
   

 

 

 

Joinville/SC, 05 de maio de 2020.  

 

 

 

 

A retomada gradativa, o final da Pandemia, a Saúde Pública e o Empreendedorismo. 

 

 

 

 Considera-se pandemia quando uma doença atinge vários países ao mesmo tempo, sendo estas 

de possíveis contaminações generalizadas, causando assim o caos sobre o sistema de saúde do país. 

 

Entramos na era do Coronavírus (COVID-19), uma doença mais agressiva que o H1N1, 

percebemos que os Estados que mais foram atingidos com o caos na saúde pública foram os mesmo 

que já tinham superlotação no sistema de saúde, independente da doença causando um desequilíbrio de 

ações governamentais por desordem ou má gestão pré-existentes.  

 

Esses Estados, agora, são os primeiros a demonstrarem um reflexo da má gestão, gerando então 

uma condição diferenciada no resultado dos números da COVID-19, superlotando ainda mais os 

hospitais com relação a necessidade dos leitos disponíveis para atender a saúde pública. Criando assim 

o caos e o aumento exagerado no número de mortos. 

 

É sabido que em algumas regiões nesta pandemia, todas as enfermidades estão sendo tratadas 

como COVID-19, deixando de lado a terminologia exata das outras patologias.  

 

Há várias discussões na Itália e em outros países devido a todas as mortes terem sido 

vinculadas como causa o COVID-19, isso gerou um caos e a superlotação do sistema público de saúde, 

sendo este um grave erro. Erro repetido pelos gestores dos estados brasileiros que estão em estado de 

caos. 

 

Quando temos uma saúde pública costumeiramente bem gerida, como é o caso de alguns 

estados brasileiros, como por exemplo Santa Catarina, Paraná, entre outros, até agora o sistema não 

está atingindo nem 50% da ocupação dos leitos de UTI.  

 

Considerando que para a contenção do COVID-19 foram criados novos leitos, hospitais de 

campanha e toda uma estrutura no sistema de saúde, o SINDIMEC solicita aos órgãos públicos 

responsáveis que toda essa estrutura montada também sirva para atendimentos de outras enfermidades 

além da COVID-19.  

 

Pedimos que, mediante atendimento em separado, os hospitais de campanha e as UTIs possam 

ser preparados e utilizados também para atendimentos de outras patologias. Importante que toda 

doença seja tratada conforme sua necessidade e que as pessoas não retornem para suas casas sem as 

devidas medicações estabelecidas, inclusive na fase inicial da COVID-19. Somente observação e 

isolamento pode ser um grave erro, pois está provado que o avanço da infecção pulmonar é que gera a 

necessidade de internação. 

 



   

 

Esses projetos e investimentos tem que ser em beneficio de toda a comunidade. É de extrema 

importância que toda a sociedade brasileira possa utilizar esse aparato de guerra, todo esse arsenal e 

esse investimento para organizar e colocar em dia as questões de saúde. Estes recursos empregados 

podem, sem dúvida nenhuma, servir toda a comunidade em geral em suas enfermidades. Com isso, 

pode-se utilizar da infraestrutura criada para conter a pandemia em tratamento de todas as outras 

enfermidades possíveis de maneira tranquila e organizada. 

 

Precisamos dar relevância também para as outras enfermidades, pois a COVID-19 já está 

basicamente disseminada em quase todos os países. Com isso, percebemos que não se criou um 

colapso na saúde em lugares organizados e preparados. Pelo contrário, na saúde brasileira o número de 

pacientes que necessitam de ocupações hospitalar tem reduzido muito em relação a dias normais 

considerando os anos anteriores, basta avaliar os números conforme pesquisas.  

 

Considerando que segundo estudos a COVID-19 é assintomática na maioria dos casos; e 

considerando que o número de mortes segundo pesquisa varia em torno de 2 e 4% dependendo da 

faixa etária; considerando que o distanciamento social e a higienização já são rotinas e está sendo 

amplamente divulgada pela imprensa; considerando que toda “gripe” é uma patologia que 

naturalmente se dissipa, devemos enfrenta-la com consciência e educação. 

 

Com isso, espera-se que em um futuro breve toda a economia possa retornar as suas atividades, 

trazendo recursos para que o país possa avançar para dentro da normalidade.  

 

Sugerimos algumas ações conforme listadas abaixo. 

 

1- Manter a responsabilidade individual e coletiva com bons princípios de higiene e 

afastamento; 

2- Treinar e responsabilizar o indivíduo, para que caso apresente sintomas da doença á 

comunique imediatamente e assim não disseminar a contaminação. (Caso não tenha 

comunicado, que haja punição individual pós cura); 

3- Dar condição de transporte público de qualidade (Sobre hipótese alguma, manter a cultura 

brasileira de transporte público superlotado) na utilização do mesmo, obrigatoriamente as 

pessoas devem estar somente sentadas, com janelas abertas e com o uso de máscara, até o 

governo considerar o fim da pandemia ou que haja uma mudança de cultura na utilização 

desses meios de transportes.  

4- Higienização dos espaços públicos de grande circulação de pessoas (ex.: Rodoviárias, 

terminais de ônibus, centros comerciais, entre outros);  

5- No caso de viagem aéreas, estabelecer critérios de descontaminação da cabine de 

passageiros e pilotos, bem como a higienização e desinfecção dos aeroportos, ficando 

também obrigatório o uso de mascaras nas dependências do aeroporto e aeronave até o fim 

da pandemia; 

6- O estado deverá manter comunicação visual (placas, painéis, entre outros) explicando do 

risco da doença e dos cuidados que devem ser necessários, de forma redundante e 

abundante; 

7- Promover a utilização de veículos individuais (bicicletas, motocicletas, scooters, carros, 

entre outros); 

8- Melhorar a estrutura das estradas, ruas, estacionamentos e redução de impostos para 

aquisição dos veículos mencionados; 



   

 

9- Reduzir drasticamente os tributos sobre matéria prima, ex.: Aços e seus derivados, 

polímeros e seus derivados, materiais elétricos e seus derivados, madeira e seus derivados, 

produtos químicos e seus derivados. Com isso haverá motivação da produção nacional; 

10- Estimulo na melhoria da moradia do indivíduo, com incentivo nas compras de tintas, 

moveis, materiais de construção a fim de tornar os lares mais confortáveis, sendo esses o 

melhor refúgio em tempos de pandemia e também a aplicação dos bens de consumo 

produzidos no Brasil; 

 

Portanto, convocamos toda a sociedade e todos os médicos que voltem a analisar a situação 

sem o pânico da pandemia, olhando de uma ótica de qualidade de vida, de saúde pública e para que 

voltem as atividades gradativamente ao normal em até 30 dias a contar de hoje.  

 

Redesenhando assim a retomada com responsabilidade, frieza e equilíbrio. 

 

Este texto é direcionado a todos os influenciadores, lideres, gestores e pessoas de bem, que 

querem o melhor com a busca do equilíbrio e da verdade. 

 

Que Deus nos abençoe! 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Ivo Pruner Júnior 

Presidente do SINDIMEC 

 


