEP-Gripe, do Ministério da Saúde, 

                                                 
4  Fonte: http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/noticias/2020/covid-19/comunicado-da-amib-sobre-o-avanco-do-covid-19-e-a-

necessidade-de-leitos-em-utis-no-futuro.pdf. Acesso em 02/07/2020. 
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apenas para casos de síndrome gripal que requerem hospitalização; e (iii) conforme último Boletim Epi-

demiológico do Ministério da Saúde (nº 21), do total de 367.207 casos de SRAG hospitalizados com início 

de sintomas entre a SE 01 e 27, 46,1% (169.382) foram confirmados para COVID-19, 32,3% (118.525) 

por SRAG não especificado, 20,2% (74.119) estão com investigação em andamento, 0,6% (2.085) foram 

causados por Influenza, 0,6% (2.290) por outros vírus respiratórios e 0,2% (806) por outros agentes eti-

ológicos; fica claro que a contabilização apenas da variação do número de casos e óbitos de SRAG de 

forma isolada exclui importante parcela da população acometida de síndrome gripal ou assintomática 

(que pode ser identificado por intermédio de testes rápidos) que configuram, igualmente, casos suspeitos 

ou confirmados de COVID-19, seja pelo critério laboratorial seja pelo critério clínico-epidemiológico, e que 

deveriam ser contabilizados para controle do real dimensionamento e comportamento da pandemia no 

território. 

Para melhor compreensão, importa recordar que, consoante definições do sítio eletrônico 

do Ministério da Saúde5, os casos suspeitos de doença pelo coronavírus (COVID-19) podem ser de-

finidos de 2 (duas) formas: 

 

 Definição 01 – Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, carac-

terizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, sendo certo que na suspeita de COVID-19, a 

febre pode não estar presente; 

 Definição 02 – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Síndrome Gripal que 

apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de 

O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. 

 

Já os casos confirmados de doença pelo coronavírus podem ocorrer: 

 

1) Por critério laboratorial  

Caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:  

o Biologia molecular (RT-PCR)  

o Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos) 

2) Por critério clínico-epidemiológico  

o Caso suspeito de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 

últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente 

para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

3) Caso descartado de doença pelo coronavírus (COVID-19) 

o Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para coronavírus 

(SARS-COV-2) não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real, considerando a opor-

tunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

 

                                                 
5 Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao. Acesso em 02/07/2020. 

https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao


Portanto, embora de importância reconhecida, os casos e óbitos de SRAG constituem, ape-

nas, uma fatia do universo de casos suspeitos e confirmados de COVID-19. Para conseguir um retrato, 

em números, da real situação epidêmica no Estado do Rio de Janeiro, notadamente diante da baixíssima 

capacidade de testagem, seria de fundamental importância associar as taxas de variação de casos e 

óbitos de SRAG com indicadores que permitissem contabilizar, também, os casos suspeitos e confirma-

dos com SG e os casos assintomáticos em fase aguda da doença, assim como os óbitos em verificação, 

sob pena de um possível enviesamento das informações publicadas relativas ao quadro epidêmico no 

Estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que outros Planos de Retomada, como os do Município de 

Niterói e do Estado do Rio Grande do Sul aplicam, de certo modo, esta associação, e podem servir de 

modelo para o Estado do Rio de Janeiro.  

Importa observar, ainda, que o painel coronavírus já contabiliza e publiciza dados semelhan-

tes relativos a novos casos diários de COVID-19, de modo que a informação parece estar disponível, não 

havendo, salvo melhor juízo, justificativa para que eles não sejam considerados para o monitoramento 

do cenário epidemiológico no Estado. 

E mais: o Plano de Monitoramento também não contabiliza um dos principais indicadores 

de monitoramento do controle da pandemia segundo a Nota Técnica da Fiocruz, qual seja, o Número 

efetivo de reprodução (Rt) que está disponível em diversos painéis de monitoramento da pandemia de 

instituições renomadas na internet, valendo-se citar, por exemplo, o endereço eletrônico da UFRJ, cuja 

fonte é a própria Secretaria de Estado de Saúde. Confira-se: 

 

       

 

  



Portanto, mais uma vez, não é compreensível a razão pela qual importante critério técnico 

e científico de monitoramento do controle da pandemia, conhecido e disponível, não foi considerado no 

Plano de Monitoramento do Estado do Rio de Janeiro. 

Outro fator que não restou claro no plano apresentado refere-se aos dados contabilizados 

para o cálculo do indicador taxa de variação do número de óbitos por SRAG, pois não se sabe se 

foram contabilizados apenas os óbitos ocorridos em unidades hospitalares, ou se também foram compu-

tados os óbitos verificados em unidades pré-hospitalares, residência e via pública, o que se faz necessá-

rio face ao aumento exponencial deste último grupo apontado em recente Nota Técnica da Fiocruz.  

Importa, ainda, destacar que, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 

pelo Ministério da Saúde e por diversas instituições científicas públicas de ensino e pesquisa, qualquer 

flexibilização do modelo de distanciamento social em uma pandemia pressupõe a existência de uma 

capacidade de testes laboratoriais suficiente e uma estratégia clara para identificação da cadeia de con-

tágio de maneira rápida e precisa, o que inclui a detecção dos casos de infectados assintomáticos. E 

para aferir o atendimento a tais pressupostos, a Nota Técnica da Fiocruz sugere a consideração de di-

versos critérios técnicos e científicos, a saber: 

 



 

Todavia, salta aos olhos que o Plano de Monitoramento, apesar do já determinado por este 

Juízo em audiência, nada esclarece quanto a tais critérios, e é absolutamente silente quanto à capaci-

dade do seu sistema de vigilância em saúde, sobretudo sobre a capacidade e protocolos de testagem, a 

metodologia e capacidade de identificação dos casos e de rastreio dos contatos. E tal aspecto ganha, 

ainda, maior relevo porque, já em 29.04.2020, em Nota Técnica do Núcleo de Informação e Pesquisa 

(Núcleo) do Gabinete Ampliado de Crise do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Estado 

reconhece categoricamente que a liberação gradual das medidas de restrição ao funcionamento e mobi-

lidade urbana só poderia ser efetivada caso existisse a disponibilidade de testes para sintomáticos e 

suspeitos disponíveis. Todavia, em postura subsequente manifestamente contraditória, nada estabelece 

quanto a tal aspecto quando decide finalmente flexibilizar as medidas de distanciamento social e elaborar 

e implementar o Plano de Monitoramento. 

Mais uma vez, é preciso apontar que o Plano de Monitoramento não apresenta, a teor do Bo-

letim Epidemiológico nº 11 do Ministério da Saúde, os diversos componentes (ameaça, exposição e con-

texto) e condicionantes (equipamentos – respiradores, equipamentos de proteção individual e testes la-

boratoriais –, recursos humanos, leitos de UTI e internação) de uma análise de risco nem as projeções 

de possibilidades e consequências, como a possibilidade de aumento de novos casos, de novas interna-

ções, de novos óbitos e de impactos na rede de saúde (quantidade de respiradores, de leitos e de equi-

pamentos de proteção individual) que conduzissem não só à possibilidade da flexibilização inicial como 

também a definição de cada Nível de Risco, com os indicadores e atividades não essenciais selecionadas 

para retomada.  

E ao que parece, algumas projeções existem, pois que, recentemente, em notícia veiculada na 

imprensa (https://extra.globo.com/noticias/rio/secretaria-extraordinaria-da-covid-19-diz-que-atualmente-

hospitais-de-campanha-nao-sao-mais-necessarios-24532379.html), no dia 14.07, a Secretaria Extraordi-

nária  de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da Covid-19 teria informado em reu-

nião na ALERJ que, no início da pandemia, projeções de internações justificaram a abertura de hospitais 

de campanha e que, agora, segundo novos estudos, eles não mais seriam necessários. Portanto, nada 

justifica, agora, tal como já solicitado inclusive em audiência, que o Estado do Rio de Janeiro explicite os 

estudos e as novas projeções que, conforme o dinamismo atual da doença, respaldam a flexibilização 

regulada pelo Plano de Monitoramento ora apresentado. 

Ora, repita-se, não basta jogar de forma aleatória indicadores, valores numéricos e fases de 

uma flexibilização sem a descrição do raciocínio lógico científico que conduziu, à luz de um cenário de 

projeções de possibilidade e consequências (sobretudo na estrutura de saúde) e definições de níveis de 

risco, a escolha de cada indicador e de cada medida de flexibilização para cada cenário, de modo a 

conferir um mínimo de coerência técnica.  

Veja-se que, uma das consequências a serem consideradas em um cenário de risco em saúde 

pública consiste exatamente na aceitabilidade das medidas de controle pela comunidade afetada, o que 

https://extra.globo.com/noticias/rio/secretaria-extraordinaria-da-covid-19-diz-que-atualmente-hospitais-de-campanha-nao-sao-mais-necessarios-24532379.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/secretaria-extraordinaria-da-covid-19-diz-que-atualmente-hospitais-de-campanha-nao-sao-mais-necessarios-24532379.html


não está sendo verificado em diversos Municípios, como o Município do Rio de Janeiro e de Duque de 

Caxias. E nesse campo, era essencial que o Estado tivesse considerado este componente em sua análise 

e se estruturado para fiscalizar as restrições e medidas de segurança sanitária impostas, exatamente 

para evitar situações como as ocorridas em Duque de Caxias, na qual o Juízo da 3ª Vara Cível da Co-

marca (autos nº 0014993-82.2020) precisou intimar a Polícia Militar do Estado para que fosse reforçada 

a fiscalização das medidas de segurança sanitária no município, o que, lamentavelmente, ainda não foi 

cumprido.  

Destaque-se, ainda, que o plano não prevê a periodicidade com que os indicadores serão rea-

valiados e de que forma serão publicizados. Nesse ponto, cite-se exemplificativamente a experiência do 

Município de Niterói e do Estado do Rio Grande do Sul, estando nos dois casos a reavaliação semanal 

prevista no decreto de transição para o novo normal (art. 15, do Decreto nº 13.604/2020 e art. 7º, do 

Decreto nº 55.240, de 10/05/2020). Saliente-se que a reavaliação semanal é indicada no próprio “Instru-

mento para apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia da Covid-19 na esfera local”, mencionado 

pelo Estado do Rio de Janeiro em seu plano, que orienta que “uma reavaliação semanal seja realizada 

para estimar o quanto a adoção da medida foi eficaz para a redução do risco”. 

Dessa forma, por mais que o ajuste de medidas deva considerar o período mínimo de “2 (duas) 

semanas para detectar os efeitos da mesma, a depender das características do cenário epidemiológico 

e capacidade de atendimento” (http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Es-

trate%CC%81gia-de-Gesta%CC%83o-Covid-19-1.pdf), não há nenhum impedimento de que a publiciza-

ção do cálculo dos indicadores seja semanal, o que certamente auxiliará na transparência dos dados e 

na tomada de decisão, recomendando-se desde já ao Estado a alteração. 

E mais, necessário apontar que o Plano de Monitoramento também não descreve, de forma 

consolidada e conforme as características dos locais e por ramo de serviço ou atividade econômica (o 

que se faz necessário diante da especificidade de cada atividade retomada), as medidas sanitárias que, 

na visão técnica do Estado do Rio de Janeiro, são necessárias para diminuir a propagação da COVID-

19, tais como preconizadas em outros Planos de Retomada, a saber:  

 

Medidas sanitárias e não farmacológicas gerais: 

I – utilização obrigatória de máscara descartável, ou máscara de tecido não tecido (TNT), ou 

tecido de algodão, sendo que o uso deverá ser individual e atentando para sua correta utiliza-

ção, troca e higienização; 

II – uso de máscara será obrigatório sempre que se estiver em ambiente coletivo, compreen-

dido como local destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, fechado ou 

aberto, privado ou público, bem como nas suas áreas de circulação, nas vias públicas e nos 

meios de transporte; 

III – vedação de circulação de crianças (0 a 12 anos) nos estabelecimentos comerciais, a não 

ser que reste comprovada a necessidade de ingresso, desde que as maiores de dois anos 

estejam usando máscaras; 

http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Estrate%CC%81gia-de-Gesta%CC%83o-Covid-19-1.pdf
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IV – utilização obrigatória de máscara pelos colaboradores e a exigência de sua utilização por 

clientes e usuários, para ingresso e permanência nos ambientes; 

V – distanciamento mínimo obrigatório deverá ser mantido mesmo com o uso da máscara; 

VI – adoção de regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou flexibilização 

de horários de entrada, saída e almoço, respeitando o teto de operação e o teto de ocu-

pação dos espaços físicos de trabalho; 

VII – reorganização das posições das mesas ou estações de trabalho para atender a 

distância mínima entre pessoas, marcando a posição de cada trabalhador no chão e/ou 

na posição das mesas ou estações de trabalho para atendimento do distanciamento mí-

nimo; 

VIII – utilização de barreiras físicas entre trabalhadores, de material liso, resistente, im-

permeável e que permita fácil higienização a cada troca de posto; 

IX – priorização sempre que possível da modalidade de trabalho remoto (teletrabalho) para 

todos os trabalhadores que assim possam realizar suas atribuições sem prejuízo às atividades; 

X – proibição da realização de eventos e a realização de reuniões presenciais em áreas fecha-

das, ou quando não for possível tal medida, redução do número de participantes e sua duração, 

bem como disponibilização de materiais para proteção pessoal (máscara) e higienização (ál-

cool 70% e/ou preparações antissépticas) dos participantes; 

XI – implementação de corredores de sentido único para coordenar os fluxos de entrada 

e de saída dos estabelecimentos, respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas; 

XII – limite máximo de ocupação deverá respeitar as orientações do distanciamento mínimo 

obrigatório, ou seja 2m (dois metros) em espaço fechado, com um mínimo de 4m² (quatro 

metros quadrados) por pessoa) e 1,5m (um metro e meio) em espaços abertos, com um mí-

nimo de 3m² (três metros quadrados) por pessoa; 

XIII – afixação de cartaz com limite máximo de ocupação permitido na entrada do espaço e em 

locais estratégicos, de fácil visualização; 

XIV – realização do controle e monitoramento da entrada de pessoas a fim de assegurar a 

ocupação máxima, de acordo com o limite máximo estabelecido. 

XV – organização de filas nas entradas serão de responsabilidade dos estabelecimentos, de-

vendo ser demarcadas no piso por fita amarela de 2 m (dois metros) de distância em se tra-

tando de estabelecimentos fechados e de 1,5m (um metro e meio) em se tratando de ambiente 

aberto entre clientes que porventura estiverem na fila; 

XVI – os estabelecimentos deverão manter controle de acesso na porta com corrente de de-

marcação ou fita de demarcação facilitando o controle do número de clientes que deverão 

entrar no estabelecimento, mesmo que para isso forme uma fila na porta da loja, sempre com 

a presença de um funcionário para orientar o consumidor; 

XVII – realização logo na entrada do estabelecimento a aferição da temperatura corporal 

em 100% dos colaboradores e público com termômetro digital infravermelho; 

XVIII – criar horário de atendimento exclusivo para o grupo de risco e priorizar o seu 

atendimento; 

XIX – Proibir o ingresso de membros da mesma família em estabelecimentos comerciais, 

a não ser que seja hipótese de acompanhante com previsão legal; 

XX – Reduzir o número de vagas de estacionamento de rua e privados em 50% da capa-

cidade instalada. 



 

A) Obrigações do empregador, no que tange ao fornecimento de equipamentos e 

insumos mínimos para garantir a segurança dos profissionais, recaindo sobre esse o 

encargo financeiro para obtenção dos insumos: 

I – o empregador deverá fornecer em quantidade suficiente e orientar a correta utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para cada colaborador; 

II – é proibida a reutilização de uniformes e/ou EPIs (capacetes, calçados de segurança, entre 

outros) quando tais vestimentas/equipamentos não sejam devidamente higienizados com pre-

parações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; 

III – se a atividade não possuir protocolo específico de EPIs, o empregador deverá fornecer 

máscaras descartáveis em quantidades suficientes e/ou no mínimo duas máscaras de tecido 

não tecido (TNT) ou tecido de algodão para cada colaborador, que ficará responsável por sua 

correta utilização, troca e higienização. 

 

B) Medidas sanitárias de higienização permanente e obrigatórias por todos, em es-

pecial, em estabelecimentos comerciais (iniciativa privada) e logradouros públicos de 

grande circulação: 

I – higienizar as superfícies de toque, no mínimo a cada 2 horas, com álcool 70% e/ou prepa-

rações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sob fricção (ex.: terminais de autoatendi-

mento, corrimão de escadas e de acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores, 

telefones, alça de carrinhos ou cestinhas de supermercado, etc.); 

II – higienizar as máquinas para pagamento com cartão com álcool 70% e/ou preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso; 

III – higienizar de pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, vestiários, etc. no mínimo a 

cada turno e a cada dia nos transportes coletivos, preferencialmente com álcool 70%, hipoclo-

rito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim; 

IV – higienizar mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, com álcool 70% 

e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. V - dispor de lixeira com tampa 

com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo 

de dispositivo), recolher e descartar os resíduos a cada 2 horas, com segurança e uso do EPI 

adequado; 

V – exigir que clientes e usuários higienizem as mãos com álcool 70% ao acessarem e ao 

saírem do estabelecimento; 

VI – disponibilizar Kit completo nos banheiros (álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar, sabonete líquido e toalhas de papel não reciclado); 

VI – manter limpos filtros e dutos do ar-condicionado; 

VII – manter portas e janelas abertas, com ventilação adequada, exceto em locais não permi-

tidos por questões sanitárias; 

VIII – instruir e treinar os colaboradores sobre etiqueta respiratória, de higiene e de prevenção, 

incentivando a lavagem das mãos a cada 2 horas, com água e sabão, por no mínimo 20 se-

gundos, bem como orientando para não cumprimentar pessoas com apertos de mão, abraços, 

beijos ou outro tipo de contato físico; 

IX – recomendar aos colaboradores que não retornem às suas casas com o uniforme utilizado 

durante a prestação do serviço; 



X – em refeitórios, dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e, na impossi-

bilidade, utilizar talheres higienizados e individualizados (sem contato); e substituir os sistemas 

de autosserviço de bufê, utilizando porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) 

específico(s) para servir todos os pratos; 

XI – eliminar bebedouros de jato inclinado e disponibilizar alternativas (dispensadores de água 

e copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso individual, desde que constantemente higie-

nizados); 

XII – impedir a utilização de assentos públicos com fitas de isolamento ou na impossibilidade, 

realizar higienização constante, além da obrigação da equipe de fiscalização que deve alertar 

sobre os riscos de permanecer nesses assentos; 

XIII – disponibilizar pias portáteis e sabonete líquido ou outros meios de higienização de mãos 

para locais de grande concentração de estabelecimentos comercias, como ocorre no calçadão 

de Nova Iguaçu; 

 

C) Dos cuidados no atendimento ao público: 

I – disponibilizar álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar 

para o público e os colaboradores no estabelecimento, em locais estratégicos e de fácil acesso 

(entrada, saída, corredores, elevadores, mesas, etc.); 

II – respeitar o distanciamento mínimo de 2,0 metros nas filas em frente a balcões de atendi-

mento, ou caixas, ou 1,5 metros no lado externo do estabelecimento, sinalizando no chão a 

posição a ser ocupada por cada pessoa; 

III – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas 

ou aglomeração de pessoas; 

IV – sempre que necessário, designar um agente de desaglomeração para manter a organiza-

ção das filas de espera no espaço interno ou externo do estabelecimento 

V – ampliar o espaço entre atendimentos agendados, para preservar distanciamento entre pes-

soas e ter tempo de realizar a higienização de instrumentos de contato, quando aplicável; 

VI – realizar o atendimento de maneira individualizada, permitindo apenas a presença de acom-

panhantes nas hipóteses legais (criança e adolescente, idoso ou portador de deficiência física 

ou mental); 

VII – em serviço de atendimento domiciliar ou agendado, questionar se no local de atendimento 

há indivíduo que apresenta sintomas respiratórios ou que se encontra em quarentena ou iso-

lamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento domiciliar em caso afir-

mativo, exceto em caso de urgência e emergência de saúde ou fornecido EPI necessário para 

proteção do profissional de outra área, também na hipótese de outra questão urgente, não 

vinculada à saúde (como reparos residenciais que comprometam a segurança e saúde do re-

sidentes). 

VIII – Manter provadores fechados ou impossibilitar seu uso, proibindo a prova de vestimentas, 

calçados, maquiagem e cosméticos em geral; 

 

D) Medidas sanitárias e de higienização permanentes em transporte público: 

I – os operadores do sistema de mobilidade, concessionários e permissionários de transporte 

coletivo e seletivo por lotação deverão observar o percentual de operação, o modo de operação 

e a taxa de ocupação; 



II –  observar e fazer observar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, 

do uso obrigatório de máscaras de proteção facial por qualquer pessoa, em especial pelos 

passageiros, motoristas, cobradores e quaisquer outros colaboradores ou usuários, ressal-

vando apenas as crianças com idade inferior a dois anos, tendo em vista a recomendação das 

autoridades sanitárias; 

III – realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a 

propagação do vírus como álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 

similar; 

IV – realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, 

como roleta, bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool líquido 

70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar a cada viagem no trans-

porte individual e, no mínimo, a cada turno no transporte coletivo; 

V – realizar limpeza rápida com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 

efeito similar dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de crédito e 

débito), após cada utilização; 

VI – disponibilizar, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e 

na saída dos veículos álcool 70%; 

VII – manter, durante a circulação, as janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambi-

ente arejado, sempre que possível; 

VIII – manter higienizado o sistema de ar-condicionado; 

IX – manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para a prevenção à COVID-19; 

X – utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela horária, 

veículos que possuam janelas passíveis de abertura (janelas não lacradas), utilizando os de-

mais veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programa-

ção de viagens; 

XI – instruir seus colaboradores acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, 

sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realizada, da utilização de produtos 

assépticos durante a viagem, como álcool 70%, da manutenção da limpeza dos veículos, bem 

como do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência de saúde 

pública decorrente da COVID19; 

XII – afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das ativida-

des em que haja contato com outros funcionários ou com o público todos os empregados que 

apresentem sintomas de contaminação pela COVID-19, assim bem como aqueles que tenham 

contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado; 

XIII – observar e fazer observar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, 

do uso obrigatório de máscaras de proteção facial por qualquer pessoa, em especial pelos 

passageiros, motoristas, cobradores e quaisquer outros empregados ou usuários. 

 

Por fim, é de se recordar que o Estado não trouxe aos autos as informações já determinadas 

pelo Juízo, a saber: a quantidade de testes que serão oferecidos de cada tipologia, os critérios de testa-

gem e a avaliação do impacto da mudança do protocolo de internação (fls. 2.165, proc. n.º 0117233-

15.2020.8.19.0001) no quantitativo de leitos previstos no Plano Estadual de Contingência. 



 

3. CONCLUSÃO 

 

 

Diante do exposto, requerem que o Estado do Rio de Janeiro, tal como voluntariamente se 

comprometeu em audiência, forneça as informações sobre a capacidade, tipologia e critérios de testagem 

assim como a avaliação do impacto do novo protocolo de internação no quantitativo de leitos previstos 

no Plano Estadual de Contingência. E se manifeste, é claro, sobre as considerações aqui expostas sobre 

o Plano de Monitoramento apresentado aos autos. 

 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020. 
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