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LAUDO SANITÁRIO 

Partindo do pressuposto de que a saúde é um direito de todos e um dever do

Estadot se faz necessário garantir políticas econômicas e sociais que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos, bem como o a.cesso universal e igualitário às ações. 

c serviços para sua promoção. proteção e recuperação, como versa o artigo 196 da nossa 

Constituição Federal. 

Para que a saúde seja entendida e respeitada como bem essencial e incrente.: a 

condição de ser humano, é preciso que as ações que visem a promoção e recuperaçi!o à. 

saúde sejam desenvolvidas no âmbito do contexto da saúde individual e coletiva. 

Vivenciamos a maior crise de saúde coletiva dos últimos anos. uma pandemia senl 

precedentes que vem assolando o planeta e ceifando milhões de vida no mundo inteiro. 

De inicio acompanhamos a evolução do novo Coronavirus por meio de noticiários, 

pontuando todas as consequências oportunizadas por um inimigo invisível e ba.c;tante 

devastador. 

Com o passar dos dias, pudemos presenciar a aproximaçllo de tamanha batalh11, 

até que experimentamos o amargo gosto de ver a interiorização da pandemia nas cidades 

de pequeno porte. 

Hoje a pandemia da COVID-19 é uma trisle realidade, em que dia após dia vemos 

os dados aumentando de forma considerável e oponunizando assim uma exposição cada 

vez mais expressiva.. 

Com isso. apontamos as demandas sanitirias e contcnciosas que se fazem 

neccssârias para uma posslvel quebra de transmissibilidade do Sars-Cov-2. 

Vila Nova do Piaui por si só jâ é u1na cidade que carece de uma ate nçao integral~ 

direcionada e precisa contra o novo C,;oronovirus. 

Geogrulicamenle cslá locali:roda à.s n,ar~cns da llR-316, rodovia fcdt:ral com 

intenso fluxo. tráfc:go e circulação de pessoas e trunsportes. A)ém do que~ tàz lhnitcs con1 

municípios populosos e com indices conside;rávcis de ca.,i;;;;os confirmados da OV (0-19. 

No presente momento o municipjo Je Vila Nova com aproximadun1ente três 1uil 

habitantes tras em seu bole1im epidemiológico 10 (_dez) casos conlinnados do novo 

Coronavírus. Valor consideravelmente alto para a proporção de habitantes. 

Inúmeras ações e medidas já foram 1omadas para o contingcnciamcnto da 

pandemia cm solo vila-novense. desde monicoramento e tcstogcm dos munfcjpcs vindos 

de estado diverso. estruturação e rcorganizaç.Ao dos serviços e atendimentos do sc1or 

público direcionados a comunidade. distribuição de máscaras a população. elaboração de 

plano de funcionamento comercial. reaJiza.ção de rondas educativas e fiscalizadora."' , blítz 

educativas. b&rTeiras sanitárias. monitoramento e testagem dos casos su.spc,:::itos. 

acompanhamento integral e direto aos casos positivados, instituição de protocolo interno 

de testagem para libcraçllo por cura de paciente confirmado, equipe de orientaçilo nos 

pontos de aglomeração. intensificação das vistorias da Vigilância Sanicária e Vigilância 

Epidemiológica, engajamento intersetorial e muhiprolissional no monitoramento dos 

viajantes que adentr.un ao municfpio~ assim como o recebimento des tes e auxilio na 

logística até o local de cumprimento da medida de quarentena e distribuição de 

equipamentos de proteçilo individual a todos os servidores envolvidos no atendimento ao 

público. 
Mesmo com todas as ações supracitadas~ temos hoje um número 

consideravelmente alto de casos confirmados. 

P-rcocupados com a disseminação do vlrus e consequentemente temendo uma 

transmisslo comunitária descontrolada,. se faz necessário med idas de contingência 

pontual e que busque amenizar a exposição das pessoas ao vírus. 

De acordo com a janela imunológica e o período de incubação do vírus de 2 a 14 

dias, se faz necessário medidas que proporcionem uma amenização dos riscos de 

transmissão de possíveis infectados . Com isso~ as medidas devem agir diretamente no 

conuole da circulação de pessoas, tendo em vista que o ser hwnano além de hospedeiro 

configura como reservatório e meio de circulaçllo do vlrus. 

A Recomendação do Conselho Nacionnl de Saúde (CNS) no 22, de 09 de abril de 

2020, que rec:omenda medidas com vistas a garantir as condi~es sanitárias e de proteção 

social para fazer frente às necessidades emergenciais da população diante da pandemia, 

da COVID-19. dentre as quais aquelas que possibilitam o afastamento social e que não 

permitam aglomerações de pessoas, como forma de diminuir a disseminação do 

coronavíru.s e evitar o colapso do Sistema de SaÍllde. 

Uma outra Recomendação CNS no 27, de 22 de abril de 2020, que recomenda 

aos Poderes Executivo (Federal e Estadual), Legislativo e Judiciário, ações de 

enfrentamento ao novo Coronavlrus. dentre os quais, a sustentaçllo da recomendação de 

manter o isolamento (ou dis1anciamento) social, num esfpr;ç_o de ocbatamento daeurvade 

propagação do novo Coronavlrus, até que evídcncias cpídcmiológicus robustas: 

recomendem a sua alteraçilo; 

a OMS recomenda: a) Que as medidas de isolamento social devem ser 

implementadas no inicio da transmissão comunitária. de maneira a reduzir a velocidade· 

da transmissllo e não deixar os serviços de saúde, panicularmeme leitos de UTI e 

respiradores, com sua capacidade esgotada; b) Que essas medidas devem ser 

acompanhadas de monitoramento sobre a dinâmica da transmissão (número de caS-Os e 

mortes) e da capacidade dos serviços; c) Que ao se observar uma aceleração da 

transmissllo e/ou taxa de ocupação dos serviços atingindo níveis críticos, devem ser 

adotadas novas medidas para restringir ainda mais as possibilidades de contágio; e d) Que 

as experio!ncias de outros países mostram que distanciamento social com baixos níveis de 

adesão resulta na necessidade de períodos de bloqueio muito mais longos. que se tomam 

invié.veis para qualquer sociedade. 

Diante dos expostos o Conselho Nacional de Saúde aponta ao Ministério da Saúde,. 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Secretários Estaduais de Saúde, Prefeitos 

Municipais e Secretários Municipais de Saúde: 

1) Que sejam implementadas medidas que garantam pelo menos 60% da 

população em distanciamento social, ou superiores a este. cm se agravando a ocupação

de leitos, de maneira progressiva e efetiva, como medida sanitária excepcional necessária~ 

2) Que sejam adotadas medidas de distanciamento social mais rigoroso, ou seja, a 

contenção comunitária ou bloqueio (em inglês, lockdown) nos municípios com 

oconência acelerada de novos casos de COVID-19 e com taxa de ocupação dos serviços 

atingido níveis críticos, agregando as seguintes provido!ncias: 

a) Suspensão de todas as atividades nllo essenciais à manutenção da vida e da 

sa6de, apenas autorizando o funcionamento dos serviços considerados essenciais, por sua 

naiUre7J1; 

b) Adoçlo de medidas de orientação e de sançlo administrativa quando houver 

infração às medidas de restrição social, podendo serem aplicadas em 6reas especificas de 

uma cidade (bairros, distritos, setores); 

c) Restrição da circulação de pessoas e de veículos particulares (somente com uso

de mé.scaras}, salvo transporte de pessoas no itinerário e no exerclcio de serviços 

oonsiderados como essenciais, com ampliaçlo de m~idas informativas e ~ucativas 

(monitoramento do cumprimento) cm vclculos de uansportc coletivo; e 

d) Mobilização das Forças Armadas e de Segurança. pelos poderes Estaduais e 

Municipais, pela via de parcerias intersetoriais entre os órgãos, com vistas ao 

cumprimento dos protocolos de emergência para a adoção de bloqueio total (lockdown) 

quando nccessériD, com planejamento antecipado ao limite de ocupação de leitos na r~e 

local de saúde. 
Embasados pelos mais diversos estudos que apontam o isolamento social 

como principal método de controle e combate a disseminação do Coronavlrus, a. 

Vigillllcia Epidemiológica aqui representados pelo Coordenador Municipal da Vigilância 

Epidemiológica e o médico da Estratégia de Saúde da Familia, vem por meio desle laudo• 

sugerir o LOCKDOWN como medida viável a contenção da circulação do Sars-Cov-2 

causador da COVID-19. Essa medida figura como ação de contingência, controle e 

preventiva. Antecipando assim uma contaminação e positivação cm massa. 

Tal estratégia se apresenta como possibilidade factlvel e executável visando o 

possl:vcl con1ingeociamento do novo Coronavirus, uma vez que o vlrus não circula, se faz 

neces,sério a cilculaçlo das pessoas para que este possa infectar novos contatos. Com isso. 

atn"buimos que o controle de circulação de pessoas, consequentemente favorece o 

controle e contenção do alastramento do vi rus. 

Certos da apreciação dessa medida e sua execução por parte do executivo. 

aproveiJamo,s o ensejo e reiteramos os votos de apreço e elevada estima. 
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Vila Nova do Piauí, 08 de junho de 2020. 
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