CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE TERESINA

Prezados teresinenses:

Vivemos uma pandemia sem precedentes na história da humanidade, com milhares
de pessoas atingidas pela COVID-19 e número expressivo de vidas perdidas. O município de
Teresina também foi atingido. Felizmente, a organização dos serviços de assistência à população
e as medidas de distanciamento social adotadas precocemente pelas autoridades sanitárias e
administrativas do município evitaram o colapso do sistema de saúde local.

A Prefeitura Municipal de Teresina propõe, no momento, a reabertura das atividades
econômicas de forma lenta, gradual, responsável e com distanciamento social seletivo no
município, após aproximadamente noventa dias de interrupção. Num primeiro momento, serão
reiniciadas as atividades de maior impacto econômico e com menor risco de transmissão da
doença.

O Comitê de Operações Emergenciais (COE) da Fundação Municipal de Saúde de
Teresina (FMS) manifesta-se favoravelmente ao início da primeira etapa do planejamento de
reabertura econômica. As seguintes considerações fundamentam tal manifestação:

✓ O número de reprodução básico (R0) / efetivo (Rt) da infeção por SARS-CoV-2 manteve-se em
torno da unidade (1.0), ao longo das últimas semanas;
✓ O número de casos novos notificados manteve-se estável nas duas últimas semanas, a despeito
da expressiva ampliação da testagem na população;
✓ O número de óbitos registrados também manteve-se estável nas duas últimas semanas;
✓ A taxa de ocupação de leitos clínicos (enfermaria e observação) manteve-se abaixo de 70% no
mesmo período;
✓ A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva manteve-se em torno de 70% nas duas últimas
semanas, considerando-se a rede municipal, estadual e federal, sob grande ampliação da oferta
de leitos e com expectativa de maior expansão nos próximos dias;
✓ O crescimento da soroprevalência estimada para infecção pelo vírus SARS-CoV-2 na cidade de
Teresina sofreu desaceleração importante nas últimas duas semanas;

✓ O número de testes realizados diariamente nas unidades básicas, hospitais e outros serviços de
saúde alcançou o patamar recomendado pelas autoridades sanitárias internacionais;
✓ O rastreio e a testagem dos contatos de casos confirmados de COVID-19 encontram-se em pleno
funcionamento, com ampla equipe constituída para realização destas atividades.

Entretanto, os elementos acima elencados também indicam que estamos em pleno
pico da epidemia na cidade – o que faz com que possam surgir muitos casos novos a cada dia,
com óbitos consequentes, sob risco de colapso do sistema hospitalar. Portanto, é necessário que
a população reforce as medidas de distanciamento social, quarentena, higiene pessoal e do
ambiente, uso de máscaras e todos os demais cuidados relacionados à prevenção da infecção
pelo novo coronavírus.

O momento exige responsabilidade. A colaboração da população é fundamental para
que a reabertura das atividade econômicas seja viabilizada de forma segura, sem retorno de
aumento de casos e óbitos que obrigue retrocesso indesejável nas medidas de flexibilização
adotadas. É necessário que todos acatemos as recomendações das autoridades de saúde
reforçando medidas de distanciamento social e de prevenção da transmissão; isso possibilitará
que a travessia desse período delicado de nossas vidas transcorra com sucesso e tranquilidade.
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