Parte 1 - Cenários
Carlos Machado de Freitas
Christovam Barcellos
Daniel Antunes Maciel Villela
(orgs.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
FREITAS, C. M., BARCELLOS, C., and VILLELA, D. A. M., eds. Cenários.
In: Covid-19 no Brasil: cenários epidemiológicos e vigilância em saúde
[online]. Rio de Janeiro: Observatório Covid-19 Fiocruz; Editora Fiocruz,
2021, pp. 29-193. Informação para ação na Covid-19 series. ISBN: 978-655708-049-8. https://doi.org/10.7476/9786557081211.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a
licença Creative Commons Atribição 4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo
licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0.

PARTE I

CENÁRIOS

1
Cenários Epidemiológicos no Brasil
tendências e impactos
Guilherme Loureiro Werneck

A INVISIBILIDADE DO PREVISÍVEL

A

pós um período de otimismo em relação à possibilidade de controle, eliminação
e mesmo erradicação das doenças infecciosas, o final do século XX trouxe um
novo panorama sanitário marcado pelo aparecimento ou recrudescimento de novas
doenças transmissíveis em escala mundial (Jones et al., 2008). Nesse contexto, tornouse consensual entre pesquisadores e profissionais da saúde da área de epidemiologia
das doenças infecciosas que o advento de uma nova pandemia originada a partir de
um microrganismo desconhecido não era uma questão de “se”, mas de “quando”
aconteceria (Wolfe, 2011).
O século XXI desponta já marcado pelo signo epidêmico. Duas epidemias de
síndromes respiratórias graves por coronavírus (Sars-CoV e Mers-CoV) não lograram
alcançar o status de pandemia, mas alertaram o mundo para essa possibilidade. O SarsCoV (coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave), reconhecido no
início de 2003, espalhou-se por mais de vinte países, ocasionando mais de 8 mil casos
com letalidade de cerca de 10% (WHO, 2003). O Mers-CoV (coronavírus da síndrome
respiratória do Oriente Médio), inicialmente descrito na Arábia Saudita em 2012,
causou, entre 2012 e 2020, cerca de 2.500 casos, com letalidade de 35% (WHO, 2021).
Além do alerta mundial decorrente dessas duas epidemias, o mundo ainda experimentou
uma pandemia de influenza, para a qual alguma estrutura sanitária, incluindo vacina,
foi disponibilizada, uma grande epidemia de Ebola e os novos desafios no campo das
arboviroses (zika e chikungunya). Em 2020, enfim, chegamos à grande pandemia do
desconhecimento (Fauci, Lane & Redfield, 2020).
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Logo ficou claro para a comunidade científica que a pandemia causada pelo novo
coronavírus (Sars-CoV-2) se configurava como o maior desafio sanitário de nossa
geração. Não só porque imediatamente se percebeu que o novo coronavírus poderia
se espalhar rapidamente em uma população altamente suscetível, causando uma
doença complexa e, em muitos casos, fatal (Covid-19), mas principalmente porque não
tínhamos os meios adequados (vacinas ou medicamentos) para seu enfrentamento mais
específico, associado à falta substancial de conhecimento científico de sua epidemiologia,
fisiopatologia, microbiologia e imunologia (Anderson et al., 2020). A escassez crítica
de suprimentos necessários para lidar com a doença, como equipamentos de proteção
individual (EPI) e ventiladores, foi verificada em muitas partes do mundo ainda no início
da pandemia. A falta de acesso a esses suprimentos decorreu, pelo menos em parte, das
restrições de exportação e viagens por alguns países produtores desses insumos, assim
como de uma disputa internacional para a compra, já evidenciando as dificuldades para
implementação de um esforço multilateral integrado necessário a uma resposta global
efetiva à pandemia (McMahon et al., 2020).

ESTRUTURA DE RESPOSTA À PANDEMIA E A ABORDAGEM BRASILEIRA
Apesar do escasso conhecimento sobre o novo coronavírus, a estrutura básica para
uma resposta adequada à pandemia não era totalmente desconhecida. Conforme já
salientado, o século XXI foi fértil em desafiar a comunidade de saúde pública com grandes
surtos. Muito se aprendeu sobre as respostas a pandemias nos últimos vinte anos. Os
princípios-chave para esse enfrentamento estão bem estabelecidos e envolvem, entre
outros: 1) tratar o problema com seriedade; 2) coordenar ações no nível internacional e
infranacional; 3) desenvolver estratégia ampla e efetiva de comunicação com o público e a
comunidade técnico-científica; 4) estabelecer procedimentos para postergar a introdução
da infecção em novos territórios; 5) buscar medidas de contenção e supressão para
diminuir ou interromper a propagação geográfica da infecção, à medida que a transmissão
comunitária passa a ocorrer; 6) consolidar as ações de vigilância epidemiológica de base
territorial, buscando ampliar a identificação de casos e o rastreamento de contatos para
interrupção das redes de transmissão; 7) ampliar a realização de testes diagnósticos;
8) priorizar as medidas para salvar vidas, incluindo estruturação da atenção à saúde
em seus diversos níveis de complexidade; 9) proteger e dar segurança às populações
mais vulneráveis e aos profissionais da saúde; 10) investir em pesquisa científica e
11) preparar-se para lidar com o futuro pós-pandêmico, o que requer a organização da
sociedade para reestruturação social e econômica do país (Nurse, 2020).
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Infelizmente, a resposta brasileira à pandemia falhou na maior parte desses
princípios e em todas as fases da sua evolução. Embora a transmissão comunitária do
novo coronavírus no Brasil tenha sido estabelecida apenas em março, depois de já ter
se espalhado pela Ásia, Europa e Estados Unidos, oferecendo oportunidades para a
preparação, a resposta inicial brasileira à pandemia foi lenta e errática. Após um início
promissor nas ações de enfrentamento à pandemia (Croda et al., 2020; Oliveira, W. K.
et al., 2020), em que o núcleo da equipe técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde teve seu trabalho preservado e o ministro da Saúde de então abraçou
as recomendações de cunho técnico-científico, o processo retrocedeu rapidamente.
É certo que houve esforços, principalmente nos primeiros meses da epidemia, tanto do
Ministério da Saúde brasileiro quanto dos governos regionais, para aumentar o acesso
aos cuidados de saúde e aprimorá-los, com aumento do número de leitos hospitalares
e de UTI, EPI, ventiladores e exames, mas estes não foram suficientes. Logo, em abril,
a doença causou o colapso dos serviços de saúde em Manaus, capital do estado do
Amazonas, onde houve relatos de pessoas morrendo em casa sem assistência médica e
pessoas sendo enterradas em valas coletivas (Orellana et al., 2020).
A ausência de uma liderança nacional para gestão da crise sanitária pode ser sentida
em diferentes atos e abordagens, salientando-se, entre outras, minimização do problema
e adesão a práticas anticientíficas para o enfrentamento da epidemia; falta de coordenação
com outros entes federativos; ausência de ações efetivas de comunicação social sobre a
importância do distanciamento social e da proteção individual, em particular o uso de
máscaras; insuficiente vigilância e controle em portos e aeroportos; ênfase na assistência
hospitalar e falta de envolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Estratégia
Saúde da Família (ESF) no enfrentamento da epidemia; vigilância sindrômica ativa
insatisfatória e escassa testagem para isolamento de casos e rastreamento de contatos;
gestão inadequada dos dados em saúde; e estímulo à reabertura das atividades sociais
e econômicas sem controle das taxas de infecção na comunidade (The Lancet, 2020;
Ferigato et al., 2020). Em um contexto de ausência de uma estratégia de contenção
efetiva, a infecção logo se espalhou por todo o país.
Esse fracasso na resposta à pandemia é frustrante porque poderia ter sido evitado.
Afinal, o Brasil tem o Sistema Único de Saúde (SUS), com enorme capacidade instalada
de unidades de saúde de atenção básica, de emergência e hospitalar. Conta com a
ESF e unidades de APS com cobertura de cerca de dois terços da população e grande
capilaridade territorial. Além disso, é dotado de um sistema de vigilância epidemiológica
com profissionais experientes e qualificados; um sistema abrangente de informações de
saúde que cobre mortes, hospitalização e doenças infecciosas; um sistema de informação
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estruturado sobre mortes e hospitalizações devido a síndromes respiratórias agudas
e graves (Srag); um complexo médico-industrial preparado para a produção de testes
diagnósticos, equipamentos médicos, medicamentos e vacinas, além de uma comunidade
científica ativa e bem treinada. Países de diferentes matizes sociais, econômicos,
culturais e de organização de serviços de saúde utilizaram estratégias de enfrentamento
da pandemia de Covid-19 mais racionais e efetivas, pelo menos até o momento (final de
2020). Dentre esses se destacam países com índice de desenvolvimento humano similar
ou menor que o do Brasil, como Tailândia, Senegal, Quênia, Gana, Etiópia e Vietnã
(Chang, Hong & Varley, 2020; FP, 2020; Lowy Institute, 2020).

TENDÊNCIAS
A epidemia de Covid-19 encontra a população brasileira em situação de extrema
vulnerabilidade social, com altas taxas de desemprego e cortes profundos nos
investimentos nas políticas sociais. O crônico subfinanciamento do SUS foi agravado
nos últimos anos pela priorização de um modelo econômico restritivo e avesso ao
investimento em políticas sociais. A aprovação da emenda constitucional n. 95, também
conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, trouxe ainda mais
incertezas e estrangulamentos no financiamento da saúde no país. O resultado tem
sido a geração, com rapidez inédita, de uma legião de pessoas altamente vulneráveis,
empobrecidas, vivendo majoritariamente na informalidade, em condições precárias de
habitação e saneamento, sem acesso constante à água e em situação de aglomeração
(Werneck & Carvalho, 2020).
É nesse contexto de grande desigualdade social, econômica e demográfica e em
um quadro sanitário complexo de polarização epidemiológica, no qual coexistem altas
cargas de doenças infecciosas e crônico-degenerativas, acidentes e violências, que a
população brasileira precisou, precisa, e ainda precisará, lidar com a pandemia. O mito da
“doença infecciosa democrática”, aventado no começo da epidemia no Brasil, quando casos inicialmente diagnosticados pertenciam às classes sociais mais abastadas,
cuja infecção foi adquirida no exterior ou por meio de contatos sociais com viajantes,
mostrou-se rapidamente uma falácia. Toda epidemia é, ao mesmo tempo, um fenômeno biológico, social e histórico, refletindo iniquidades na exposição à infecção, no
risco de adoecer e no acesso ao cuidado em saúde. Hoje está evidente que a carga de
morbidade e mortalidade da Covid-19 tem recaído sobre os mais pobres, os negros, as
populações indígena, quilombola e ribeirinha, enfim, os socialmente excluídos, reforçando as amplas desigualdades sociais em saúde já existentes no país (Oliveira, R. G.
et al., 2020, Nassif-Pires, Carvalho & Rawet, 2020).
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O resultado desse processo é que o Brasil se tornou um dos países mais afetados
pela Covid-19 do mundo, tendo mantido uma curva epidêmica prolongada em níveis
muito elevados por vários meses, mostrando alguns sinais de diminuição apenas a
partir do final de agosto e em algumas regiões do país. Essa tendência decrescente logo
se mostrou não sustentada, e um recrudescimento de casos e óbitos começou a ser
percebido ainda em novembro.
Assim, o país termina o ano de 2020 com a situação sanitária em franca deterioração,
com mais de 7 milhões de casos, quase 200 mil óbitos e uma perspectiva nebulosa pela
frente, na medida em que não há sinais de modificação substancial na abordagem para o
enfrentamento da pandemia por parte das suas autoridades políticas e sanitárias. Além
do mais, a disponibilidade de eventuais vacinas não se vislumbra como suficiente para
atender, a curto prazo, o contingente populacional necessário para conter a propagação
da infecção no território nacional, especialmente se consideradas as fragilidades e lacunas
do plano de imunização apresentado em 2020 pelo Ministério da Saúde do Brasil.
Infelizmente, e contra os desejos e esperanças de (quase) todos, o ano da pandemia
da Covid-19 no Brasil não irá terminar em 31 de dezembro de 2020. O ano calendário
mudará, mas as mazelas de 2020 não irão embora. As circunstâncias indicam que a
Covid-19 estará entre nós ainda por bastante tempo, causando apreensões, sofrimentos,
dúvidas, medos, doença e morte.

IMPACTOS NA SOCIEDADE
O controle da transmissão na comunidade é uma etapa essencial, mas não suficiente,
para o início da retomada da dinâmica social e econômica. Enganam-se os que pensam
que tudo voltará rapidamente ao normal no dia em que houver controle dos níveis de
transmissão. Para vislumbrar os desafios que se configuram no horizonte é preciso olhar
para o processo pandêmico através de duas lentes.
A primeira lente focaliza a busca e implementação de ações efetivas que levem à
interrupção da transmissão. Para que isso ocorra será necessária uma conjunção de
diversas medidas sanitárias, dentre elas a vacinação e as intervenções não farmacológicas (distanciamento físico, uso de máscaras, etiqueta respiratória), com alta cobertura
e adesão da população. É um desafio complexo, tendo em vista a leniência com que o
enfrentamento da pandemia vem sendo tratado pelas autoridades governamentais
e sanitárias do país, associada à irresponsabilidade e silenciamento de amplas parcelas
da população. Mesmo assim, a interrupção da transmissão somente ocorreria a médio
prazo e “se tudo der certo”, isto é, se a imunidade contra Sars-CoV-2, adquirida natu35
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ralmente ou por meio de vacinação, for duradoura e efetiva; se as vacinas apresentarem alta efetividade e estiverem disponíveis para amplas parcelas da população; se as
ações sanitárias forem abrangentes e se não houver variações genéticas significativas
no Sars-CoV-2 que afetem sua transmissibilidade, patogenicidade, virulência e imunogenicidade. Este último aspecto tomou o centro das atenções no final de 2020, com a
identificação de uma mutação significante no Sars-CoV-2 detectada no Reino Unido.
A correlação com altas incidências de Covid-19 acumuladas em curto período naquela região invoca a possibilidade de que tal variação genética represente algum tipo de
vantagem evolutiva no sentido de promover maior transmissibilidade do vírus, algo que
naquele momento ainda carecia de evidência científica mais robusta (Wise, 2020).
A segunda lente enfoca os impactos de longo prazo da pandemia em diferentes
dimensões da vida. Os impactos econômicos, educacionais e sanitários podem ser ainda
mais amplos e graves do que o efeito direto da pandemia na carga de adoecimento e morte
por Covid-19. De forma bastante esquemática e simplificada, a resposta à pandemia da
Covid-19 poderia ser subdivida em quatro fases: contenção, mitigação, supressão e
recuperação (Werneck & Carvalho, 2020). O enfrentamento dos referidos impactos é
parte do que se poderia denominar de resposta à fase de recuperação da pandemia (ou
fase 4). Em geral, as ações de resposta à fase 4 da pandemia começam assim que há
sinais de controle da transmissão e redução significativa e sustentada de casos e óbitos.
Porém, numa epidemia prolongada como a que vem sendo experimentada no Brasil, a
resposta à fase 4 se mistura com as ações de contenção, mitigação e supressão. No
Brasil, esses impactos ainda não foram plenamente equacionados, mas precisam ser
urgentemente confrontados.
No campo econômico, o impacto da pandemia é brutal. Em 2020, a economia mundial enfrentou sua pior recessão desde a II Guerra Mundial. No Brasil, ao final de 2020,
previa-se que o ano terminaria com uma diminuição de cerca de 5,4% no produto interno bruto (PIB) (World Bank, 2020). Em uma situação econômica deteriorada, sob a égide
de um programa econômico de austeridade fiscal, o país adentrou 2020 com lento crescimento do PIB, altos níveis de desemprego e crescente desigualdade social e econômica.
A crise social iminente foi atenuada pela implantação de um programa temporário de
transferência de renda, o Auxílio Emergencial (AE) que consistiu no pagamento de até
cinco parcelas mensais de R$ 600,00 e mais quatro de R$ 300,00, alcançando cerca de
67 milhões de beneficiados. A proposta inicial do governo federal era que o AE durasse
três meses, com parcelas de R$ 200,00, mas o Congresso Nacional aprovou o valor de
R$ 600,00. O AE foi fundamental para garantir as condições mínimas de sobrevivência
da população mais vulnerável: aumentou a renda acima da queda dos salários induzida
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pela crise e a pobreza foi reduzida ao nível mais baixo já registrado, mas isso não
impediu que a carga de morbimortalidade da Covid-19 fosse fortemente influenciada
pelas desigualdades estruturais do país (Nassif-Pires, Carvalho & Rawet, 2020).
O contexto social e econômico frágil, com dificuldades financeiras para pequenas
empresas, associado a amplo recrudescimento das taxas de incidência e mortalidade por
Covid-19, aponta para enormes desafios. A redução do valor do AE nos últimos meses
de 2020 e a previsão de sua interrupção em 2021, se concretizada, poderão aprofundar a
crise social e sanitária e levá-la a patamares sem precedentes na história recente do país.
No campo da educação, a situação é também de grande apreensão. O fechamento
disseminado e prolongado das escolas não tem precedente na vida recente do país.
Na ausência de conhecimento sólido sobre o papel das crianças na transmissão do
Sars-CoV-2, os fundamentos para a interrupção das atividades escolares se pautaram,
principalmente, no princípio da precaução e na analogia com as pandemias de influenza,
em que crianças são consideradas importantes amplificadoras da transmissão. Ocorre
que a duração prolongada da epidemia tornou a manutenção das escolas fechadas uma
medida de prevenção relativamente anacrônica, indesejável e com efeitos deletérios
previsíveis e potencialmente duradouros.
O fechamento das escolas traz altos custos sociais e econômicos para as pessoas
e comunidades, com impacto maior nas populações vulnerabilizadas (Unesco, 2020).
Exacerba disparidades já existentes no sistema educacional, levando à interrupção do
processo de aprendizagem e ao aumento nas taxas de evasão escolar. Além disso, tem
impacto na nutrição infantil, pois muitas crianças dependem da alimentação escolar,
e expõe a criança a comportamentos de risco, como uso de drogas, e à violência
comunitária e sexual, na medida em que pais nem sempre podem permanecer em casa
para cuidar da criança devido a suas atividades laborais. Alternativas de aprendizagem
a distância, ainda que desejáveis nesse contexto, podem aprofundar as desigualdades
sociais, na medida em que a viabilidade e operacionalização desse tipo de atividade varia
enormemente de acordo com as condições socioeconômicas de estudantes e professores
e, particularmente, entre o ensino público e o privado. No contexto de fechamento das
escolas e ênfase crescente no papel do ensino remoto, surgem ainda novos desafios,
como falta de infraestrutura e experiência de alunos, professores, gestores educacionais
e familiares para a educação a distância e em casa; insuficiência de recursos técnicos
e metodológicos para criação e manutenção do ensino a distância, assim como para
sua adequação às necessidades de aprendizagem; e a necessidade de medir e validar o
aprendizado. Todos esses aspectos geram impactos na saúde física e mental de pais,
professores e alunos.
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As consequências do prolongado fechamento de escolas podem durar anos,
com substanciais perdas econômicas de longo prazo. A interrupção do processo de
aprendizagem durante a II Guerra Mundial na Áustria e Alemanha foi associada a um
impacto negativo na vida econômica cerca de quarenta anos depois do fim da guerra.
As gerações afetadas pela guerra apresentaram desvantagens no acesso ao mercado de
trabalho e redução em cerca de 10% no salário (Ichino & Winter-Ebmer, 2004).
O conhecimento crescente sobre a dinâmica de transmissão de Sars-CoV-2 consolidou
a ideia de que crianças não desempenham um papel de amplificadores da transmissão tão
importante como na influenza e de que são, também, menos susceptíveis a desenvolver
formas graves de Covid-19 (Tsabouri et al., 2021). Entretanto, deve-se salientar que
crianças podem transmitir a infecção e, ainda que raramente, desenvolver formas graves
da doença, como a síndrome inflamatória multissistêmica da criança (Tsabouri et al.,
2021. Além disso, há alguma evidência de que o fechamento de escolas poderia reduzir
as taxas de transmissão comunitária (Auger et al., 2020).
Considerando todos esses aspectos, são compreensíveis, ao mesmo tempo, uma
conduta mais conservadora, que recomenda a suspensão das atividades escolares, e
uma proposição mais flexível de reabertura parcial da escola como espaço de vivência,
aprendizagem e proteção à infância. A reabertura parcial das escolas poderia ter sido
paulatinamente implementada à medida que as taxas de infecção fossem controladas na
comunidade, desde que se garantissem as condições físicas, técnicas e operacionais das
escolas para a implementação dos protocolos sanitários recomendados. Infelizmente,
o papel da escola como equipamento para socialização, proteção, inclusão e
desenvolvimento da cidadania não foi priorizado pelos gestores, que preferiram ignorar
sua centralidade para a vida social, em favor de interesses econômicos.
No campo da saúde há diversos desafios imediatos. Primeiro, a pandemia levou
à desassistência de vastas parcelas da população portadora de doenças crônicas,
transmissíveis ou não, desde o nível primário ao terciário. Na atenção básica, muitos
doentes não tiveram o acompanhamento sistemático de suas doenças crônicas, em
particular diabetes e hipertensão arterial, o que pode ter levado à piora do quadro
clínico. Ao mesmo tempo, doenças infecciosas de tratamento longo, como tuberculose
e hanseníase, também podem ter sido afetadas, com possíveis repercussões nos níveis
de transmissão comunitária. Segundo, as coberturas vacinais do Programa Nacional
de Imunizações, que já vinham decrescendo ao longo dos últimos anos, chegaram a
níveis críticos, avizinhando a possibilidade de novos surtos de sarampo, rubéola,
coqueluche, entre outras. Terceiro, as experiências de distanciamento social e perdas de
familiares e amigos têm repercussões graves na saúde mental das pessoas em geral, mas
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também de grupos específicos, como profissionais da saúde, o que exige a ampliação
e aperfeiçoamento das políticas públicas de cuidado no campo da saúde mental, e não
sua restrição, como parece ser o objetivo da gestão da saúde em nível federal. Por fim,
há de se reconhecer que a Covid-19 é uma doença insidiosa e sistêmica, que não se
esgota com a cura da infecção. Relatos de comprometimentos físicos e psicológicos de
longa duração em pacientes que se curaram da infecção são crescentes, o que significa
que essa população necessitará de aparato especializado multidisciplinar para atenção.
O processo de recuperação promete ser longo e exigirá grande esforço nacional.
Não há muito o que esperar dos gestores que optaram por negar a crise sanitária e,
ao mesmo tempo, são os maiores propagadores de notícias falsas, desacreditando
medidas preventivas como uso de máscaras e vacinas. Cabe a nós, pessoas, instituições,
entidades, associações e movimentos sociais, agir, agora.

É PRECISO SE INDIGNAR E RESPONSABILIZAR
Em uma passagem do livro No Castelo do Barba Azul, de 1971, George Steiner se
refere ao Holocausto de uma forma bastante atual. Diz ele:
Não devemos considerar essa contingência como um fato natural da vida, uma
banalidade. Devemos manter vivo em nós mesmos um senso de escândalo tão
avassalador que afete todos os aspectos significativos de nossa posição na história e
na sociedade. Temos, como Emily Dickinson teria dito, que manter a alma terrivelmente
surpresa. (...) Não há nada de natural em nossa condição atual. Não existe qualquer
dignidade em dizer que “tudo é possível” ou que “esse é o destino de todo mundo”.
Esse tipo de pensamento corrompe e reduz o limiar da nossa indignação. Aceitar esse
horror seria a nossa maior derrota como humanos (livre adaptação).

Não há mais espaço para amenidades, é preciso se indignar com o que é indigno.
São vidas que estão em jogo, são vidas dos velhos, dos pobres, dos negros, dos índios,
dos doentes, dos excluídos, do povo brasileiro, o maior ativo que uma nação pode ter.
Não é possível se acomodar com o absurdo da necropolítica, aceitar o inaceitável, é
preciso exigir que os que hoje governam este país se engajem na defesa da vida das
pessoas, do contrário deverão ser julgados e responsabilizados pelos milhares de mortes
já contabilizadas e pelas que se avizinham nos próximos meses.
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Balanço dos Cenários Epidemiológicos nos
Seis Primeiros Meses da Pandemia no Brasil
Fernanda Cristina da Silva Lopes Ferreira

N

o momento em que a pandemia do novo coronavírus completa um ano desde
sua declaração pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020), o Brasil vive
uma segunda onda de forma muito crítica e avassaladora para os serviços de saúde e
para a população em geral. Ainda aos seis meses desde a identificação dos primeiros
casos no país, vivenciando a primeira onda da pandemia, a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) propôs um seminário para fazer um balanço do período. Já nesse momento
nos assustávamos com o alto número de registros de mortos, que contabilizavam
cerca de 600 vidas perdidas por milhão de habitantes. Apesar de imersos no horror por
testemunharmos o caos e o aprofundamento da desigualdade social no país, do luto
mal resolvido por tantas pessoas mortas e do desgaste dos profissionais da saúde, a
esperança de dias melhores não nos abandonou. A ideia mais perseguida por todas as
pessoas em uma corrente de positividade e um desejo forte e obstinado era a de que
“tudo isso vai passar”, bastaria um pouco mais de paciência, estratégias de prevenção
e responsabilidade. Certamente essa tríade poderia ter livrado o Brasil de uma tragédia
possivelmente ainda pior, insistentemente anunciada pela ciência em alertas frequentes.
Porém, a falta de ações coordenadas de forma unificada pela liderança central do país,
somada ao cansaço da população em relação ao isolamento social, fez com que a tríade
fosse fortemente comprometida. Consequentemente, nos três primeiros meses do ano
de 2021 o país registrou recordes de mortes, chegando a 1.900 óbitos por Covid-19 em
um único dia (Rede Covida, 2020). Nessa conta não se somam os óbitos que ocorreram
de causa indireta em virtude, principalmente, da falta de assistência decorrente da alta
demanda dos serviços de saúde que se dedicam, quase que exclusivamente, à assistência
aos pacientes, vítimas de tão complexa enfermidade.
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Neste capítulo apresento uma sistematização breve dos temas apresentados no
seminário Cenários Epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: tendências e impactos
na sociedade, cujos propósitos eram avaliar as medidas implementadas até setembro
de 2020 para o controle e prevenção da doença e discutir questões relacionadas ao
momento pós-pandêmico. Diante de um cenário ainda obscuro quanto ao futuro da
pandemia e às consequências que ela traria para as áreas econômica, social e de saúde,
uma pausa para avaliar o que até então havia sido feito. Ao mesmo tempo, apresentar
as considerações, críticas e análises sobre o momento realizadas por especialistas e
pesquisadores participantes ativos da saúde pública e, o mais importante, discutir as
expectativas do que ainda estaria por vir, mesmo diante de tantas incertezas.

A PANDEMIA COMO FENÔMENO BIOMÉDICO, SOCIAL E AMBIENTAL
Muito além do impacto provocado na saúde das pessoas, o novo coronavírus
mostrou-se fortemente eficaz para causar uma crise mundial que comprometeu várias
áreas. No Brasil, a pandemia, um fenômeno biomédico, social e ambiental, despertou
a necessidade da visão integrada entre ciência e saúde apoiada especialmente em dois
pilares: a junção de ciência, tecnologia e inovação e o Sistema Único de Saúde (SUS),
“maior sistema universal do mundo”, considerado como a grande inovação e a base para
enfrentar essa crise que se classifica como sanitária e humanitária (Trindade, 2020).
Nesse contexto há uma expectativa de que o legado dessa experiência seja o reforço do
SUS no tocante tanto ao seu financiamento quanto à integração das ações de vigilância,
ciência, tecnologia e atenção à saúde.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA
No Brasil, vinculado ao Sistema Único de Saúde está o Sistema de Vigilância
Epidemiológica, que inclui os sistemas de informação em saúde (SIS). Especificamente
para a vigilância da influenza e de outros vírus respiratórios, foi implantada a chamada
vigilância da síndrome gripal desde a ocorrência da pandemia de H1N1 em 2009. Essa
vigilância ocorria somente nas unidades-sentinela1, ao passo que as unidades de saúde
não classificadas como sentinelas notificavam apenas a síndrome respiratória aguda
grave (Srag). Dentro dos SIS está o Sistema de Informações de Agravos de Notificação
(Sinan), que recebe as notificações de todas as unidades de saúde referentes às
doenças de notificação compulsória (DNCs). A Srag integra a lista de doenças que
Unidades de saúde previamente definidas de acordo com critérios que conferem maior sensibilidade no
reconhecimento de sintomas gripais, permitindo caracterizar o perfil da doença e da circulação viral no país,
além de observar qualquer aumento de casos.
1
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devem ser comunicadas à autoridade sanitária na suspeição ou confirmação de um
caso. O pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz Daniel Villela
destacou que essa vigilância das doenças respiratórias funcionou como uma sentinela
a partir da observação no aumento de casos graves e com a confirmação de que cerca
de 95% dos casos se deviam ao Sars-CoV-2. O que atesta o importante papel exercido
pelo SUS, incluindo o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, quando se trata
de, de forma oportuna, possibilitar a análise e propor ações efetivas (Villela, 2020).
Na vigilância das doenças respiratórias, as informações cadastradas nos SIS geram
dados imprescindíveis à realização de análises e modelagens. O Sivep Gripe e o Painel
Coronavírus são duas importantes bases de dados, cada um com suas vantagens,
desvantagens e complexidades. Ainda assim, o pesquisador do Imperial College
London Thomas Mellan considera o Sivep Gripe um exemplo de sistema de informações
das doenças respiratórias em saúde, por agregar os dados de todo o país, que tem
população de mais 200 milhões de habitantes. Comparando os dados disponíveis em
ambas as bases, ele observa que em um primeiro momento a análise dos dados do
Sivep Gripe levou à falsa conclusão de que a situação estaria melhorando, o que não
era verdade. O Painel Coronavírus, por sua vez, apresentou maior defasagem em relação
ao registro de óbitos quando comparado com os dados do Sivep Gripe. Para que as
análises pudessem, então, ser realizadas, foi aplicado o mesmo modelo proposto para
a Covid-19 na Europa, com o propósito de avaliar o impacto das medidas tomadas
para controlar a disseminação da doença. A base da modelagem está na contagem dos
casos no tempo passado associando processos específicos, relacionados e traduzidos
matematicamente, que ajudam a predizer como se darão no futuro (Mellan, 2020).
No modelo proposto adota-se uma abordagem hierárquica bayesiana semimecanística,
mediante a descrição da forma como a doença se dissemina, mas sem se preocupar com
as interações microscópicas, conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Resumo esquemático dos componentes do modelo – Imperial College
London, 2020

Fonte: Flaxman, 2020.

Quando se aplicou o modelo para os dados brasileiros, observou-se que as projeções
foram melhores quando a modelagem foi realizada no nível dos estados, reforçando
a importância das análises locais com vigilância, rastreio dos casos e ampliação da
testagem com RT-PCR (reação em cadeia de polimerase da transcriptase reversa). Nessa
análise o pesquisador observou que havia uma ideia não totalmente esclarecida sobre
um possível recrudescimento da doença, mesmo após as intervenções implementadas,
citando o exemplo da cidade de São Paulo e mencionando uma possível divergência entre
lideranças governamentais (Mellan, 2020).
Num panorama geral da pandemia o pesquisador criticou a situação vivenciada
no Reino Unido e no Brasil, países que chegaram a apresentar 600 óbitos por milhão
de habitantes (Mellan et al., 2020). Na Europa e no Reino Unido, ao atingir o platô
a curva de óbitos poderia sugerir que se havia obtido imunidade de rebanho, porém,
com a flexibilização das medidas de controle observou-se um recrudescimento da
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doença. Acredita-se que o mesmo possa acontecer no Brasil, onde a primeira onda
2
ainda não terminou, caso não se sustentem os esforços necessários para manter o Reff
(número de reprodução efetivo) abaixo de 1. Essa ideia foi reforçada pelo pesquisador
Guilherme Werneck, para quem as medidas de flexibilização das atividades com o
aumento da mobilidade poderiam levar a uma propagação e prorrogação da epidemia
(Werneck, 2020).

ANÁLISE POR REGIÕES
Na mesma perspectiva de análises locais, o pesquisador Daniel Villela apresentou,
com base nos dados do InfoGripe, uma comparação entre as grandes regiões do
Brasil observando que no Sul e Centro-Oeste, com a implantação das medidas não
farmacológicas de distanciamento social e restrição de viagens, entre outras, foi
possível observar mudança na curva que crescia com aumento do número de casos
e se estabilizou por volta da Semana Epidemiológica 12, mas com volta do aumento
de casos a posteriori. Nas regiões Norte e Nordeste não se observou essa pausa no
crescimento de casos. O pesquisador chamou a atenção para a região Norte, onde houve
número importante de óbitos e onde se esperaria redução mais expressiva no número
de casos. Mostrou que no Sudeste a curva apresenta aspecto diferente, formando um
extenso platô no momento em que as medidas foram implantadas, e afirmou acreditar
que isso talvez se deva à grande densidade demográfica dos estados que compõem essa
região onde as medidas têm impacto muito significativo: enquanto em alguns lugares
aumenta o número de casos em outros há redução de novos casos, dando impressão de
estabilidade (Villela, 2020).

ANÁLISE POR ESTADO E MUNICÍPIO
Observa-se uma situação diferenciada no estado do Rio Janeiro, onde houve
crescimento de casos, chegando ao pico entre a SE 17 e a 18, com redução de casos a
partir daí, mas a partir da SE 24 percebe-se certa estabilidade da curva, porém em um
nível alto. Situação que gera preocupação em virtude do risco de sobrecarga dos serviços
de saúde, que, estando no limite de sua capacidade, podem sofrer impacto negativo
caso haja qualquer novo aumento de casos. Por isso é importante avaliar, para além da
vigilância dos casos e dos óbitos, a pressão exercida pela epidemia sobre o sistema de
saúde, considerando os casos graves que requerem internação (por exemplo, casos de
síndrome respiratória aguda grave, Srag) (Villela, 2020).
2
Número de reprodução efetivo é o número médio de casos secundários originados a partir de um indivíduo
infeccioso em uma população não susceptível (Wallinga & Teunis, 2004).
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Figura 2 – Casos notificados de SRAG – Rio de Janeiro, 20203

Fonte: adaptado de <https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/-/blob/master/Boletins%20do%20InfoGripe/
Imagens/Territorio_33_SRAG_serietemporal.png>. Acesso em: 30 ago. 2021.

Além disso, como resultado da diferença na flexibilização das atividades a epidemia
não ocorreu de forma sincronizada entre os municípios do estado, a que se soma a
percepção de certa sazonalidade da doença entre estes. Sabe-se, por exemplo, que no
estado do Rio de Janeiro a doença teve como entrada a sua capital, a cidade do Rio de
Janeiro, confirmada pela série histórica que apresenta os primeiros casos a partir da SE
12, e ocorre de forma distinta entre os municípios do estado. Outro fato que merece
atenção para uma análise cuidadosa da epidemia é a censura dos dados devida ao
atraso de entrada no sistema, o que pode levar, de forma equivocada, a uma ideia de
melhora da situação. A Figura 2 também apresenta um modelo de curva que representa
a ocorrência de epidemias de doenças infecciosas. Nesse tipo de curva, os casos
surgem, crescem normalmente de forma exponencial e após atingirem o pico iniciase o decaimento de novas ocorrências até níveis bem baixos, como mostrado na área
sombreada de cinza da figura. Porém, o que tem sido observado é uma redução de novos
casos até a formação de um platô em níveis altos que coincide com a reabertura das
atividades, antes mais restritas, promovendo a disseminação do vírus e o surgimento
de novos casos (Daniel Villela).

O gráfico foi adaptado para demonstrar conforme marcações em cinza o que seria uma curva epidêmica
padrão ou esperada de doenças infecciosas. Originalmente foi produzido pelo Grupo de Métodos Analíticos
em Vigilância Epidemiológica (Mave) do Programa de Computação Científica da Fiocruz.
3
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Na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, os dados refletem uma boa
condução do enfrentamento da pandemia durante a primeira onda. O número de casos
e óbitos por Covid-19 na capital do estado se manteve abaixo da média nacional e
promoveu uma situação menos desfavorável para o todo o estado, tendo sido destaque
positivo na região Sudeste (Figura 3).
Figura 3 – Óbitos por Covid-19 por milhão de habitantes – Estados da região
Sudeste, 2020

Fonte: Covid19 Analytics, 2020.

O pesquisador Guilherme Werneck fez uma crítica aos modelos matemáticos devido
às incertezas que apresentam; segundo ele, tais modelos devem ser vistos apenas como
“potenciais” cenários futuros e seus resultados podem ser ainda mais comprometidos
quando há baixa qualidade dos dados. O professor e pesquisador Mauricio Barreto
chamou a atenção para a importância dos dados e das informações, que, quanto mais
organizados, mais favorecem a elaboração e implantação de medidas cruciais como
traçar modelos, analisar cenários e propor soluções mais efetivas. E como contraponto,
compreende que houve avanço na área da modelagem matemática e que os modelos
se modernizaram e se aperfeiçoaram, melhorando a capacidade preditiva com maior
grau de certeza, quando comparados com os modelos usados no século XIX. Apesar de
discordarem em alguns pontos, Werneck e Barreto afirmam que graças ao importante
trabalho realizado pelas diversas instituições brasileiras foi possível garantir uma análise
mais qualificada dos dados, permitindo, inclusive, concluir que algumas intervenções
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propostas têm real efeito na dinâmica da epidemia (Barreto, 2020). E que apesar do
decrescimento no número de casos no Brasil, a epidemia segue, após ter alcançado seu
pico, em níveis considerados ainda muito altos (Werneck, 2020).

VARIABILIDADE E VULNERABILIDADE – COMPLEXIDADE
A epidemiologia da doença na primeira onda evidenciou que homens tendem a se
infectar mais e que há um gradiente forte em relação à idade – pessoas acima de 70 anos
tiveram maior probabilidade de apresentar casos graves. Quanto à letalidade, observouse taxa de 1%, parecida com a da gripe espanhola, considerada alta e muito pior do
que a de outras gripes (Mellan, 2020). Para aprofundar a compreensão do perfil da
doença e da dinâmica da disseminação do vírus no Brasil, inquéritos sorológicos foram
implementados. Um deles foi realizado pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e
apresentou resultados que evidenciam a alta variabilidade entre as regiões e também
entre as raças branca e indígena (Villela, 2020). Werneck (2020) observou que a
alta variabilidade da soroprevalência no país poderia decorrer das diferenças entre as
condições de vida e da desigual distribuição dos serviços de saúde, provocando evolução
da epidemia diferente em cada estado.
Além das marcadas diferenças existentes no Brasil, o fato de o governo central não
assumir a coordenação da epidemia contribuiu para sua ocorrência de forma muito
diversa entre os estados, se diferenciando em várias epidemias (Barreto, 2020). E apesar
da estabilidade em alguns locais, evidenciada pelos dados apresentados pelos estudos
de soroprevalência, a epidemia ainda não se encontrava sob controle. Ao mesmo tempo,
Werneck (2020) considerou que, embora importantes, em tais estudos há dificuldade
em captar o real panorama; portanto, o ideal seria o monitoramento contínuo, por
exemplo, por meio da vigilância sindrômica.
Ainda sobre a variabilidade observada, o estudo da Ufpel mostrou que a raça indígena
apresentava soroprevalências mais altas quando comparadas com as de pessoas da raça
branca. Tais resultados confirmavam maior vulnerabilidade dessas pessoas à infecção
e ao adoecimento, o que exigiria um plano de controle e prevenção específico para a
raça indígena, situação que foi inclusive reportada ao Superior Tribunal Federal (STF).
De forma breve, o pesquisador também mencionou o estudo sorológico realizado pelo
Maranhão que apontou soroprevalência de 40% no estado, considerada muito alta em
comparação com os resultados dos estudos da Ufpel (Villela, 2020).
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PAPEL DA COMUNIDADE CIENTÍFICA
A Covid-19 pode ser considerada a grande pandemia do século XXI, e as epidemias de
Sars, Mers e H1N1 podem ser consideradas apenas ensaios para esta pandemia (Barreto,
2020). Sabia-se, portanto, que a ocorrência de uma pandemia era uma questão de tempo
e que o mundo já deveria ter se preparado para este momento. O Brasil, por exemplo, já
tinha ideia de como responder à pandemia, maior desafio de todos os tempos (Werneck,
2020). Não há dúvida do protagonismo da ciência mesmo diante de um cenário de
caos do contexto que apresenta mais dúvidas do que certezas. Mas é perceptível que o
país fracassou em vários aspectos. As falhas ocorreram em todas as fases de resposta à
pandemia – contenção, mitigação, supressão e recuperação –, fundamentais no processo
de controle de disseminação da doença e redução de impactos (Werneck, 2020).
Ainda assim, é preciso considerar que a pandemia ocorre em momento em que a
ciência evoluiu consideravelmente. A comunidade de cientistas, pesquisadores, sanitaristas somou esforços para tentar interpretar a realidade, o que pode se tornar um
aprendizado para as próximas pandemias (Barreto, 2020). Muita informação foi produzida mediante a análise dos dados e da realidade local: as contribuições do Observatório Covid-19, entre as quais os painéis cujo foco é a análise e acompanhamento dos
dados pelo InfoGripe, pelo MonitoraCovid-19 e pelo Painel Coronavírus - Fiocruz Bahia;
a participação na definição do conjunto de critérios para a tomada de decisão quanto à
reabertura das atividades, a saber, o número básico de reprodução, a taxa de ocupação
de leitos hospitalares e a capacidade de testagem; a produção e divulgação de boletins
epidemiológicos quinzenais com dados de Srag; e a elaboração e divulgação de tantos
outros documentos sobre aspectos importantes e impactos da pandemia de Covid-19
no país (Villela, 2020).
Apesar de todo o esforço feito pela comunidade científica, é necessário reconhecer
que a academia também apresentou falhas, especialmente na comunicação tanto
com o público quanto entre os próprios pesquisadores, perdendo a oportunidade de
discutir temas importantes, como o uso de medicações, imunidade de grupo, incerteza
das previsões, quantitativo da testagem, o papel da vigilância e da atenção básica.
A elaboração e implantação de um plano para ações de contenção da doença poderia
ter sido desencadeada pela comunidade científica, mas, por espera de definições
governamentais, não ocorreu oportunamente. Werneck (2020), acredita que parte das
dificuldades esteja relacionada a certa escassez de epidemiologistas de doenças infecciosas
e pela própria perda de expertise em epidemiologia das doenças transmissíveis ocorrida
ao longo do tempo, em especial pelo redirecionamento da atenção para as doenças
crônicas (Werneck, 2020). O que, de qualquer forma, não comprometeu a participação
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e o engajamento da academia, que mostrou sua força e importância no envolvimento,
na contribuição nas discussões e na articulação entre diferentes instituições e grupos
de pesquisas, dando suporte às ações de gestão para o enfrentamento da pandemia e
enfatizando assunto dos mais relevantes, a grande desigualdade existente no Brasil e
agravada a partir de então (Werneck, 2020).
Diante do negacionismo e da inércia apresentados pelo governo central, a comunidade científica despontou ganhando visibilidade e (re)conquistando o respeito, a credibilidade e a admiração da população. A participação da comunidade da saúde pública
e epidemiologia tornou públicos conceitos fundamentais para a vigilância, como quarentena, número básico de reprodução, ampliando a discussão entre a sociedade. Nesse
contexto, sobressaíram o valor da ciência e dos sistemas universais de saúde para o
enfrentamento de emergências sanitárias, que a exemplo do SUS, apesar das dificuldades como o seu “desfinanciamento”, foi responsável pelos resultados menos negativos
(Werneck, 2020; Trindade, 2020). E além da base científica, que inclui os testes diagnósticos e as vacinas, mostram-se imprescindíveis a articulação com amplos programas
de políticas públicas, a integração e cooperação com outras instituições para organização, a transparência e a análise de dados, instrumentos de saúde pública fundamentais
para o enfrentamento de crises como esta (Trindade, 2020).

PARA ALÉM DAS ONDAS, O GRANDE IMPACTO SOBRE A SOCIEDADE
A maior importância dada à política econômica do país expôs de forma muito
contundente a desintegração política que vivíamos (e ainda vivemos), agravando a
polarização existente na sociedade. Os gestores não se integraram, houve negação
da ocorrência da pandemia, as medidas de contenção e mitigação foram insuficientes,
houve baixa cobertura de testagem, falta de insumos básicos necessários, insuficiente
oferta de assistência hospitalar e falha na vigilância sindrômica. Além disso, houve
dificuldades para adesão às ações de distanciamento social, acentuadas, por exemplo,
pela própria condição financeira e a prévia situação econômica e social vivenciada pela
população (Werneck, 2020). Essas atitudes impactaram negativamente na solução
tanto de um problema (pandemia) quanto do outro (economia). E o que nos resta é
avaliar os impactos da pandemia, efeitos colaterais pós-infecção, e apontar soluções
para os problemas a partir deste ponto. Reparando as cicatrizes da crise sanitária e
ainda cicatrizando as feridas abertas ou agravadas pela pandemia, como a precariedade
econômica e exacerbação da desigualdade já existente; a questão da educação, em virtude
do fechamento das escolas; a questão da saúde mental, pelos diversos estressores que
podem afetar a saúde da população; e a cronicidade da doença com repercussões físicas
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e mentais a longo prazo para as pessoas e para os serviços de saúde (Werneck, 2020).
Para isso é necessário trabalharmos juntos, juntando informações de diversas fontes,
incluindo os achados atuais de pesquisas que também abordem os aspectos sociais e
econômicos. E pensar nos iminentes riscos consequentes da pandemia, como a fome,
por exemplo (Barreto, 2020).

AVANÇAMOS, MAS NEM TANTO
No momento da realização do seminário aqui reportado, alguns avanços já eram
perceptíveis. As medidas de isolamento social mostraram-se efetivas para a redução da
contaminação. A codificação do vírus Sars-CoV-2 foi um passo fundamental para futuras
conclusões e comparações. O tratamento e o manejo das pessoas com Covid tornaramse mais resolutivos com a inclusão da dexametasona, e as discussões a respeito de
vacinas haviam sido iniciadas. As expectativas pelos imunobiológicos eram do tamanho
do longo e caro caminho normalmente necessário para o seu desenvolvimento. E em
dezembro de 2020, graças à corrida de grandes indústrias farmacêuticas, publicações
sobre os resultados de eficácia e segurança surgiram sequencialmente, enchendo
o mundo de esperança. A partir daí outras corridas seriam iniciadas: de um lado a
produção em larga escala e a distribuição das vacinas, de outro a disputa pela aquisição
de produto tão necessário para amenizar a crise mundial e promover a volta à situação
de normalidade desejada. O Brasil não pareceu fazer questão de participar dessa corrida,
nem de um lado nem do outro. A principal iniciativa liderada pelo governo estadual de
São Paulo por intermédio do Instituto Butantã foi diversas vezes contragolpeada pelo
governo federal. Por parte da Fiocruz, apesar do apoio do governo federal, um importante
projeto de transferência de tecnologia para produção no país não seria suficiente para
atender à necessidade de uma população como a do Brasil.

E A CIÊNCIA SEGUE RETA, MESMO EM CAMINHOS TORTUOSOS
No Brasil, mesmo com tantas forças contrárias e negativas, a comunidade científica se
posicionou de forma muito oportuna. Enquanto os profissionais da saúde atuavam com
as ferramentas que já conheciam e inovavam naquilo que já não era mais suficiente para
a adequada assistência, a academia mostrou sua capacidade de trazer à luz percepções
fundamentais para o objetivo comum de ambos os grupos: salvar vidas. Por algum
momento ambos caminharam juntos sob a liderança e apoio institucional fundamental
para o manejo adequado da situação. Formavam o que poderia se tornar a chave mestra
para o enfrentamento de todo o desastre que estaria por vir. Mas, diante de visões
tão opostas e negações tão contundentes entre as lideranças políticas institucionais, a
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condução central do enfrentamento da pandemia se desfez rapidamente, exigindo que
a gestão local em cada estado e município assumisse papel individualizado à frente
de um problema que era marcadamente global, sem, contudo, fornecer o devido apoio
necessário para que as consequências ruins pudessem ser minimizadas.
Conclui-se, portanto, que não foi a ciência que venceu a epidemia, que as medidas
foram mais bem-sucedidas nos locais onde houve afinidade entre a capacidade de
interpretar a realidade e unificar o conhecimento científico e a capacidade política de
conduzir todo o processo (Mauricio L. Barreto). Em breve saberemos se essa afirmativa
poderá ser extrapolada para a segunda onda, pela qual passamos atualmente. No
momento em que finalizo este texto contabilizamos mais de 11 milhões de casos e
271.067 óbitos, chegando à marca 1.200 óbitos por milhão de habitantes por uma
única causa (Rede Covida, 2020).
Cenários Epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: tendências e impactos na sociedade
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N

o início de janeiro de 2021, o Observatório Covid-19 publicou um boletim com um
balanço da pandemia, desde a Semana Epidemiológica (SE) em que foi registrado o
primeiro caso no Brasil (SE 9, de 23 a 29/02/2020), até a última SE do ano de 2020 (SE
53, de 27/12/2020 a 2/01/2021). Nesse boletim, seguindo a abordagem que já havia
sido adotada naquele que traz o balanço dos seis primeiros meses da pandemia (Freitas
et al., 2020), procuramos contextualizar seu curso no Brasil, país continental, heterogêneo e também um dos que têm maiores desigualdades sociais. Esse contexto coloca
alguns grupos sociais em grande desvantagem quando se trata de cumprir as medidas
de higienização, distanciamento físico e social, isolamento e quarentena, bem como no
acesso aos serviços de saúde, incluindo exames diagnósticos, tratamento e reabilitação.
Com os indicadores utilizados em todas as edições do Boletim do Observatório, o
objetivo é oferecer um panorama geral do cenário epidemiológico para monitoramento
da situação nas regiões, estados e municípios. Esses indicadores são os relacionados
a incidência e mortalidade por Covid-19, incidência de síndrome respiratória aguda
grave (Srag) e disponibilidade de leitos, com base em propostas internacionais de
monitoramento, consignadas nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS
(WHO, 2020) e no painel covidexitstrategy.org, que hoje se encontra associado à
Covid Act Now (2021).

A PANDEMIA EM UM PAÍS EXTREMAMENTE DESIGUAL
A pandemia tem revelado de modo acentuado que, embora todos possam estar
expostos em algum grau ao Sars-Cov-2 e à Covid-19, os riscos e impactos têm sido mais
intensos nos grupos com maiores vulnerabilidades, como resultante das desigualdades
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sociais e iniquidades em saúde. Portanto, se por um lado é absolutamente necessário
interromper a transmissão do vírus por meio da vacinação de toda a população, sob a
coordenação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o que é dever do Estado e
direito de todas e todos, por outro é necessário simultaneamente romper o ciclo vicioso
e de retroalimentação das desigualdades sociais e iniquidades em saúde, pois não haverá
saúde para alguns se não houver saúde para todas e todos.
Ao longo das 44 SEs de 2020 foram contabilizados 7.714.819 casos e 195.742
óbitos que evoluíram de modo bastante heterogêneo e com grande variabilidade entre os
estados e dentro deles. O mesmo padrão também se verificou quanto à disponibilidade
de leitos de UTI Covid-19, refletindo as grandes desigualdades na distribuição de
serviços de saúde mais complexos e cuidados de qualidade, o que também influenciou
na alternância de períodos críticos entre estados.
No bojo das desigualdades, é relevante destacar as imensas diferenças regionais na
distribuição de serviços de saúde mais complexos e cuidados de qualidade, com maior capilaridade do Sistema Único de Saúde (SUS) mas também grande concentração de serviços
mais voltados para o mercado privado em áreas com percentuais elevados de beneficiários
de planos de saúde. O elevado índice de mortes em casa e em serviços de saúde ambulatoriais e a mortalidade hospitalar por Covid-19 no país expõem problemas de acesso em
tempo oportuno aos recursos de tratamento necessários e desempenhos do sistema de
saúde muito diferenciados entre estados brasileiros (Portela et al., 2020).
No mês de outubro de 2020, quando lançamos o boletim de balanço dos seis meses
desde que a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia, já alertávamos para o risco de
aumento de casos e óbitos caso não fossem garantidas e incentivadas as medidas
de contenção (distanciamento físico e social, uso de máscaras, higienização, entre
outras) e sua adequação a territórios e populações vulnerabilizadas, por meio de uma
política de controle da pandemia, inclusive com ações de comunicação voltadas para os
diferentes grupos da população. O que se observou foi, no entanto, a fragmentação e
descontinuidade dessas políticas, bem como as desigualdades no acesso aos serviços
de saúde. Como resultado desse processo, chegamos à semana 53, a última SE de 2020,
com cerca de 40.000 casos diários (número próximo ao do pior período, entre junho e
agosto). Em relação aos óbitos, a semana marcou o retorno de valores altos, cerca de
600 por dia, número próximo ao alcançado em meados de maio, quando se atingiu o
elevado patamar de cerca de 1.000 óbitos diários, que se prolongou até o fim de agosto.
Naquele momento, como em anteriores, continuávamos a alertar que seria preciso
proteger os grupos populacionais mais vulneráveis, por meio de políticas de proteção
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e prevenção coletiva, reforço das ações de atenção primária e vigilância em saúde,
participação social e comunitária, garantia de acesso aos cuidados hospitalares de maior
complexidade, bem como, na vacinação, priorização de grupos mais expostos e sob
maior risco.
O enfrentamento da pandemia envolve confrontar as desigualdades e as questões
relacionadas à equidade. E abordar a Covid-19 como uma sindemia que combina
condições de vulnerabilidade social e condições de saúde e doenças preexistentes que
tornam determinados indivíduos e grupos sociais mais suscetíveis e vulnerabilizados,
resultando em um conjunto amplo de problemas de saúde que pode surgir e persistir
por algumas semanas e meses depois. Diante disso, defendemos que a equidade em
saúde deve ser um princípio norteador das políticas públicas e ações durante e após a
pandemia, como abordado no Boletim Observatório Covid-19 das SEs 44 e 45 de 2020
(Boletim..., 2020).

A VIGILÂNCIA DE SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS GRAVES EM 2020
As notificações de casos de síndromes respiratórias agudas graves (Srag) são
registradas no Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep Gripe). O sistema InfoGripe,
desenvolvido e mantido no Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo
Cruz (Procc/Fiocruz), utiliza esses dados coletados para análises de vigilância
epidemiológica, com boletins semanais.
A vigilância de Srag trabalha com os registros de casos de doenças respiratórias, que
no ano de 2020 foram majoritariamente decorrentes de infecção do vírus Sars-CoV-2,
causador da Covid-19.
Para ser classificado como Srag, o caso deve ser de doença respiratória com
hospitalização ou óbito, neste caso independentemente de internação, e ainda
apresentar os seguintes sintomas: tosse ou dor de garganta, dispneia ou saturação de
oxigênio abaixo de 95%, ou dificuldade respiratória.
A incidência de Srag no ano 2020 excedeu 640 mil casos em todo o país. Desses
registros, mais de 350 mil casos tiveram alguma confirmação de vírus respiratório, seja
por influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório ou Sars-CoV-2. O total de óbitos
excedeu 150 mil em todo o país.
A grande maioria dos casos com alguma detecção de vírus revelou a predominância de infecções por Sars-CoV-2, correspondente a 97% dos casos com confirmação laboratorial.
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Os totais de casos e óbitos excederam em muito os valores registrados em anos
anteriores, conforme se observa nas figuras 1 e 2. No final do ano, as incidências ainda
eram muito altas, quando comparadas às de anos anteriores. Todo esse quadro mostra
a enorme pressão imposta ao sistema de saúde em razão das Srag.
Figura 1 – Ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag) no
decorrer das semanas epidemiológicas de 9 a 52 – Brasil, 2015-2020
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Figura 2 – Óbitos por síndrome respiratória aguda grave (Srag) no decorrer das
semanas epidemiológicas de 9 a 52 – Brasil, 2015-2020

A evolução no número de casos por SE nos estados sugere que a epidemia aconteceu
com padrões heterogêneos ao longo do território nacional. No entanto, alguns fatores
devem ser destacados.
Em primeiro lugar, houve crescimento muito intenso da incidência de Srag logo na
introdução do vírus Sars-CoV-2 no país. Os estados do Amazonas, Pará, Ceará e o
Distrito Federal chegaram a apresentar taxas de incidência superiores a 20 casos por
100 mil habitantes no mês de abril. Por outro lado, verificou-se que em Minas Gerais,
nos estados do Sul e do Centro-Oeste houve uma contenção no número de casos de
Srag, provavelmente resultado de esforços para mitigar a pandemia com várias medidas
destinadas a reduzir o contágio (evitar aglomerações, restrições de viagens, uso de
máscaras etc.).
Mesmo que tenham sido muito importantes, essas medidas, como foram adotadas
de forma descoordenada, não se mostraram suficientes para trazer a incidência a níveis
baixos; mesmo após um período de redução, tal incidência esteve sempre em níveis altos
em todos os estados.
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Nos últimos meses do ano, o número de casos voltou a aumentar em alguns estados
como Amazonas, Amapá, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
estados do Sul e do Centro-Oeste. Em alguns estados, no período após a SE 40, em um
processo de recrudescimento chegou-se a exceder ou se esteve próximo a 10 casos por
100 mil habitantes, como em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio
de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amapá e Amazonas.
Em relação aos óbitos, lamentavelmente também se observaram números muito
expressivos no início da pandemia, quando houve uma pressão sobre o sistema de saúde,
ainda sem a preparação devida. Com o tempo, houve uma melhora na atenção básica
em saúde para os casos mais leves de síndrome gripal, assim como um aprendizado
para o melhor manejo clínico de casos mais graves, que requerem tempo maior de
hospitalização. De fato, verificou-se nos meses finais de 2020 uma diminuição da
letalidade de Covid-19, apesar de sua manutenção em níveis bastante altos em alguns
estados, com destaque para o Rio de Janeiro e Pernambuco.

A EVOLUÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 NO BRASIL E NO MUNDO
No Brasil, ao contrário do que ocorreu na Europa e na Ásia, observou-se um lento
processo de aumento do número de casos e óbitos (figuras 3 e 4) e a formação de um
prolongado patamar de transmissão desde junho, com ligeira queda em setembro e
retorno de níveis epidêmicos altos ao final do ano de 2020. Nesse período, os casos
nos países do Oriente eram bastante reduzidos, enquanto a Europa enfrentava um
recrudescimento da pandemia, com a clara formação de uma segunda onda epidêmica.
Dos países que integram os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Brasil
e Índia foram os que acumularam maiores números de casos e óbitos. Ao se combinar
taxas de incidência e de mortalidade, o Brasil, junto com o Reino Unido, Itália e Espanha
se destacam dos outros países, apresentando um padrão semelhante de alta incidência
e mortalidade, no entanto defasados ao longo do ano. Os Estados Unidos da América
do Norte representavam um caso trágico e particular, com as maiores taxas de incidência
e mortalidade e a sobreposição de três ondas epidêmicas, que não mostravam sinais de
arrefecimento até o início de 2021.
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Figura 3 – Casos de Covid-19 em alguns países selecionados entre as semanas
epidemiológicas 9 e 53 – Brasil, 2020

Figura 4 – Óbitos por Covid-19 em alguns países selecionados entre as semanas
epidemiológicas 9 e 53 – Brasil, 2020
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Nas últimas semanas de 2020, o Brasil voltou a apresentar números elevados de
casos e óbitos, comparáveis aos valores da pior fase da epidemia, entre junho e agosto.
Naquele período, ao invés de um pico, como observado em países do Oriente e da
Europa, o país registrou uma média de 40.000 casos diários e o tristemente conhecido
“patamar de 1.000 mortes por dia”. Em dezembro de 2020 foram notificados novamente
cerca de 40.000 casos e 600 óbitos diários. As perspectivas para o verão não eram
alentadoras, uma vez que o sistema hospitalar apresentava sinais de saturação e grande
parte das medidas de distanciamento físico e social e uso obrigatório de máscaras vinha
sendo adotada apenas parcialmente nos estados e municípios do país. Somada a isso,
desde outubro se observava simultaneidade entre as tendências de alta nos estados e
entre grandes e pequenas cidades, o que geraria aumento da demanda por cuidados de
saúde intensivos (cf. capítulo 5 deste livro).
Examinando-se a evolução da epidemia nos estados somente até o fim de 2020,
observa-se que o nível máximo de transmissão (pico) foi atingido antes em estados
do Norte (Acre, Amazonas, Roraima) e alguns da região Nordeste (Maranhão e Ceará),
entre maio e junho (figuras 5 e 6). Posteriormente, se verificou o pico de casos e óbitos
em outros estados do Nordeste (Piauí, Pernambuco, Sergipe e Alagoas) e também em
São Paulo, Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. Outros estados apresentaram picos
da epidemia mais próximo ao fim do ano, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Mato Grosso do Sul. Para outro grupo de estados houve uma evolução mais
próxima ao que se conhece como segunda onda, com picos em meados do ano de 2020
e outro em dezembro, como Bahia, Paraíba, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
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Figura 5 – Ocorrência de casos de Covid-19 nos estados e Distrito Federal no
decorrer das semanas epidemiológicas de 9 a 52 – Brasil, 2020

Figura 6 – Ocorrência de óbitos por Covid-19 nos estados e Distrito Federal no
decorrer das semanas epidemiológicas de 9 a 52 – Brasil, 2020
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As maiores taxas de incidência foram observadas nos estados de Roraima, Amapá,
Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal (Figura 7) e as maiores taxas de
mortalidade foram registradas nos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Ceará, Rio de
Janeiro, Mato Grosso e Distrito Federal (Figura 8). A diferença entre essas classificações
pode ser resultado da capacidade de cada unidade federativa em investigar, testar e
notificar casos suspeitos, bem como em diagnosticar e tratar os casos mais graves,
isto é, fatores fortemente associados às capacidades de vigilância e atenção do próprio
sistema de saúde dos estados e municípios.
As taxas de incidência e de mortalidade nos estados envolvem uma combinação
de fatores que incluem o nível de desenvolvimento socioeconômico, as condições
de diagnóstico (incluindo testes) e assistência aos sintomáticos, bem como as
capacidades de prevenção e controle da transmissão do vírus e da doença por meio do
conjunto de medidas não farmacológicas como distanciamento físico e social e uso
obrigatório de máscaras.
Figura 7 – Taxas de incidência (por 100.000 habitantes) de Covid-19 no decorrer
das semanas epidemiológicas de 9 a 53 – Estados e Distrito Federal, 2020
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Figura 7 – Taxas de incidência (por 100.000 habitantes) de Covid-19 no decorrer das
semanas epidemiológicas de 9 a 53 – Estados e Distrito Federal, 2020 (continuação)
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Figura 8 – Taxas de mortalidade (por 100.000 habitantes) por Covid-19 no decorrer
das semanas epidemiológicas de 9 a 53 – Estados e Distrito Federal, 2020
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A taxa de letalidade, dada pela proporção de casos que resultaram em mortes por
Covid-19, caiu ao longo do ano de 2020, provavelmente devido a ações de saúde como
o aumento da cobertura de testes, à melhoria e ampliação das ações da Atenção Primária
em Saúde, ao aumento no número de leitos e ao aprendizado no manejo clínico de casos
graves, como ocorrido em diversos países do mundo. A taxa de letalidade por Covid-19
no Brasil se estabilizou no fim de 2020 entre 2% e 3%. No entanto, alguns estados
como o Rio de Janeiro e Pernambuco apresentaram taxas ainda elevadas: mais de 5%
(Figura 9). Os valores elevados de letalidade revelam graves falhas no sistema de atenção
e vigilância em saúde nesses estados.
Figura 9 – Letalidade por Covid-19 no decorrer das semanas epidemiológicas de
9 a 52 – Estados e Distrito Federal, 2020
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Figura 9 – Letalidade por Covid-19 no decorrer das semanas epidemiológicas de
9 a 52 – Estados e Distrito Federal, 2020 (continuação)

A Figura 10 situa os estados e Distrito Federal simultaneamente em relação às
suas taxas de incidência e mortalidade por Covid-19, considerando dados do dia 31 de
dezembro de 2020.
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Figura 10 – Distribuição dos estados e Distrito Federal segundo taxas de incidência
e mortalidade por Covid-19 – Brasil, 31/12/2021

LEITOS DE UTI PARA COVID-19
O Observatório Covid-19 Fiocruz passou a monitorar as taxas de ocupação de leitos
de UTI Covid-19 do SUS para adultos em 17 de julho de 2020, não dispondo inicialmente
das taxas do estado do Rio de Janeiro, representado pela sua capital. Considerando
dados obtidos quinzenalmente, observa-se na Figura 11 a evolução do indicador nos
estados e Distrito Federal, apresentando um padrão que sugere a mudança de um quadro
mais desfavorável para um mais favorável no fim de agosto e nova piora a partir de
novembro e, especialmente, dezembro. O início da observação se deu após a epidemia
afetar mais fortemente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e estados da região
Norte e Nordeste, fase que ficou conhecida como o “colapso do sistema de saúde”. Esse
indicador foi capaz de captar a fase em que a pandemia atingiu com maior intensidade a
região Centro-Oeste e avançou para a região Sul. O mês de outubro se mostrou com o
melhor cenário, com a maior parte dos estados com nível baixo de ocupação de leitos de
UTI Covid-19 para adultos. A partir de novembro permaneceram em alerta estados da
região Norte – Amazonas, Roraima e Amapá –, bem como Pernambuco, Espírito Santo,
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e, no último mês, o Distrito Federal.
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Figura 11 – Evolução das taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos
no SUS – Brasil, 17/07/2020 a 04/01/2021
Taxa de ocupação(%) de leitos de UTI Covid-19 para adultos

ENFRENTAR A PANDEMIA É ROMPER OS CICLOS DA TRANSMISSÃO DO VÍRUS E
DAS DESIGUALDADES SIMULTANEAMENTE
A pandemia tem revelado de modo claro que, embora todos possam estar expostos
em algum grau ao vírus Sars-Cov-2 e a desenvolver a doença, os riscos e impactos têm
sido desiguais não só entre os diferentes países, mas também dentro dos países, como
demonstramos neste capítulo. Essas diferentes escalas espaciais são constituídas por
uma multiplicidade de territórios nos quais, com seus distintos níveis de organização,
as desigualdades sociais e iniquidades em saúde são materializadas, colocando alguns
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grupos em grande desvantagem no tocante à possibilidade de cumprir as medidas de
higienização, distanciamento físico e social, isolamento e quarentena, bem como no
acesso aos serviços de saúde, incluindo exames diagnósticos, tratamento e reabilitação.
O Brasil se encontra entre os dez países com maiores desigualdades socioeconômicas
do mundo, o que constitui um desafio adicional para o enfrentamento da pandemia,
principalmente para os grupos sociais que se encontram em pior posição dentro do
país (Demenech et al., 2020). Os que têm condições de vida e trabalho mais precárias,
maiores dificuldades no acesso aos bens e serviços essenciais, relacionadas aos fatores
determinantes e condicionantes da saúde descritos na lei n. 8.080, de 19 de setembro
de 1990, como a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais (Brasil, 1990), ou sofrem injustiças por questões de gênero,
raça e etnia vivenciam de modo mais acentuado os impactos imediatos da pandemia.
E também se tornam mais vulneráveis aos seus impactos de médio e longo prazos,
com maior potencial de dificuldades e barreiras para a recuperação socioeconômica e da
saúde durante a pandemia e no pós-pandemia (Hill & Narayan, 2020).
A relação entre esses fatores que associam a infecção pelo Sars-CoV-2, perfil
epidemiológico e iniquidades socioeconômicas das populações, acrescida do baixo
investimento em políticas públicas e sociais, transforma a pandemia de Covid-19
numa sindemia (Horton, 2020), em que os resultados e as repercussões de um evento
sanitário se agravam em razão da associação sinérgica de fatores. Portanto, é necessário
reconhecer a complexidade do problema e responder de forma coordenada e intersetorial
com políticas e ações que defendam a vida e minimizem suas repercussões sobre a
população e o sistema de saúde.
Além do desafio das desigualdades, vivenciamos em 2020 os desafios relacionados
ao acesso às informações necessárias e oportunas para um bom enfrentamento da
pandemia. Todos os indicadores disponibilizados em forma de gráficos e mapas nos
boletins produzidos periodicamente pela Fiocruz dependem do suprimento permanente
e seguro de dados, por meio de uma multiplicidade de sistemas de informações, como
o Sivep Gripe, por exemplo. Ao longo de 2020 houve discrepâncias entre os dados
reportados por estados como Mato Grosso no Sivep Gripe e no sistema do próprio estado.
Houve também episódios em que o fluxo de dados foi interrompido por indisponibilidade
ou mesmo receio de invasão cibernética. Em momentos críticos como uma pandemia,
é importante que esses sistemas estejam com disponibilidade alta e transparência para
melhor análise de cenário epidemiológico, sendo este um desafio adicional.
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O ano de 2020 terminou com a boa notícia sobre vacinas que estariam disponíveis
em breve no Brasil, como as desenvolvidas pelas empresas Sinovac e AstraZeneca,
envolvendo acordos de compra e transferência de tecnologias. Para que a imunidade
coletiva possa ser atingida, seria necessário, além da disponibilidade das vacinas, um
amplo programa de vacinação coordenado que atingisse mais de 70% da população. Se
por um lado é absolutamente necessário interromper o ciclo de transmissão, por meio
de vacinas aplicadas pelo SUS como um direito de todas e todos e um dever do Estado,
por outro é necessário simultaneamente romper o ciclo vicioso e de retroalimentação
das desigualdades sociais e iniquidades em saúde, pois não haverá saúde para alguns se
não houver saúde para todos. E informações adequadas e oportunas são fundamentais
para ambos os processos.
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O

estudo aqui apresentado foi feito no período de março a maio de 2020, durante
os primeiros meses da pandemia de Covid-19. No Brasil, os primeiros casos
importados tinham chegado da Europa em São Paulo e Rio de Janeiro, apenas dois meses
depois do alerta feito pela China sobre a emergência do novo coronavírus. Essas grandes
metrópoles foram as primeiras a declarar transmissão comunitária, quando não se é
mais possível traçar a origem dos casos. Em março, toda a comunidade científica já se
organizava para o enfrentamento da pandemia. Nunca antes se havia visto tão grande
movimento internacional para compartilhamento de informações, dados e modelos.
Vários dashboards foram rapidamente criados, como o John Hopkins nos Estados Unidos,
e o Brasil.IO aqui. Modelos matemáticos eram publicados na Inglaterra e em outros
países, alertando para o risco de uma pandemia com a expectativa de milhares de mortes
em pouco tempo. A mídia mostrava os hospitais lotados na China e posteriormente na
Itália e Espanha.
Diante desse cenário, uma força-tarefa foi organizada por pesquisadores do
Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Escola
de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV). Esse grupo já tinha um
histórico de colaboração havia pelo menos cinco anos em área correlata, o qual resultara
no desenvolvimento de métodos analíticos para vigilância das arboviroses (InfoDengue)
e de síndrome respiratória aguda grave (InfoGripe, 2018). O grupo de trabalho criado foi
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denominado Núcleo de Métodos Aplicados à Vigilância Epidemiológica (Grupo Mave,
2021). Em seu primeiro relatório, aqui apresentado, analisou o risco de importação
de Covid-19 para as microrregiões brasileiras decorrente da presença de transmissão
sustentada nos dois maiores centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo, e os efeitos
de possível ocorrência de epidemias nas microrregiões associados a faixas da população
com maior risco de morbidade e letalidade, como idosos, e indicadores de capacidade no
Sistema Único de Saúde (SUS), como número de leitos (Grupo Mave, 2020).

VULNERABILIDADE GEOGRÁFICA
Na epidemiologia, é bem conhecido que as redes de mobilidade formam os caminhos
para a propagação das doenças transmissíveis, distorcendo as distâncias geográficas
e tornando próximas cidades como São Paulo e Londres, Rio de Janeiro e Hong Kong
(Codeço & Coelho, 2008). Para compreender esses caminhos, é necessário conhecer
as redes e fluxos de transporte e, por meio de modelos matemáticos e estatísticos,
estimar a associação dos fluxos e risco de introdução dos patógenos. Quanto mais
pessoas infectadas chegam, maior a probabilidade de que cadeias de transmissão se
formem, gerando surtos locais e, posteriormente, epidemias. No entanto, esse não é
um processo determinístico, uma vez que são as condições de receptividade e resiliência
local que vão, em última análise, conformar a trajetória epidemiológica resultante.
Mediante o estabelecimento do Sars-CoV-2 nas duas maiores cidades brasileiras,
naquele momento a principal questão era a velocidade e o caminho pelo qual a
epidemia se disseminaria no país. Também estava em debate a eficácia de medidas
de distanciamento social e redução de mobilidade de longa distância. Para avaliar a
vulnerabilidade geográfica dos municípios brasileiros à introdução da Covid-19, foi
calculada uma métrica de distância efetiva proposta por Gautreau, Barrat e Barthélemy
(2008), que define proximidade em termos do fluxo de pessoas entre as localidades,
e não da distância geográfica. Essa métrica apresenta forte correlação com o tempo
até a chegada da epidemia em cada território a partir de uma origem bem definida.
Isto é, quanto menor a distância efetiva, menor o tempo até a invasão. Para estimar
esse tempo até a chegada e estabelecimento de epidemia, Tij, utilizamos a medida de
distância efetiva que leva em conta, além da distância efetiva, também parâmetros
associados à transmissão, como a taxa de reprodução básica R0 e o período de infecção
típico ɣ. A expressão é:
Tij =
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dij
ɣ(R0 – 1)

Estimativa de Risco de Espalhamento da Covid-19 no Brasil...

onde o período de infecção foi definido em 8 dias, e o R0 de 2,5, conforme estimativas
da época. A distância efetiva foi calculada a partir de dados da malha aérea fornecidas
pelo Official Airline Guide (OAG, 2020) referentes ao ano de 2019, agregados por ano
e restritos aos fluxos nacionais. Foram utilizadas como áreas de influência imediata as
microrregiões correspondentes ao município referência de cada aeroporto.
A Figura 1 mostra o mapa da distância efetiva entre cada município e (A) São Paulo
e (B) Rio de Janeiro. Fica evidente que a primeira cidade é muito mais conectada e,
consequentemente, tem maior potencial de disseminação do que a segunda.
Figura 1 – Distância efetiva dos municípios brasileiros em relação a (A) cidade
de São Paulo e (B) Rio de Janeiro. Diagramas de dispersão nos quais cada ponto
corresponde a um município. A localização do município no gráfico decorre da
proporção da população idosa e da distância efetiva em relação às cidades de
(C) São Paulo e (D) Rio de Janeiro. Cidades indicadas são aquelas com menor
distância efetiva
(A)

(B)

(C)

(D)
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CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO
Utilizando esse modelo, é possível construir cenários para estimar o impacto de
medidas restritivas de mobilidade no tempo até a chegada do vírus em cada local.
A Figura 2 ilustra esse resultado para o estado de São Paulo. Na figura de cima,
observa-se que com o fluxo normal esperava-se a interiorização da Covid-19 pelo
interior do estado em menos de um mês. O painel (B) da Figura 2 mostra o efeito
esperado da redução de 80% na mobilidade de pessoas entre municípios associado
a um distanciamento social que resultasse num número reprodutivo efetivo de 1,7,
isto é, 68% do original de 2,5. Nesse cenário, o tempo até a epidemia chegar a alguns
municípios pode alcançar dois meses e meio.
Figura 2 – Estimativa de impacto por meio de medidas restritivas de mobilidade em
dois cenários de atenuação: R0 de 2,5 e 30% de atenuação (painel superior) e R0 de
1,7 e 80% de atenuação (painel inferior)
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A partir da instalação de transmissão sustentada e alta incidência no Rio de Janeiro
e em São Paulo, as microrregiões do país em que era mais provável a instalação de
transmissão sustentada de Covid-19 eram aquelas que faziam fronteira física com as
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como as capitais estaduais. Em seguida,
o estabelecimento da transmissão de Covid-19 era mais provável na maioria das
microrregiões do litoral, de Porto Alegre a Salvador. Outras áreas de alto risco eram
as áreas vizinhas de Recife e Fortaleza, no Nordeste, áreas vizinhas de Foz do Iguaçu,
Paraná, e áreas vizinhas de Cuiabá, Brasília e Goiânia, no Centro-Oeste.
Além da distância efetiva, podemos calcular a probabilidade de um surto inicial
que dará início a uma epidemia em cada local. O processo de estabelecimento de uma
epidemia é de natureza estocástica e depende do R0 local e do influxo inicial de infectados
(I) em uma localidade até então não exposta. Dados esses dois parâmetros, podemos
calcular a probabilidade do estabelecimento da doença de forma epidêmica, ou seja, de
invasão. Assumindo-se um modelo SIR estocástico de transmissão (Brauer, Van Den
Driessche & Wu, 2008), essa probabilidade pode ser calculada com a seguinte fórmula:
Pepi = 1 – ( R1 )I. Nesse cálculo as medidas de distanciamento social vão afetar o R0 em cada
0
microrregião e as estatísticas de mobilidade e distância efetiva.
Aliadas à prevalência da Covid-19 nos municípios mais próximos, essas estatísticas
de mobilidade nos darão o número esperado de infectados chegando por unidade de
tempo (Coelho et al., 2020).
Figura 3 – Probabilidade de instalação de transmissão sustentada de Covid-19 em
microrregiões brasileiras. Estimativa feita no cenário sem redução de mobilidade
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ANÁLISE DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Como o impacto de uma epidemia não depende apenas da chegada do vírus, mas
também das condições locais de transmissão e resposta, identificamos como necessário
analisar também as vulnerabilidades sociais e assistenciais no país. A partir do cruzamento
das áreas mais vulneráveis geograficamente e socialmente, foi possível identificar os
municípios com risco iminente de desastre. A vulnerabilidade socioeconômica foi
calculada por meio de um método de agrupamento de partição (K-medoid), tomando
como variáveis expectativa de vida, índice Gini, componente educacional do índice de
desenvolvimento humano, proporção da população vivendo abaixo do limiar de extrema
pobreza, porcentagem da população urbana, porcentagem da população em domicílios
com água encanada, porcentagem da população com insuficiência no abastecimento
de água e tratamento de esgoto e percentual de pessoas sem acesso à eletricidade.
Essas variáveis foram selecionadas de um conjunto maior, do qual foram eliminadas
variáveis altamente correlacionadas (correlação de Pearson > 0.8) (Coelho et al., 2020).
A vulnerabilidade da assistência hospitalar foi calculada a partir de indicadores de leitos
hospitalares e leitos de UTI disponíveis no início da epidemia. O Quadro 1 apresenta a
classificação resultante.
Quadro 1 – Descrição das classes de vulnerabilidade social dos municípios brasileiros
Classe

Descrição

A

Predominantemente urbana, com expectativa de vida acima da média, comparativamente menor
desigualdade, menor população vivendo em extrema pobreza, melhor acesso aos serviços de
abastecimento de água e esgoto, e maior escolaridade média. Nesta categoria está a maioria das
capitais estaduais.

B

Muito semelhante a A na expectativa de vida. Ainda mais urbana, mas com mais população
vivendo em extrema pobreza (média de 5%).
Os índices de desigualdade e a infraestrutura são piores em comparação com A, mas ainda
acima da média.
Mistura de populações urbanas e rurais.

C
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Em comparação com A e B, tem expectativa de vida significativamente menor, pobreza
significativamente alta e menos infraestrutura. São as áreas mais urbanizadas da região
Nordeste, principalmente.

D

Predominância de populações rurais, alta desigualdade, baixo IDH educacional (IDHedu), baixo
acesso a serviços de água e esgoto, mas com acesso a eletricidade. Localizada principalmente na
área seca do bioma Caatinga, no Nordeste e em alguns municípios do Norte.

E

Regiões predominantemente rurais na Amazônia. IDHedu baixo, acesso precário à água tratada,
disposição de esgoto e eletricidade.
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A Figura 4C mostra o mapa de vulnerabilidade. As microrregiões das classes C, D e
E são as mais vulneráveis. Elas estão localizadas principalmente nas regiões Nordeste e
Norte. Como esperado, maior expectativa de vida está associada a melhores condições
de vida, concentradas significativamente na parte sul do país.
Figura 4 – (A) Porcentagem da população com mais de 60 anos por microrregião;
(B) Distribuição da capacidade hospitalar medida em número de leitos hospitalares;
(C) Classificação das microrregiões em vulnerabilidade social: A e B são as
microrregiões com melhores índices, C, D e E têm alta vulnerabilidade social;
(D) Microrregiões com alta vulnerabilidade social e alta probabilidade de epidemia
de Covid-19
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PROBABILIDADE DE INVASÃO E O EFEITO DA MOBILIDADE
A Figura 3 mostra a probabilidade de espalhamento da epidemia condicionada pelos
padrões de mobilidade da população brasileira. Este mapa assume um R0 relativamente
baixo, de 1,7, se comparado aos valores inicialmente relatado para a Covid-19 (Liu et al.,
2020). Logo após o estabelecimento das barreiras sanitárias entre cidades era esperada
uma redução de fluxo, que reduziria a probabilidade de invasão da epidemia em diversos
municípios mais distantes dos principais centros de disseminação da primeira onda.
A Figura 2 mostra os ganhos temporais possíveis em consequência da implantação
de medidas de isolamento social que reduzem o R0.
Os painéis C e D da Figura 4 apresentam o efeito combinado da vulnerabilidade social
e geográfica (dada pela probabilidade de epidemia). Essa combinação já indicava várias
das regiões que apresentaram as piores epidemias do país.
Figura 5 – Distribuição do tempo ganho até a chegada da epidemia nos vários
cenários de intervenção. O valor do R0 reflete a adesão dentro dos municípios ao
distanciamento social. Para cada nível de distanciamento social é mostrado o efeito
combinado do isolamento com redução do fluxo intermunicipal em 30, 50 e 80%

Na Figura 5 temos uma análise detalhada do efeito combinado do distanciamento
social dentro dos municípios aliado a uma redução do fluxo intermunicipal de pessoas.
São resultados simulados, nas microrregiões do Rio de Janeiro (em azul) e de São Paulo
(em laranja).
A análise desses dados deixou claro que, na ausência de fortes restrições de
mobilidade, a disseminação da Covid-19 para as grandes áreas urbanas do país teria
sido muito mais rápida do que o ocorrido. Tanto a restrição das viagens como o
distanciamento social contribuíram para retardar sua transmissão. Algumas capitais
estaduais das regiões Norte e Nordeste, como Manaus e Fortaleza, foram classificadas
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como prioritárias, o que se confirmou ao longo dos meses (Orellana et al., 2020; Lemos
et al., 2020). Esses resultados foram publicados inicialmente na forma de relatórios
(atualizados regularmente), e posteriormente em forma de artigo (Coelho et al., 2020).
Uma avaliação retrospectiva desses resultados revela que várias das epidemias
mais críticas que observamos em 2020 poderiam ter sido evitadas ou atenuadas
caso os resultados deste estudo tivessem dado origem a intervenções preventivas em
cidades como Manaus e Fortaleza, por exemplo. Prevenções intensivas nas cidades
de maior risco teriam atrasado e reduzido substancialmente o espalhamento do vírus
(figuras 2 e 5).
Embora não se possa comparar a perda de vidas com as perdas econômicas decorrentes
das restrições de movimento, estas últimas poderiam ter sido diminuídas com planos de
contingência bem articulados que pudessem preservar a atividade econômica em áreas
de baixo risco enquanto uma restrição mais severa de mobilidade sustentada por uma
subvenção econômica do governo ficaria restrita às cidades com maior risco.

LIÇÕES APRENDIDAS
Hoje enfrentamos as consequências da gestão pouco efetiva dos riscos desta
pandemia que acarretaram perdas muito maiores do que o esperado para um país com
os recursos do Brasil (Lana et al., 2020). Mas as lições desta calamidade permanecem,
para que futuros governos possam escolher agir preventivamente, embasados pelo
conhecimento gerado pela comunidade científica brasileira.
A preparação para a vacinação é outra etapa que pode se beneficiar de forma análoga,
mediante uma análise da vulnerabilidade das várias regiões de nosso país. Cumpridos os
imperativos éticos de prover imunização em caráter prioritário aos grupos em maior risco
e de maior exposição, restará espaço para uma estratégia que, baseada no conhecimento
preliminar da vulnerabilidade social e geográfica de cada região, busque frear a segunda
onda de espalhamento da Covid-19 e minimizar as chances de reinfecção em populações
já afetadas pelo vírus. A vacinação pode ser utilizada para evitar um segundo colapso
dos sistemas locais de saúde, assim como para reduzir a morbidade e mortalidade nas
populações locais.
Outra lição deixada por esta pandemia é a necessidade de se dispor de antemão de
um mapeamento das capacidades e fragilidades do nosso sistema de saúde, público
e privado, como realizado neste estudo, que seja atualizado anualmente. Somente
dessa maneira podemos ter a esperança de intervir efetivamente em uma futura crise de
dimensões similares.
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Pandemia de Covid-19
o processo de interiorização e
aceleração da transmissão no país
Mônica de Avelar Figueiredo Mafra Magalhães, Christovam Barcellos,
Diego Ricardo Xavier e Raphael de Freitas Saldanha

C

om a identificação de um novo coronavírus como causador da infecção do
surto que se espalhava pela China e com a declaração da primeira morte ainda
na primeira quinzena de janeiro e o reconhecimento, um pouco mais tarde, de que a
transmissão do novo agravo se dava entre indivíduos, os olhos do mundo se voltaram
para uma possível pandemia que assolaria a população mundial. Quando em 30 de
janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (Espii), instituições de saúde do Brasil começaram
a monitorar a evolução e disseminação da nova doença que chegou em solo nacional
no dia 26 de fevereiro.
Embora o país tenha declarado Espii ainda no início de fevereiro, isso não se traduziu
em iniciativas e ações públicas de contenção e preparação para o enfrentamento da
Covid-19. A desarticulação entre as esferas governamentais e o discurso negacionista
de muitos representantes afetaram diretamente o planejamento das ações de saúde e de
restrição de mobilidade de pessoas.
Essa desarticulação afetou, entre muitas áreas de responsabilidade do Ministério da
Saúde, a de organização, estruturação e disseminação de dados. Com a demanda urgente
de monitoramento da Covid-19 e, por conseguinte, a busca por dados confiáveis, surgiu
a iniciativa MonitoraCovid-19, um sistema que integra dados sobre o novo coronavírus
no Brasil e no mundo, com o objetivo de oferecer um retrato em tempo real da epidemia
no país, por estados e por municípios, possibilitando comparação de tendências e
extração de dados para análises. Trata-se de uma plataforma de grande usabilidade que
tem sido bastante utilizada por diferentes tipos de consumidores de dados de saúde
pública: população em geral, pesquisadores e estudantes e gestores.
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Como parte das funções da equipe do MonitoraCovid-19, estava a divulgação da
evolução da doença de maneira rápida e com uma linguagem acessível. Assim, desde
março de 2020 são lançadas notas técnicas que abordam os assuntos mais emergentes
no momento e ficam disponíveis no sistema para todos os usuários. Neste capítulo será
abordado um dos temas que estiveram em foco durante algumas semanas no início da
pandemia: a difusão do coronavírus nas cidades brasileiras desde a entrada do vírus no
país até a disseminação pela quase totalidade dos municípios, em um processo que
chamamos de interiorização da doença.

O PAPEL DA HIERARQUIA DAS CIDADES NA DIFUSÃO DE DOENÇAS
As doenças transmissíveis se disseminam no território de duas maneiras: a difusão
hierárquica e a difusão por contágio. Na difusão hierárquica, um patógeno se espalha por
uma série de cidades conforme seu tamanho relativo e a função que a cidade desempenha
na região em que se localiza. Um conjunto de cidades está interligado através de uma
rede que conecta as cidades chamadas centrais a núcleos urbanos que dependem dessas
para realizar suas funções. Nesse mecanismo, um patógeno deve primeiro encontrar o
caminho para uma cidade grande, no topo ou perto do topo, da hierarquia urbana.
A partir daí, ele seguirá em cascata para cidades menores, com hierarquia mais baixa à
medida que as pessoas percorrem essa rede, de cidades maiores para cidades menores.
Gould (1993) demonstrou que a rápida disseminação do HIV/Aids nos Estados Unidos
da América de 1984 a 1990 poderia ser descrita como uma difusão urbana hierárquica.
Nos casos de propagação de uma doença infecciosa dentro de uma mesma cidade, o
mecanismo comumente usado para explicá-la é a difusão por contágio; os indivíduos
devem estar próximos uns dos outros, a fim de facilitar a transmissão do patógeno
nos grupos humanos. A maioria das doenças epidêmicas depende do agrupamento dos
hospedeiros humanos em densidades capazes de sustentar uma cadeia de transmissão
por meio da difusão por contágio (Haggett, 2000).
Entretanto, modelos baseados inteiramente em descrições de difusão hierárquica e
de contato podem ser inadequados se não considerarem a natureza altamente móvel
e dinâmica das relações intra e intercidades. Inclui-se nessa interação a circulação
de pessoas em busca de serviços, lazer e mercadorias, uma vez que o vírus pode ser
disseminado por meio da infecção por superfícies contaminadas.
Desse modo, os modelos de disseminação devem levar em consideração as redes
de transporte – aérea, rodoviária, hidroviária – com suas características, sua velocidade
de conexão, sua capacidade e capilaridade. No Brasil há marcantes diferenças entre
as regiões, com uma parte do território bem servida de aeroportos e rodovias bem
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pavimentadas e outras áreas onde a locomoção se dá basicamente por vias fluviais ou
estradas precárias. Para avançar nessa direção, também é fundamental que a análise
de disseminação seja baseada em redes que considerem o modo como a população se
organiza, onde busca serviços e lazer.

A DIFUSÃO E A INTERIORIZAÇÃO DO CORONAVÍRUS NAS CIDADES
BRASILEIRAS
No caso da Covid-19, que tem rápida velocidade de contágio e provoca alta
letalidade entre os doentes, sobretudo em populações mais vulneráveis como idosos e
pessoas que apresentam comorbidades associadas, entender a dinâmica da população
e a capacidade de serviços de saúde instalados se torna mais importante. Embora
sejam observados alguns padrões, a epidemia de Covid-19 apresenta comportamento
diferente daquele de outras epidemias recentes, principalmente em relação à velocidade
de propagação, que é rápida e difusa.
Como na maioria dos países, o início da disseminação da doença no território nacional
acompanhou os grandes hubs aeroportuários, e num segundo momento, pareceu
se deslocar para municípios médios até chegar aos municípios menores. O tamanho
populacional e, por consequência, o nível de centralidade do município parece responder
pelo processo de propagação da Covid-19.

ENTENDENDO O TERRITÓRIO
Os dados sobre casos e óbitos foram coletados no MonitoraCovid-19 (Icict/Fiocruz,
2020). O número de habitantes dos municípios se refere às estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2020 (IBGE, 2020)
O foco da análise das notas técnicas que deram origem a este capítulo foi o período
de 26/02/2020 a 13/06/2020, que corresponde às semanas epidemiológicas1 de 9 a 24,
o período de maior disseminação espacial no país.
Para acompanhar o fenômeno da interiorização, os municípios foram classificados
segundo o número de habitantes em seis classes: até 10 mil, de 10 a 20 mil, de 20 a
50 mil, de 50 a 100 mil, de 100 a 500 mil e acima de 500 mil, conforme apresentado
na Figura 1.

Semana epidemiológica é uma forma padronizada de contabilizar as semanas do calendário gregoriano.
A equivalência entre semanas epidemiológicas e datas do calendário pode ser encontrada em<https://
portalsinan.saude.gov.br/calendario-epidemiologico-2020>.
1
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Figura 1 – Municípios segundo tamanho da população – Brasil, 2020

Legenda
Classes segundo tamanho da população

Até 10 mil hab
De 10 a 20 mil hab
De 20 a 50 mil hab
De 50 a 100 mil hab
De 100 a 500 mil hab
Mais de 500 mil hab

E para corroborar os resultados, foi analisada a difusão espacial utilizando-se também
a classificação dos municípios definida pela pesquisa de Regiões de Influência das
Cidades (Regic), produzida pelo IBGE (2008), que classifica os centros urbanos segundo
a identificação de determinados equipamentos, serviços e estrutura de gestão pública
e privada em hierarquias urbanas (Figura 2). Quanto mais alta a posição na hierarquia,
maior o poder de atração de pessoas e a área de influência de uma cidade. Cinco grandes
níveis hierárquicos foram identificados na Regic 2007: Metrópoles - principais centros
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urbanos do Brasil, que apresentam redes urbanas denominadas “redes de influência”
com grande grau de extensão, algumas com influência em todo o território nacional;
Capitais regionais - exercem influência no estado e em estados próximos; Centros subregionais - compreendem cidades que exercem influência preponderante sobre os demais
centros próximos, por se distinguirem em termos de bens, serviços e outros aspectos
de centralidade; Centros de zona - municípios ou cidades que apresentam importância
regional, limitando-se às imediações/redondezas, e exercem funções elementares de
gestão; e os Centros locais, representados pelos restantes dos municípios cuja importância
não extrapola os limites municipais. As análises do IBGE consideram subclassificações
que não serão abordadas aqui. Na edição de 2008, os quatro primeiros níveis hierárquicos
eram constituídos por 802 centros urbanos, ao passo que no último nível estavam as
4.473 cidades cuja atuação é restrita apenas à área de seus municípios e seus habitantes.
Figura 2 – Áreas de influência segundo hierarquia das cidades – Brasil, 2007

Fonte: dados da Regic 2007 (IBGE, 2008).
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EXPLICITANDO O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DA COVID-19 NO BRASIL
O processo de difusão da Covid-19 no Brasil pareceu seguir a lógica observada na
maioria dos países onde, a partir de grandes centros urbanos, a doença se disseminou
para cidades médias e depois para as cidades pequenas, mais interioranas. A difusão
em escala nacional entre os centros urbanos de nível mais alto parece ter decorrido de
ligações aéreas e o espalhamento em escala regional dependeu das ligações rodoviárias
e intraurbanas (no caso de grandes conurbações como as metrópoles).
Na Tabela 1 estão apresentados os municípios com casos positivos para Covid-19,
segundo classes de tamanho populacional. Observando-se a evolução de casos semana
a semana, verifica-se um padrão de difusão hierárquica dos casos, isto é, a doença foi
atingindo primeiramente as cidades mais populosas e distantes entre si e, posteriormente
cidades menores e mais próximas foram se positivando (notificação de pelo menos 1
caso). Na semana epidemiológica 13 (22 a 28/03/2020), isto é, um mês após a entrada
no Brasil, todos os municípios com mais de 500 mil habitantes já apresentavam casos
da doença. Entre os municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes,
42,4% dos municípios já apresentam a doença. Nos municípios com população entre 50
e 100 mil habitantes, 14,3% têm presença de casos. Na semana epidemiológica 17 (19
a 25/04/2020), dois meses após o início da pandemia no país, os municípios com mais
de 50 mil estavam quase todos positivados. Metade dos municípios com população
entre 20 e 50 mil, 25,6% dos municípios com população entre 10 a 20 mil habitantes
e 10% dos municípios com população de até 10 mil habitantes apresentavam casos de
Covid-19. O Gráfico 1 permite observar a defasagem de tempo na chegada da doença
aos grupos de municípios e como o crescimento da positividade municipal foi evoluindo
ao longo das semanas. Verifica-se que as classes de municípios com maiores populações
foram se positivando antes dos municípios menores.
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Gráfico 1 – Percentual de municípios com casos confirmados segundo a classe
populacional por semana
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Fonte: IBGE, 2020.

A partir das informações analisadas na perspectiva da Regic 2007, é possível observar
que os primeiros casos ocorreram nas duas principais metrópoles nacionais: São Paulo
e Rio de Janeiro, que na hierarquia urbana brasileira vinculam o país à economia global,
já que nelas estão localizados os principais aeroportos do Brasil. Em seguida, no geral,
passam a ser registrados casos em Brasília e em outras metrópoles ao redor do país,
com grande vinculação aérea às principais metrópoles e conectadas também a outros
países. Assim, o coronavírus se espalhou por todas as regiões do país, inicialmente
pelas metrópoles.
A difusão da doença continuou a ocorrer a partir das metrópoles e capitais regionais
em direção a outros níveis da hierarquia urbana brasileira. Logicamente, não há uma
relação linear de passagem de níveis. Centros urbanos inferiores mais próximos das
capitais regionais e metrópoles registraram casos antes de centros sub-regionais mais
interioranos. Uma aproximação dessa análise é exposta na Figura 3.
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Figura 3 – Municípios com casos de Covid-19 e hierarquia urbana segundo a
Regic 2007

Fonte: IBGE, 2020.
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Os mapas da Figura 4 mostram a distribuição espacial dos casos de Covid-19 por
municípios desde o início, em 26 de fevereiro de 2020. Na semana epidemiológica 24
(7 a 13/06/2020) em todas as regiões e todos os estados da federação são observados
casos de transmissão de forma comunitária da doença.
Figura 4 – Municípios com casos por semana epidemiológica – Brasil, 2020

Legenda
Municípios
Caso

Não

94

Sim

Pandemia de Covid-19

O tempo de recuperação lento associado à alta taxa de contaminação acaba
por provocar o colapso em sistemas de saúde que não apresentem capacidade de
prolongamento da curva epidêmica no tempo.
O avanço em direção às cidades menores revelou uma situação preocupante em razão
da menor disponibilidade e capacidade dos serviços de saúde. A busca por atendimento
ampliou a pressão sobre os serviços de saúde.
A disseminação da doença ocorreu das metrópoles e capitais regionais em direção aos
centros de zona e centros locais. Porém, a busca por atenção à saúde ocorreu no sentido
contrário, com os serviços mais complexos disponíveis nos centros de nível hierárquico
mais alto, voltados para o atendimento dos casos clínicos mais problemáticos, que
exigem serviços de maior complexidade, como as UTIs.
Por isso, explorar informações a respeito dos fluxos em busca da atenção à saúde
registrados na Regic foi importante. A lógica de conformação das redes urbanas rompe
o limite administrativo municipal e torna mais eficiente a organização do serviço,
considerando que, apesar da autonomia dos municípios, muitos deles não apresentam
capacidade operacional para atendimento, sobretudo de casos graves. O que pode ter
influenciado o número de óbitos.
Ribeiro e colaboradores (2020) tratam esse tema dirigindo o olhar para o impacto
da Covid-19 nas cidades de acordo com seu tamanho. Segundo esses autores, cidades
pequenas são proporcionalmente mais afetadas durante a propagação inicial da doença,
por conta do número cumulativo de casos, e mortes per capita diminuem inicialmente
com o tamanho da população. No entanto, a longo médio e prazos, as grandes cidades
passam a apresentar maior incidência de casos e mortes. Provavelmente, esses padrões
estão relacionados à existência, proporcionalmente, de mais infraestrutura de saúde nas
grandes cidades e menor proporção de idosos nas grandes áreas urbanas.
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Figura 5 – Municípios com óbitos por semana epidemiológica – Brasil, 2020

Legenda
Municípios
Óbitos

Não

Sim

A Figura 5 mostra um conjunto de mapas com a distribuição espacial da ocorrência
de óbitos por Covid-19 nos municípios brasileiros por semana epidemiológica.
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REFLEXÕES FINAIS
O espalhamento da pandemia para cidades de menor porte acentua a preocupação
com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e com o fluxo de pacientes e
insumos para suprir as necessidades desses municípios cujos serviços de saúde têm, em
geral, capacidade limitada.
Os primeiros dados sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil mostraram que as
grandes cidades foram mais afetadas até a semana epidemiológica 13 e que nas semanas
subsequentes a transmissão se estendeu para cidades menores. Essa difusão se deu
em maior ou menor velocidade em função das medidas de restrição de mobilidade que
foram sendo implementadas por estados e municípios. O transporte rodoviário teve
papel importante na difusão da doença nas próximas semanas.
O comportamento espacial das pessoas foi uma das chaves para se entender a
difusão espacial do Sars-CoV-2 (Meng et al., 2005). Em relação à disseminação da
pandemia de Covid-19, verificou-se a importância de medidas de isolamento social
e de restrições ao deslocamento de pessoas e mercadorias, limitando-o aos serviços
essenciais (saúde, policiamento, entre outros) e aos artigos de primeira necessidade
nesse momento.
Freitas e colaboradores (2020) oferecem ferramentas para a compreensão e
apoio à decisão no caso de intervenções de mobilidade intermunicipais relacionadas
à pandemia de Covid-19 e a outras epidemias: a análise das redes de mobilidade
intermunicipais brasileiras com diferentes limiares de fluxo no início do surto, quando
a interiorização da doença ainda não está em andamento, e a abordagem de redes
complexas, considerando que a rede de mobilidade da população serve como proxy
para a propagação do Sars-CoV-2.
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N

o presente capítulo reportamo-nos à produção da nota técnica intitulada “Como
a aceleração dos casos e óbitos, para além da tendência, explica a dinâmica da
Covid-19 no Brasil?”, em meio ao contexto de novo aumento de número de casos.
Cenário marcado por especulações sobre o repique de casos em decorrência das
fases de flexibilização, de surgimento da segunda onda da pandemia e da discussão
sobre imunidade permanente ou temporária em razão da infecção prévia. Fato é que
a inspeção das curvas de casos e óbitos nos sugerem cenários, e pouco se fala sobre
as principais informações que podem ser extraídas dessas curvas. Para além dos
coeficientes matemáticos tradicionalmente utilizados nas análises de séries temporais,
a aceleração dos casos e óbitos é importante para caracterizar e comparar as curvas
epidêmicas dos distintos lugares. A incorporação desse coeficiente (aceleração) em
uma análise de série temporal para a Covid-19 permite melhor compreensão da
situação epidemiológica das unidades da federação brasileiras. Dito isso, procuramos
aqui explorar essa possibilidade de análise.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 NO BRASIL
A Covid-19 (do inglês Coronavirus disease 2019) é uma doença causada por um
betacoronavírus nomeado Sars-CoV-2, de amplo espectro clínico, que pode gerar de
infecção assintomática e síndrome gripal até casos graves, caracterizando a síndrome
respiratória aguda grave (Srag) (Brasil, 2020a). No Brasil, o Ministério da Saúde decretou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (Espii) no dia 30 de janeiro
de 2020 e Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no dia 3 de
1

Apoio financeiro: Programa Inova – Edital Ideias Inovadoras – Resposta Rápida Covid-19.
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fevereiro. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou
a situação como pandemia em decorrência da disseminação e severidade da infecção em
diversos países e continentes (WHO, 2020), e em 20 de março o Ministério da Saúde
brasileiro constatou a transmissão comunitária do Sars-CoV-2 em todo o território
nacional (Brasil, 2020b).
De acordo com a atualização do Painel Coronavírus do Ministério da Saúde, até o
dia 3 de dezembro de 2020 o Brasil acumulou 6.487.084 casos confirmados e 175.270
óbitos, o correspondente a uma letalidade de 2,7%. Diante da alta infectividade da
doença e da indisponibilidade de medicamentos e vacinas específicas para o Sars-CoV-2,
a OMS preconiza medidas não farmacológicas que incluem distanciamento social,
etiqueta respiratória e lavagem das mãos como medidas eficientes de prevenção (Brasil,
2020b, 2020c).

DESIGUALDADE REGIONAL E PREVISÃO DE CENÁRIOS
O progresso de estudos aponta que não é possível prever como a pandemia irá
evoluir; em cada território se observa um comportamento diferente devido a fatores
como a dinâmica de propagação, distanciamento social, adesão de medidas de proteção
individual, densidade demográfica, tempo de incubação viral, taxas de transmissão,
fatores meteorológicos, enfim, aspectos próprios e característicos de cada território
geográfico e população (Cássaro & Pires, 2020; Pinto et al., 2020). O número médio
de novas infecções geradas por uma pessoa infectada com Sars CoV-2 (R0) é estimado
entre 2,2 e 3,6, ou seja, cada pessoa infectada seria uma fonte de infecção para 2 a 4
pessoas suscetíveis (Callejas et al., 2020).
No Brasil, em relação às questões sociais, adiciona-se a existência de um contexto
de forte desigualdade social, com estratos da população vivendo em situação precária,
em razão tanto da dificuldade de acesso ao saneamento básico quanto das condições
de habitação e aglomeração populacional. É importante reconhecer tais características,
a fim de caracterizar o território nacional, uma vez que a análise desses indicadores
sociais básicos é essencial para apoiar as decisões do governo e melhorar a adesão
da comunidade às medidas preventivas (Guimarães, Eleuterio & Monteiro-da-Silva,
2020). A caracterização das unidades da federação é importante para o reconhecimento
de locais mais ou menos críticos para a intervenção imediata da vigilância em saúde e da
atenção em saúde, por meio da adoção de medidas de supressão e de planos conjuntos
voltados para controlar os efeitos da disseminação da Covid-19, bem como seu potencial
de gravidade (Guimarães, Eleuterio & Monteiro-da-Silva, 2020).
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A identificação de localidades que enfrentam taxas de mortalidade mais altas e
heterogêneas e maior vulnerabilidade socioeconômica é relevante, visto que uma
mortalidade alta e mais heterogênea deverá impor maior complexidade ao sistema local
de saúde, ao demandar uma resposta também heterogênea em termos de recursos físicos,
humanos, de aporte de medicamentos e de gestão. Assim, é necessário encontrar meios
para que seja possível, com esses recursos, manejar e reduzir a pressão de uma demanda
por serviços de saúde alta e diferenciada. Logo, infere-se que é também imprescindível
examinar a distribuição e a aceleração da incidência e da mortalidade por Covid-19 no
Brasil e em suas unidades da federação (UFs), a fim de analisar suas vulnerabilidades
(Rache, Nunes & Rocha, 2020). Nesse sentido, procuramos aqui descrever e analisar
os comportamentos da distribuição de incidência e mortalidade por Covid-19 no Brasil,
por unidades da federação, e suas respectivas acelerações, com o uso de dados públicos
disponíveis nas bases de dados do Ministério da Saúde.

UMA PROPOSTA DE ANÁLISE
Para que fosse possível proceder à análise pretendida, foi realizado um estudo
ecológico descritivo para avaliar a distribuição e aceleração de casos e óbitos de Covid-19
por semana epidemiológica (SE), tomando como unidades de análise o Brasil e suas UFs
até 17 de outubro de 2020, último dia da SE 42.
Em 2020, o Brasil tem uma população aproximada de 210 milhões de habitantes
em 26 estados e 1 Distrito Federal, totalizando 27 UFs, as quais são agrupadas em
cinco macrorregiões geográficas (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul) com
características sociodemográficas, econômicas e de saúde bem distintas entre si (Brasil,
2019; IBGE, 2017).
Consideramos o período entre 26 de fevereiro, data da confirmação do primeiro
caso no país, e 17 de outubro de 2020 (data de extração dos dados). A população do
estudo foram casos e óbitos novos confirmados pela doença, por local de residência
e agregados por país e UFs do Brasil, disponibilizados pelo Painel Coronavírus do Ministério da Saúde de modo público, agrupado e não nominal (Brasil, 2020b). Segundo
a definição de caso confirmado de Covid-19 no Brasil adotada atualmente pelo Ministério da Saúde e pelas UFs,
casos confirmados são indivíduos que possuem confirmação laboratorial para SarsCoV-2, independente de sinais e sintomas, ou por critério clínico-epidemiológico,
quando o indivíduo possui histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos
sete dias antes do aparecimento dos sintomas com caso confirmado laboratorialmente,
para o qual não foi possível realizar o teste laboratorial. (Brasil, 2020c)
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Para realizar uma inspeção visual do comportamento dos indicadores selecionados,
foram elaborados gráficos de casos e óbitos novos para o Brasil e suas 27 UFs,
considerando o início a partir da SE do primeiro caso ou óbito novo em cada localidade,
com o intuito de descrever em que fase da epidemia o Brasil e suas UFs estão e como estão
se comportando as curvas epidêmicas de cada localidade. Também foram elaborados
gráficos da aceleração de casos e óbitos para o Brasil e suas 27 UFs. A aceleração foi
calculada por meio da divisão da velocidade de casos e óbitos em cada semana pelo
tempo. Como o tempo foi sempre o intervalo de uma semana, o valor da aceleração foi
sempre igual ao valor da velocidade. A velocidade foi calculada por meio da subtração de
casos e óbitos novos da SE subsequente pela SE atual.
Em todos os gráficos foram ainda obtidas curvas de ajuste para descrever mais
claramente o comportamento das taxas e da aceleração no tempo.
Entre 26 de fevereiro (data do primeiro caso no Brasil) e 17 de outubro de 2020 (final
da SE 42) foram registrados 5.224.362 casos e 153.675 óbitos confirmados no Brasil. As
UFs com mais casos confirmados foram São Paulo (1.062.634 casos), Bahia (334.697
casos), Minas Gerais (333.998 casos), Rio de Janeiro (289.569) e Ceará (264.245). Por
sua vez, as UFs com mais óbitos confirmados foram São Paulo (37.992 óbitos), Rio de
Janeiro (19.715), Ceará (9.207), Pernambuco (8.480) e Minas Gerais (8.405).
A distribuição de casos novos de Covid-19 no Brasil cresceu a cada semana de
forma vertiginosa, atingiu seu pico na SE 30 e se manteve constante até a SE 36,
quando começou a declinar e apresentar queda constante até a SE 42. Os mesmos
comportamentos foram observados na maioria da UFs, com explosão após as primeiras
semanas de epidemia, picos a partir da SE 26 e declínios principalmente após a SE 36,
com as curvas acentuadas para a direita, com exceção de Acre, Amazonas, Amapá,
Pará na região Norte, e Ceará na região Nordeste, que tiveram os picos entre as SEs
21 e 26, apresentando curvas com acentuação à esquerda. Os outliers observados nas
distribuições de Roraima e Rondônia na região Norte, Ceará e Rio Grande do Norte,
na região Nordeste, Rio de Janeiro na região Sudeste e Santa Catarina na região Sul
sugerem demora na entrega de resultados em semanas anteriores e liberação de muitos
resultados em uma mesma semana (Figura 1).
A aceleração de casos novos de Covid-19 no Brasil ganhou velocidade a partir da
SE 16 e somente apresentou desaceleração após a SE 27, o que gerou uma distribuição
de casos novos em crescimento por mais de três meses, ameaçando o fim dos leitos
disponíveis e possível colapso no sistema de saúde. A maioria das UFs apresenta
também aceleração de casos novos após as primeiras SEs de registro dos respectivos
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primeiros casos de cada local, seguindo a tendência do Brasil, porém é possível observar
comportamentos diferentes nas acelerações do Tocantins na região Norte, de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul na região Centro-Oeste, e do Rio Grande do Sul
na região Sul, que apresentam as maiores oscilações de aceleração e desaceleração
após a SE 27. Também foi possível observar ligeiro aumento da velocidade de casos
novos após a SE 40 no Acre e no Amazonas na região Norte, na Paraíba, no Piauí e
em Sergipe na região Nordeste e no Espírito Santo na região Sudeste; portanto, faz-se
necessário que autoridades se mantenham atentas ao comportamento das curvas nas
próximas semanas, pois essas curvas em ascensão podem indicar uma nova explosão
de casos. Outliers como os de Santa Catarina na região Sul, que mostraram aceleração
e desaceleração em duas semanas, sugerem que havia um acúmulo de casos que
aguardavam resultado laboratorial e foram liberados todos na mesma semana (Figura 2).
A distribuição de óbitos novos de Covid-19 no Brasil seguiu a mesma forma da
distribuição de casos novos, incluindo as UFs. Como óbitos por Covid-19 acontecem em
sua maioria por pacientes que são dos grupos de risco, ou quando o sistema de saúde
entra em colapso, as curvas de óbitos novos não atingiram picos, pois se comportaram
com formato de monte, mantendo-se constantes por mais de dez semanas, a partir da
SE 20, com curvas acentuadas à direita. Por outro lado, os estados Acre, Amazonas,
Amapá e Pará na região Norte, Alagoas, Ceará, Maranhão e Pernambuco na região
Nordeste e Rio de Janeiro na região Sudeste demonstraram explosão de óbitos nas
primeiras semanas de epidemia, com as curvas acentuadas à esquerda, sugerindo que
estavam menos preparados para lidar com a crise que os demais estados (Figura 3).
A velocidade da ocorrência de óbitos novos por Covid-19 no Brasil se acelerou
a partir da SE 12 e somente apresentou desaceleração após a SE 22; portanto, com
distribuição de óbitos novos em crescimento por mais de três meses e com UFs com
número de óbitos acima da capacidade hospitalar de internação que era possível
na época. A maioria das UFs apresenta curva de desaceleração, com perda rápida da
velocidade de óbitos novos após a SE 26, o que nos faz pensar que isto se deu quando
os profissionais da saúde se adaptaram aos novos protocolos, atualizados quase que
diariamente, e também na mesma época de queda abrupta de casos, fruto das medidas
de isolamento impostas por governos e UFs. No entanto, foi possível observar aumento
na aceleração de óbitos, que ganhou velocidade em Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte
e Sergipe, na região Nordeste e no Espírito Santo na região Sudeste; portanto, faz-se
necessária, nas próximas semanas, atenção ao comportamento das curvas, que quando
em ascensão podem indicar uma nova explosão de óbitos. Outliers como os de Santa
Catarina na região Sul, que já haviam sido observados na aceleração de casos, sugerem
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também um acúmulo de óbitos que aguardavam resultado laboratorial e foram liberados
todos na mesma semana (Figura 4). É importante mencionar que, mesmo utilizando
os dados agregados por semana epidemiológica, com o objetivo de reduzir o erro de
mensuração, em alguns estados, como o Rio de Janeiro, há uma demora maior que
o tempo de uma semana para se obter o resultado de exames, por sobrecarga dos
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), o que faz com que a curva atual seja
menor do que deveria ser.
Figura 1 – Distribuição de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020
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Figura 1 – Distribuição de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 1 – Distribuição de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 1 – Distribuição de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 2 – Aceleração de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020
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Figura 2 – Aceleração de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 2 – Aceleração de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 2 – Aceleração de casos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)

Fonte: elaborada pelos autores.

111

COVID-19 NO BRASIL

Figura 3 – Distribuição de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020
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Figura 3 – Distribuição de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 3 – Distribuição de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 3 – Distribuição de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 4 – Aceleração de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020
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Figura 4 – Aceleração de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 4 – Aceleração de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)
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Figura 4 – Aceleração de óbitos novos de Covid-19 no Brasil e por UF e curvas de
ajuste por semana epidemiológica de 2020 (continuação)

Fonte: elaborada pelos autores.

A nova epidemia causada pelo Sars-CoV-2 revelou um padrão que compreende uma
fase de crescimento lenta, seguida por uma de aceleração; um curto período estacionário;
um pico e, finalmente, uma fase de desaceleração. Esse comportamento foi observado
para casos novos e mortes e varia por região, possivelmente devido a peculiaridades
locais, como susceptibilidade genética, clima, densidade populacional e desigualdade
social (Pinto et al., 2020). Segundo Pinto e colaboradores (2020), a fase de aceleração
de novos casos não foi constante; se fosse, os valores teriam crescido indefinidamente
e não teriam atingido um pico. Na realidade, a aceleração da Covid-19 atinge um valor
máximo e depois diminui para zero. Portanto, observa-se um primeiro estágio em que
ocorre aumento de números e aceleração, e um segundo estágio, em que novos casos
continuam aumentando, porém com diminuição progressiva na aceleração e chegando
a zero no pico de novos casos.
Recentemente, diagnóstico e prognóstico de Covid-19 vêm sendo realizados de
forma ágil e têm contribuído para tomadas de decisões médicas e de saúde pública para
mitigar os danos da Covid-19. Modelos como o SIR (suscetível-infectado-recuperado),
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o modelo Richards e o modelo-D são amplamente utilizados como primeira abordagem
dos dados de disseminação viral em epidemias contagiosas (Kermack & Mckendric, 1927;
Martinez, Aragon & Nunes, 2020). Utilizando esses modelos, Amaro, Dudouet e Orce
(2020) mostram que, em diversos países europeus (Alemanha, Itália, França, Espanha,
Reino Unido Suécia, Bélgica e Holanda), o comportamento da mortalidade por Covid-19
possui um padrão típico, caracterizado por um rápido aumento de casos de morte
seguido por um declínio lento, assimétrico em relação ao pico pandêmico. Muitas vezes,
essas tendências similares são utilizadas para o cálculo de parâmetros matemáticos
tidos como universais nos modelos de predição. Entretanto, como ponderam Wynants
e colaboradores (2020), muitos desses modelos têm erros de viés que sugerem que seu
desempenho preditivo, quando usado na prática, é provavelmente inferior ao relatado.
Como exemplo, os autores fazem uma revisão sistemática de 27 modelos, dos quais 11
tiveram alto risco de viés, sinalizando que os participantes inscritos nos estudos podem
não ser representativos das populações-alvo dos modelos (Wynants et al., 2020).
Uma das razões para essa diferença pode residir na falta de uma perspectiva
demográfica que considere a estrutura e composição dessas populações. Autores
como Dowd e colaboradores (2020), Nepomuceno e colaboradores (2020) e Ined
(2020) ressaltam a importância de se considerar a estrutura etária da população e
os diferenciais dos diversos fatores demográficos dos países nos modelos preditivos.
De acordo com os autores, além da estrutura etária, as populações mais ou menos
vulneráveis pela Covid-19 podem variar segundo diversos fatores, entre os quais
a densidade populacional, o tamanho e composição dos domicílios, as condições
higiênicas e sanitárias, acesso a serviços de saúde, sistemas de notificação de casos,
padrões de migração e deslocamento, desigualdades inter-regionais, estrutura do
mercado de trabalho, disparidades econômicas, entre outras (Nepomuceno et al., 2020).
Mesmo entre os países europeus, Kashnitsky e Aburto (2020) evidenciam a existência
de importantes diferenças de estruturas etárias ao mostrar a proporção da população em
risco de morte devido à Covid-19. Enquanto os países do leste europeu, como a Turquia,
têm uma proporção da população em risco menor do que a média europeia devido a
sua estrutura etária jovem, no oeste do continente países como Espanha, Portugal e
França têm as maiores proporções de população em risco de morte devido à Covid-19.
Nas regiões rurais desses países, onde a estrutura etária é ainda mais envelhecida, a
proporção da população em risco de morte é ainda maior.
Esses fatores demográficos podem ser ainda mais relevantes em regiões conhecidas
pelas grandes desigualdades socioeconômicas e regionais. Segundo Lima e colaboradores
(2020), na América Latina os países mais afetados pela Covid-19, Brasil e Equador, além
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de apresentarem grandes diferenças internas em relação a estrutura etária, acesso a
serviços de saúde e condições higiênicas e sanitárias, ainda sofrem com as taxas de teste
mais baixas do mundo (cerca de 63 por 100.000 habitantes), problemas de qualidade
dos dados, como subnotificação de óbitos e baixa cobertura de sistemas de estatísticas
vitais e registro civil, e resistências à implementação de ações de distanciamento social
e lockdown. Ao aplicar modelos preditivos baseados em Richards, Martinez, Aragon
e Nunes (2020) mostram as limitações da previsão de longo prazo utilizando dados
de dois estados brasileiros. Os autores encontraram erros de predição significantes em
relação à estimação do pico de casos e do número acumulado de infectados e mostram
alta a sensibilidade da estimativa dos parâmetros do modelo.
De fato, diversos estudos apontam que houve heterogeneidade na propagação da
Covid-19 no Brasil, observada por meio do número de casos por região. Atribui-se essa
característica de disseminação principalmente aos fatores sociais e econômicos que
contemplam, por exemplo, o quantitativo de pessoas que viajaram para o exterior, a renda
familiar e a capacidade local de realização de testes. A densidade demográfica também
foi destacada como fator de vulnerabilidade territorial em um estudo realizado em Nova
York e Chicago (Maroko, Nash & Pavilonis, 2020) e em outro estudo realizado em
Bangladesh (Sarkar, 2020). Tais fatores ressaltam que as regiões metropolitanas acabam
apresentando maior vulnerabilidade quanto ao número total de casos (Ramírez & Lee,
2020). Enquanto as curvas de incidência de países europeus estavam consistentemente
se achatando e diminuindo desde a implementação de intervenções não farmacológicas,
a curva diária de incidência no Brasil continuava a aumentar (Souza et al., 2020).
Apesar do elevado número de casos e óbitos confirmados no Brasil até o momento,
e dos esforços para diagnosticar os casos suspeitos, acredita-se que a testagem esteja
aquém da necessidade, fator que pode contribuir para a subestimação da real magnitude
da doença no país (Freitas et al., 2020). Ademais, não se deve assumir um crescimento
exponencial dos casos e óbitos, pois essa premissa pode gerar erros e superestimação
de sua frequência (Pinto et al., 2020).
Além disso, algumas variáveis socioeconômicas, como o índice de desenvolvimento
humano, podem revelar a vulnerabilidade de uma população em relação ao comportamento
da Covid-19 (Maciel, Casto-Silva & Farias, 2020). O distanciamento físico é uma medida
que deve ser sugerida precocemente para achatar a curva epidemiológica com o menor
impacto econômico possível. Se o distanciamento físico for eficaz, limitando o acesso
do público apenas aos serviços essenciais, o impacto econômico pode ser mitigado
enquanto a atual epidemia de Covid-19 é controlada (Croda et al., 2020).
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O risco de disseminação do vírus diz respeito à capacidade de transmissão local,
afetada direta e indiretamente por fatores socioeconômicos. Por conseguinte, é
imprescindível reconhecer a heterogeneidade de cada unidade da federação no tocante
a cobertura em saúde, grau de urbanização, densidade populacional, entre outros
determinantes sociais, ao considerar a análise da incidência e mortalidade por Covid-19
(Guimarães, Eleuterio & Monteiro-da-Silva, 2020).
A diferença por regiões e entre as cidades do Brasil são muito marcantes, e influenciadas pela heterogeneidade cultural, econômica, social e demográfica. O Epicovid19-BR,
estudo de soroprevalência coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da
Universidade Federal de Pelotas, coletou dados em 133 cidades de todos os estados
do Brasil. Esse estudo mostra que as 15 cidades com maiores prevalências incluem 11
da região Norte, 2 do Nordeste (Fortaleza e Recife) e 2 do Sudeste (Rio de Janeiro e São
Paulo). Na região Sul, apenas Florianópolis apresentou prevalência superior a 0,5%,
e na região Centro-Oeste a pesquisa não encontrou nenhum caso positivo nas nove
cidades estudadas, embora já haja casos e óbitos notificados. Conclui-se que as características sociodemográficas dos estados brasileiros podem afetar significativamente suas dinâmicas epidêmicas, fazendo com que sejam substancialmente diferentes
(Epicovid19-BR, 2020).
O enfrentamento de uma demanda alta e complexa por serviços de saúde é desafiador, em particular em ambientes sob vulnerabilidade socioeconômica e restrição de
recursos. Embora seja necessária uma articulação mais completa de recursos e de políticas, muito possivelmente específica para cada realidade local, observamos que uma
atenção primária resolutiva pode ser capaz de reduzir parte substancial da pressão em
muitos municípios – inclusive naqueles onde o desafio é maior. Isso significa que uma
atenção primária resolutiva pode ser instrumental para que os municípios brasileiros,
principalmente os mais vulneráveis, enfrentem de modo mais efetivo e equitativo os desafios que a transição epidemiológica lhes tem trazido (Rache, Nunes & Rocha, 2020).
O rastreamento eficaz de contatos e o isolamento de casos são medidas consideradas estratégicas para o controle de uma nova onda de Covid-19, mas a probabilidade
de controle diminui com longos atrasos entre a data de início dos sintomas e a implementação do isolamento, o que aumenta a probabilidade de transmissão. Na presença
de surtos de Covid-19, é fundamental explicar os determinantes da dinâmica de transmissão dessa doença infecciosa para o desenho de estratégias de contenção ou redução
da difusão, potencializando a política de saúde com intervenções econômicas, sociais e
ambientais (Hellewell, 2020).
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O Brasil tem alguns dos piores indicadores de distanciamento social da América
Latina; o governo federal vem menosprezando a magnitude da doença desde antes
mesmo da confirmação do primeiro caso no país, em 25 de fevereiro de 2020. Após
diversas declarações em rede nacional minimizando a gravidade da doença, governadores
de todo o país informaram o declínio da adesão da população ao isolamento domiciliar,
ao distanciamento social e à adoção de medidas preventivas.
Esse fato se reflete nas próprias estatísticas oficiais. Na América Latina, o Brasil
é o país com maior número de casos e óbitos pela doença, seguido do Peru, que, no
entanto, tem indicadores de isolamento social melhores do que os nossos. É importante
ressaltar a necessidade de os governantes se basearem em evidências científicas para
a tomada de decisões em relação a quando implementar, flexibilizar ou reintroduzir as
medidas de distanciamento social em cada UF, assim como da colaboração da sociedade
no enfrentamento dessa doença, no sentido de seguir as recomendações em níveis
individual, ambiental e comunitário. Não se deve politizar nem basear em premissas
ideológicas o combate à pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
A análise de séries temporais é bastante influenciada por cada mudança nos
protocolos assistenciais e nas estratégias da vigilância epidemiológica. Dessa forma, a
previsão da tendência apresenta alto grau de incerteza, e por esta razão é importante
incorporar outras medidas de descrição das curvas. A aceleração dos casos e óbitos é útil
nesse sentido, pois ajuda a caracterizar e comparar as curvas epidêmicas dos distintos
lugares, permitindo melhor compreensão da situação epidemiológica das unidades da
federação brasileiras.
Há enorme heterogeneidade no Brasil no comportamento epidêmico da Covid-19,
com relação não só à tendência da incidência e mortalidade, mas também à aceleração
dos casos e óbitos, demonstrando que o mecanismo de transmissibilidade e de
capacidade de resposta dos sistemas locais de saúde é bastante variável de acordo
com outras características que não somente a quantidade de suscetíveis. Diante da
incerteza da iminência da segunda onda e do tempo de imunidade conferido pela
infecção prévia, é necessário estar atento às curvas nas próximas semanas, para verificar
se novamente a aceleração dos casos voltou a se comportar de forma semelhante à
que se viu início da pandemia.
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H

istoricamente, há inúmeros registros do expressivo e devastador impacto de
doenças infecciosas e parasitárias como gripe, sarampo, varíola e malária nos
povos indígenas, particularmente naqueles em isolamento ou de recente contato
(Walker, Sattenspiel & Hill, 2015). Recentemente, Cardoso e colaboradores (2019)
demonstraram que a introdução de vírus respiratórios em comunidades indígenas
suscetíveis tem elevado potencial de disseminação, resultando em altas taxas de ataque
e de internações, podendo causar óbitos, a exemplo da influenza A(H1N1)pdm09 e do
vírus sincicial respiratório. Mesmo em períodos não epidêmicos, essas infecções estão
entre as principais causas de morbidade e mortalidade em populações indígenas (Cardoso,
2010), sendo fortemente determinadas pelas condições socioeconômicas e sanitárias
precárias e pelo limitado acesso à saúde (Cardoso et al., 2015; Cardoso, Coimbra Jr.
& Werneck, 2013). Ademais, estudos atuais evidenciam que povos indígenas exibem
dupla carga de morbidade, caracterizada pela alta prevalência de doenças infecciosas em
paralelo à rápida emergência das doenças crônicas não transmissíveis, de modo que as
comorbidades associadas às formas graves de Covid-19 são prevalentes em indígenas
(Coimbra Jr. et al., 2013).
Diante desse preocupante cenário, pesquisadores do campo da saúde dos povos
indígenas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Grupo de Trabalho
de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), com técnicos
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com diversas organizações
indígenas e entidades da sociedade civil que apoiam a causa indígena, se mobilizaram
para alertar sobre a emergência da nova pandemia em povos indígenas, monitorar a
sua disseminação e apoiar o desenvolvimento de estratégias para seu enfrentamento
a fim de minimizar seus impactos. Nesse sentido, entre outras iniciativas, podem ser
mencionadas a elaboração de notas técnicas da Abrasco e Associação Brasileira de
Antropologia (ABA) (Abrasco & ABA, 2020a, 2020b), podcasts produzidos pela Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz (EPSJV/Fiocruz, 2020), entrevistas na
mídia, formação de grupos de trabalho para a organização da vigilância nos territórios
indígenas, fornecimento de insumos para diagnóstico e cestas básicas, e colaboração
com diversas esferas de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o SasiSUS.
Ainda dentro das iniciativas para atender a essa emergência em saúde pública,
a Fiocruz rapidamente estruturou o Eixo de Vigilância em Saúde para acompanhar
a trajetória da pandemia e colaborar de maneira intensiva no âmbito nacional e
internacional para gerar evidências científicas sobre a Covid-19. Entre as iniciativas
desse eixo, o Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância em Saúde Pública, formado
pelo Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz) e Escola de Matemática
Aplicada da Fundação Getulio Vargas (EMAp/FGV), desenvolveu análises sobre o risco
de importação de Covid-19 nas microrregiões brasileiras, decorrente da presença de
transmissão sustentada nos dois maiores centros urbanos do país, Rio de Janeiro e
São Paulo, assim como os efeitos associados a padrões populacionais de maior risco
de morbidade e letalidade em possíveis epidemias nas microrregiões brasileiras (Grupo
Mave, 2020a, 2020b, 2020c).
Considerando os desafios a serem enfrentados, identificou-se a possibilidade
de unir esforços com os grupos e entidades citados anteriormente, incorporando
também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que também desenvolve
pesquisas na temática indígena. Entre outros desdobramentos, a colaboração resultante
permitiu a produção de relatórios (Grupo Mave, 2020d, 2020e, 2020f) cujo objetivo
foi analisar a vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica da população indígena
no Brasil à Covid-19, monitorando o risco de disseminação da doença em diferentes
momentos. Com a produção desse material visou-se a subsidiar a sociedade civil,
incluindo as organizações indígenas, assim como o poder público com informações
estratégicas para a ação. Os relatórios acompanharam temporalmente o número e a
proporção da população indígena em alto risco imediato de contágio. Cabe ressaltar
o significativo esforço para integrar e compatibilizar distintas fontes e bases de dados
capazes de identificar segmentos populacionais indígenas em diferentes contextos de
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vulnerabilidade à Covid-19. Dessa forma, optou-se por realizar as análises nos seguintes
recortes populacionais: (1) indígenas segundo zona de residência (urbana e rural), na
totalidade dos municípios brasileiros com população indígena; (2) indígenas segundo
zona de residência (urbana e rural), no subconjunto de municípios abrangidos pelos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) do SasiSUS; e (3) indígenas residentes
em Terras Indígenas (TIs) oficialmente reconhecidas.
Neste capítulo são descritos os principais achados, desafios e estratégias identificados
no conjunto de relatórios e documentos produzidos ao longo dos primeiros nove meses
de pandemia, com foco nas populações indígenas. No cenário de uma epidemia que se
configurou como um dos maiores desafios da humanidade na era moderna, as análises
aqui apresentadas contribuíram para visibilizar os contornos particulares da população
indígena, que vive em um contexto de alta vulnerabilidade socioambiental, agravada
por um momento político altamente desfavorável à adoção e manutenção de políticas
públicas de proteção e promoção da saúde de minorias étnicas e de garantia de direitos
humanos e sociais no Brasil.

CONTEXTO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS NO BRASIL
Diante da suscetibilidade universal ao Sars-CoV-2, coronavírus causador da
Covid-19, e da inexistência de tratamento específico ou vacina no período de análise,
as recomendações para a contenção da pandemia basicamente envolviam a detecção
precoce dos casos, seu isolamento e o tratamento de complicações, o rastreamento
de contatos e a adoção de medidas não farmacológicas de proteção individual, como
distanciamento físico, uso de máscara facial, uso de álcool em gel, lavagem regular das
mãos com água e sabão e não compartilhamento de utensílios de uso pessoal.
Quando se trata da população indígena, dada sua diversidade étnica, social e cultural,
o contexto difere daquele observado para a maioria do país, trazendo desafios adicionais
para a contenção da pandemia. Entre outras dimensões, destacam-se os seguintes
pontos que exemplificam a alta vulnerabilidade dos indígenas à pandemia e justificam
a ampla mobilização descrita em prol das ações a serem implementadas para proteção
desses povos (Apib, 2020; Pontes et al., 2020; Santos, Pontes & Coimbra Jr., 2020):
1. No contexto de suscetibilidade universal ao novo vírus, a vulnerabilidade
dos povos indígenas e de outras populações específicas se relaciona
principalmente às iniquidades das condições de vida e situação de saúde,
incluindo o limitado acesso a inúmeras políticas públicas capazes de reduzir
essa desvantagem, como a falta de saneamento em muitas comunidades.
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2. O desafio de controlar a entrada de pessoas infectadas nos territórios indígenas,
bem como de garantir o isolamento de casos suspeitos, confirmados e seus
contatos. Esta dimensão envolve inclusive o estabelecimento de uma logística
para monitoramento e testagem das próprias equipes multidisciplinares de
Saúde Indígena (EMSIs), uma vez que a estruturação do atendimento dos
DSEIs envolve deslocamento constante dos profissionais entre comunidades
e áreas urbanas.
3. A questão da ocupação ilegal e/ou invasão de territórios indígenas (garimpo,
extração de madeira, entre outros), agravada em tempos recentes, que não
tem sido enfrentada minimamente a contento pelas autoridades responsáveis.
4. No caso das populações que residem em locais remotos ou mesmo em
municípios menores e distantes das capitais, independentemente da região
do país, há evidente limitação no acesso oportuno e qualificado à rede de
atenção à saúde. Nesses locais, a garantia de atenção integral e equânime
aos povos indígenas com vistas a reduzir os impactos da pandemia pressupõe
ampliação da capacidade de resposta e recursos adicionais por parte dos
órgãos gestores da saúde indígena e do Sistema Único de Saúde (SUS).

População indígena no Brasil e sua situação geral de saúde
Segundo o último Censo Demográfico, realizado em 2010, havia 896 mil pessoas
que se declararam ou se consideravam indígenas no país, das quais 572 mil (63,8%)
residentes em áreas rurais (IBGE, 2012). Desse total, 517 mil (57,7%) residiam em TIs
oficialmente reconhecidas. O Censo 2010 contabilizou ainda aproximadamente 300
etnias e 270 línguas faladas (IBGE, 2012).
Análises que têm como base os dados do Censo 2010 indicam condições de
desvantagem dos indígenas em comparação à população não indígena em inúmeros
indicadores sociodemográficos e sanitários. Em particular nas populações residentes em
TIs e aldeias se observa, por exemplo, menor proporção de escolaridade formal, menor
cobertura de saneamento e elevada mortalidade precoce. Uma característica distintiva
da população indígena é sua estrutura etária jovem em comparação à da população
brasileira, particularmente nas TIs (Santos et al., 2019).
A vulnerabilidade sociodemográfica e sanitária da população indígena foi também
evidenciada no 1º Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas (Coimbra
Jr. et al., 2013). Os resultados dessa investigação, a mais ampla já realizada no país,
indicaram níveis de desnutrição, diarreia e anemia em crianças menores de 5 anos, além
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de sobrepeso/obesidade e anemia em mulheres de 14 a 49 anos, mais pronunciados
do que na população brasileira. Questões ligadas à sustentabilidade alimentar, atenção
à saúde e garantia dos territórios, além de inúmeros problemas associados à invasão
e contaminação ambiental por atividades garimpeiras e agropecuárias, são apontadas
como centrais na determinação dos perfis de adoecimento e morte apresentados pela
população indígena no Brasil.
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas foi operacionalizada
por meio do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), implantado em 1999
como um subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS) (Funasa, 2002). Desde 2010, o
SasiSUS é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da
Saúde. O SasiSUS é estruturado como uma rede de serviços de atenção primária à saúde
em 34 DSEIs, espalhados por todo o país, onde se localizam aldeias e TIs (Figura 1). Os
DSEIs devem atuar em articulação com os demais níveis de complexidade do SUS nas
diferentes esferas, municipal, estadual e federal, para cumprir seus princípios e diretrizes,
em particular universalidade, equidade, integralidade e participação comunitária. As
ações de saúde são executadas no âmbito dos DSEIs e das aldeias por EMSIs, com o
objetivo de ampliar a cobertura, o acesso e a aceitabilidade do SUS entre essa população.
As TIs no Brasil equivalem atualmente a cerca de 15% do território nacional,
apresentando, conforme o decreto n. 1775/96 (Brasil, 1996), uma complexa classificação
cuja compreensão é relevante para o entendimento das análises aqui desenvolvidas
(Figura 1). Devido a processos históricos de ocupação, relacionados aos impactos da
colonização ao longo de séculos, as TIs localizadas nas regiões de mais antiga ocupação
por não indígenas (como Nordeste, parte da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul)
são comparativamente muito menores que aquelas localizadas na Amazônia Legal.
Portanto, estima-se que 60% da população indígena no país residam em uma área
que corresponde a 98% do total de extensão das TIs e que os demais 40% vivam em
TIs que equivalem a 2% da extensão territorial total. Esse cenário evidencia que parte
significativa da população indígena no Brasil vive em pequenas áreas sem condições de
manutenção e reprodução dos seus modos de vida tradicionais.
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Figura 1 – (A) Terras Indígenas, (B) Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
(C) População indígena por município e limites de TIs em vermelho (IBGE) e
(D) Limites regionais, estaduais e capitais brasileiras

Fontes: A e B – Funai, 2020, <www.funai.gov.br/index.php/shape>; C e D – IBGE, <www.ibge.gov.br/
geociencias/downloads-geociencias.html>.

TRAJETÓRIA DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS POPULAÇÕES INDÍGENAS
A partir das malhas territoriais de municípios brasileiros (IBGE), dos DSEIs e das TIs
(Funai), e dos dados coletados no Censo 2010, foi investigada, em escala municipal,
a vulnerabilidade dos indígenas (população total, em zonas urbana e rural e em TI) à
introdução imediata da epidemia de forma sustentada, classificada em três diferentes
níveis de risco (<25%, 25-50% e >50%). As análises foram estratificadas em quatro
132

Vulnerabilidade das Populações Indígenas à Pandemia de Covid-19...

grandes regiões, por similaridades em aspectos territoriais e ambientais: Amazônia
Legal (que agrega à região Norte, o MT e parte do MA), Centro-Oeste (MS, GO e DF),
Nordeste e Sul-Sudeste.
As informações de casos de Covid-19 foram obtidas regularmente durante o período
de análise, a partir do sistema InfoGripe (Fiocruz, 2020), que monitora os dados de
notificação de síndrome respiratória aguda grave (Srag) no Brasil, tendo como fonte de
dados o sistema Sivep Gripe, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Por meio de um modelo matemático que combina dados associados à transmissão da
doença e de mobilidade humana no Brasil, calculou-se a probabilidade de a Covid-19
se disseminar e se estabelecer de forma sustentada em novos municípios, a curto
prazo. A metodologia detalhada, assim como suas limitações, pode ser encontrada nos
relatórios do Mave (Grupo Mave, 2020a).
A transmissão da Covid-19 inicialmente esteve concentrada em alguns grandes
centros urbanos. Contudo, rapidamente observou-se um processo de interiorização
em alguns estados, como Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo (Grupo Mave 2020a,
2020b, 2020c). Principalmente na região Norte, que apresenta expressivo contingente populacional indígena, esse fenômeno teve grande impacto nos povos indígenas.
A Figura 2 mostra o crescimento no número de municípios (à esquerda) e o volume da
população indígena (à direita) em alto risco para Covid-19 em três momentos: 12 de
abril e 4 e 17 de maio de 2020.
Por ocasião do 4o Relatório do Mave, para a semana epidemiológica (SE) 15/2020
(Grupo Mave, 2020d), a população indígena em alto risco (>50%) de introdução
imediata de Covid-19 se concentrava predominantemente em municípios que englobam
grandes centros urbanos do país e seu entorno, como capitais e regiões metropolitanas
do Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador), Sul
(Porto Alegre e Curitiba) e Norte (Manaus, Belém e eixos Rio Branco-Porto Velho,
Santarém-Parintins e Marabá-Imperatriz), além de Brasília, capital do país (Figura 2).
Nesse momento, a maioria das TIs, principalmente na Amazônia Legal, estava em áreas
com baixo risco de epidemia, indicando maior vulnerabilidade dos indígenas residentes
fora de TIs. Nas análises subsequentes, relativas às SE 19/2020 (Grupo Mave, 2020e)
e 21/2020 (Grupo Mave, 2020f), verifica-se rápida interiorização da pandemia no país e
incremento expressivo do número de municípios e do volume de população indígena em
alto risco para a epidemia, passando a atingir também as TIs. Ressalta-se o padrão de
espalhamento da Covid-19 na região Norte, que seguiu as calhas dos grandes rios, como
o Amazonas, Negro, Solimões e Tapajós, atingindo inúmeras TIs e grande contingente
de população indígena em toda a Amazônia Legal. Além disso, houve intensificação do
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espalhamento da epidemia em toda a região litorânea do país, a partir das capitais dos
estados, e a expansão para a região Centro-Oeste (Figura 2).
Figura 2 – Probabilidade de epidemia por município e população indígena em
alto risco (>50%) imediato para epidemia em 12/04, 04/05 e 17/05 de 2020.
Em vermelho, os limites das Terras Indígenas
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O padrão de vulnerabilidade geográfica dos povos indígenas à Covid-19, sobretudo na
região da Amazônia Legal e em TIs, indica o papel preponderante dos centros regionais,
que funcionam como polos de atração e circulação dessas populações em busca de acesso
a produtos e serviços, atividades econômicas e interação com familiares, na disseminação
e interiorização da pandemia, em grande medida, por vias fluvial e aérea. No entanto,
pode-se verificar também o incremento do risco em áreas remotas fora dessas vias, em
que são registradas situações de conflito e invasões de territórios, atividades de garimpo
e extração madeireira, que aumentam a probabilidade de importação do Sars-CoV-2,
inclusive naquelas comunidades em isolamento ou de recente contato.
Para melhor compreender os padrões e a dinâmica de disseminação da epidemia nas
populações indígenas, são destacadas na Figura 3 as progressões das proporções de
indígenas em alto risco imediato para a epidemia de Covid-19 nos estratos de população
indígena total, urbana e rural, na totalidade dos municípios brasileiros e somente
naqueles que se sobrepõem aos territórios dos DSEIs.
Figura 3 – Evolução temporal das proporções de população indígena total, urbana
e rural em alto risco (>50%) imediato de epidemia de Covid-19 segundo grandes
regiões, no conjunto dos municípios brasileiros e nos municípios localizados em
territórios de DSEIs
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Verificou-se aumento progressivo da proporção de indígenas vivendo em municípios com alto risco imediato para Covid-19 em todas as regiões do Brasil e nos
estratos urbano ou rural (Figura 3). Quando se analisa o conjunto dos municípios
brasileiros, observa-se que os indígenas residentes em áreas urbanas se encontravam em alto risco desde o primeiro momento de análise, com destaque para as regiões Sul-Sudeste e Centro-Oeste, que possuem grande contingente de população
autodeclarada indígena em áreas urbanas, incluindo o Distrito Federal. As regiões da
Amazônia Legal e Nordeste tiveram expressivo incremento do risco, se aproximando
das demais, em particular do Centro-Oeste, o que evidencia a alta vulnerabilidade à
Covid-19 dos indígenas residentes em cidades do Norte e Nordeste nos primeiros
meses da pandemia. No estrato rural, as proporções de população indígena em alto
risco eram substancialmente menores que no urbano, mas as regiões da Amazônia
Legal e Nordeste se destacaram, tanto por terem maior magnitude das proporções em
praticamente todos os momentos de análise quanto pelo acelerado incremento dessas
proporções no período.
Na análise restrita ao subconjunto de municípios que se sobrepõem aos DSEIs, no
estrato urbano se destaca a região Sul-Sudeste, com praticamente 100% da população
indígena em alto risco em todo o período, ao passo que Amazônia Legal e Nordeste
apresentaram risco intermediário, progressivo e acelerado, superando 50% no terceiro
momento de análise. O comportamento e magnitude das proporções de população
indígena em alto risco no estrato rural nos municípios em DSEIs é similar ao observado
no conjunto dos municípios brasileiros, indicando que a maioria da população
indígena rural no Brasil reside em municípios sobrepostos aos DSEIs. Verificou-se
alta vulnerabilidade dos indígenas rurais da Amazônia Legal e do Nordeste (cerca de
50% no terceiro momento de análise) no período de análise. Ressalta-se que a última
análise aqui apresentada foi realizada em 17/05/2020, momento em que o CentroOeste ainda não havia registrado franca interiorização da pandemia, o que veio a ser
observado tardiamente, colocando os indígenas rurais dessa região entre aqueles com
maior número de casos. O estrato de análise relativo aos indígenas residentes em TIs
teve o mesmo comportamento do estrato rural, tanto no conjunto dos municípios
brasileiros quanto no recorte de municípios sobrepostos aos DSEIs (Grupo Mave,
2020d, 2020e, 2020f).
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DESAFIOS E DESDOBRAMENTOS DAS INICIATIVAS DE MONITORAMENTO
A produção da informação
A compilação e compatibilização dos dados oriundos de diferentes fontes e
instituições e a geração dos relatórios e análises abordadas neste texto foram
desafiadoras em um contexto de rápida expansão da pandemia. E ainda se constituem
como um desafio, uma vez que a situação de pandemia ainda é realidade no país. Cabe
ressaltar a limitação causada pela defasagem dos dados sociodemográficos referentes
às populações indígenas, que em sua ampla maioria datam de 2010, quando o último
censo demográfico do país foi realizado. A incerteza resultante dessa defasagem em
relação ao tamanho da população indígena atual, situação do domicílio e em TIs é uma
questão metodológica complexa, diretamente relacionada à elaboração de estimativas
mais próximas do real impacto da propagação de Covid-19 sobre essas populações.
É possível que, caso fossem disponibilizadas estimativas populacionais mais recentes,
a situação se mostrasse ainda mais alarmante do que aquela aqui descrita. Deve ser
mencionada também a dificuldade de alinhar os diferentes níveis de agregação para
os quais diferentes conjuntos de informação demográfica, sanitária e de saúde são
disponibilizados, bem como dados específicos sobre mobilidade de populações
indígenas e localidades específicas, que afetam as estimativas de risco. Um terceiro fator
se relaciona aos problemas de preenchimento da variável cor ou raça nos formulários
de notificação de casos e óbitos, incluindo a ausência da informação. Apesar da
determinação de preenchimento obrigatório desde 2017 pela portaria n. 344/2017
(Brasil, 2017), a qualidade da informação segundo a variável cor ou raça persiste como
um fator que limita as possibilidades de análise acerca de estimativas de adoecimento e
morte por Covid-19 na população indígena, assim como em outros segmentos étnicoraciais no país.

Contribuições decorrentes das análises
Ao todo foram produzidos três relatórios, nos quais as análises basearam-se na
exposição geográfica da população indígena em municípios classificados segundo níveis
de probabilidade de epidemia, estimada para a população municipal, com base em
metodologia previamente reportada (Mave). Adicionalmente, foram descritos fatores
socioeconômicos e demográficos potencialmente relacionados à vulnerabilidade à
ocorrência de Covid-19 na população residente em TIs. Sem o intuito de listar de forma
exaustiva as diversas iniciativas e potenciais impactos diretos e indiretos do trabalho
colaborativo desenvolvido, podem ser mencionados:
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1. Apresentação da evolução temporal da pandemia nos povos indígenas em
diversos webinars, incluindo:
a. Webinário População e Desenvolvimento em Debate, “Povos indígenas
e a pandemia da Covid-19”, promovido pelo Fundo de População das
Nações Unidas (Unfpa) Brasil e Associação Brasileira de Estudos
Populacionais (Abep). Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=cRVdwss7BKc>.
b. Assembleia Nacional de Resistência Indígena, organizada pela Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Espaço I. Diagnósticos regionais sobre
Covid-19 nas aldeias e o impacto sobre os povos indígenas. Disponível
em: <https://www.youtube.com/watch?v=b3I1kMawC1Q>.
c. Apresentação de webinar no Programa de Videoconferências do Grupo
de Interesse Especial (SIG) Saúde da Criança e do Adolescente, na Rede
Universitária de Telemedicina, sobre o tema “Saúde da criança indígena”.
d. Apresentação de webinar no Programa de Videoconferências do SIG
Covid-19, na Rede Universitária de Telemedicina, sobre o tema “Covid-19
em povos indígenas no Brasil”.
2. Elaboração do documento denominado “Contribuciones para el informe
del relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre el
impacto de Covid-19 en los pueblos indígenas”, enviado a relator especial
da Organização Mundial da Saúde (OMS), para fins de subsidiar o relator da
Organização das Nações Unidas (ONU) na elaboração do documento base
da Reunião da ONU.
3. Ampla referência aos resultados das análises em uma série de textos técnicos,
incluindo as várias versões dos planos da União para enfrentamento da
Covid-19 nas populações indígenas (ainda sub judice na esfera jurídica no
mês de dezembro de 2020), assim como em documentos produzidos pelo
grupo de especialistas da Fiocruz e da Abrasco no Âmbito da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 709/STF) movida pela Apib
no Supremo Tribunal Federal (STF), relacionada às medidas governamentais de
enfrentamento da Covid-19 em territórios indígenas (Pontes et al., 2020).
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VULNERABILIDADE À COVID-19 E A INVISIBILIDADE DAS POPULAÇÕES
INDÍGENAS: LIÇÕES DE UMA PANDEMIA NÃO DEMOCRÁTICA
Após 11 meses dos primeiros casos notificados de Covid-19 à OMS e da atenuação
da primeira onda mundial da pandemia, verifica-se, atualmente, o recrudescimento da
doença em diferentes regiões do mundo, inclusive no Brasil, onde sequer se registrou
o término da primeira onda de circulação viral. A pandemia impôs uma sobrecarga aos
sistemas e serviços de saúde, afetando sua capacidade de absorver as demandas de
cuidados gerais e específicos da Covid-19 na maioria dos países, e particularmente
naqueles segmentos constituídos por populações mais vulnerabilizadas, como crianças,
idosos, pessoas com comorbidades e minorias étnicas e sociais (WHO, 2020a).
Independentemente do cenário local de transmissão atual da Covid-19 , a OMS afirma
que é necessário manter as medidas para reduzir a disseminação do vírus, prevenindo
nova sobrecarga dos sistemas de saúde, assim como o adoecimento e a morte das
pessoas com alto risco para a doença (WHO, 2020b).
Evidências geradas em dois inquéritos domiciliares nacionais sucessivos de
soroprevalência de anticorpos contra o Sars-CoV-2 demonstraram prevalências
crescentes no país, mas substancialmente maiores (cerca de 25%) em 11 cidades ao
longo do rio Amazonas e nas áreas mais pobres e de menor acesso a serviços públicos,
incluindo os de saúde (Hallal et al., 2020). Após ajuste por região de residência, número
de moradores e condição socioeconômica do domicílio, constatou-se que a prevalência
de anticorpos contra Sars-CoV-2 foi 87% maior em indígenas em comparação àquela
entre brancos, sendo essa prevalência de 64% na análise restrita à região Norte.
Infelizmente, houve descontinuidade desses inquéritos por parte do governo federal, o
que inviabilizou o monitoramento da progressão e magnitude das iniquidades sociais na
disseminação e ocorrência de desfechos indesejáveis e evitáveis da doença na população.
Diante dessas evidências, confirma-se a alta vulnerabilidade dos indígenas à
pandemia e a influência dos determinantes sociais da saúde, que afetam de maneira
desproporcional o risco de adoecimento por Covid-19 desse segmento populacional.
Com base em dados dos sistemas de informação em saúde governamentais, análises
apresentadas por Pontes e colaboradores (2020) indicam níveis de mortalidade e
letalidade por Covid-19 mais elevados em indígenas, em particular nas faixas etárias
de menores de 10 anos e a partir de 50 anos de idade, em comparação à população
brasileira em geral, o que se alinha com manifestações de lideranças e organizações
indígenas acerca dos drásticos impactos da pandemia (Apib, 2020).
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Considerando-se esse cenário e constatando-se os potenciais de disseminação
da epidemia de Covid-19 nos territórios indígenas e suas consequências para essas
comunidades, ficou evidente a necessidade de esforços específicos voltados não
somente para uma atenção qualificada e oportuna a esses povos, mas também para a
sistematização e divulgação de um conjunto particular de informações em saúde. Em
um cenário de marcantes iniquidades sociais e sanitárias, além da violência e fragilidade
de garantia de direitos aos quais os povos indígenas estão expostos, as iniciativas
de produção de informações, temporalmente oportunas, foram concebidas, e se
confirmaram, como contribuições potencialmente relevantes no acompanhamento dos
impactos de políticas públicas no campo da saúde indígena. Uma vez que a epidemia
persiste no país, inclusive com recrudescimento, cabe destacar a necessidade de dar
continuidade aos esforços no sentido de ampliar ainda mais a visibilidade à situação de
saúde de populações etnicamente diferenciadas, como é o caso dos povos indígenas.
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A

resposta à introdução e difusão do Sars-CoV-2 no estado do Amazonas seguiu-se
à concepção dominante no país e no mundo de que esse seria mais um problema
de saúde pública, visto como de impacto moderado, transitório e solucionável com
a implementação de estratégias e ações de intervenção – portanto, sem grandes
repercussões nas condições de vida da população. Infelizmente, o problema não foi
considerado como o grande desafio sanitário que é, apesar de todos os indicadores
sinalizarem nessa direção: o desconhecimento do agente e de sua dinâmica de
transmissão, sua virulência, fisiopatogenia, biologia e imunologia, aliado à sua alta
transmissibilidade e disseminação.

A suscetibilidade universal da população humana ao patógeno foi considerada com
limitações, assim como o fato de que a proteção e preservação da vida exigiam também
a produção do conhecimento sobre todas as etapas da história natural da Covid-19.
Esperou-se acontecer, mesmo reconhecendo-se que poucas armas estariam disponíveis
para a prevenção e quase nenhuma direcionada à preservação da vida. As perspectivas
se mostraram sombrias: inexistência de tratamento específico, restrição de testes para
diagnóstico, escassez de insumos laboratoriais e hospitalares, de equipamentos e de
toda uma infraestrutura hospitalar necessária à assistência aos pacientes. Aliadas a todos esses fatores, ressaltam-se a reduzida experiência das equipes de saúde no manejo
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da atenção básica perante a doença e a baixa capacidade de implementar ações coletivas
para restringir a velocidade de disseminação do vírus.
Não foi difícil imaginar esse cenário em um território de 1.570.745 quilômetros
quadrados, no qual as dimensões dos 62 municípios ultrapassam a área de inúmeros
países. O acesso à capital por via terrestre é viável somente para 12 municípios do
estado; para os demais a grande via de acesso é a malha fluvial, em que o tempo de
deslocamento, em sua grande maioria, é mensurado em dias ou semanas. O sistema
de saúde é configurado pelas regiões de saúde que, em termos operacionais, não
desempenham satisfatoriamente esse papel, uma vez que grande parte da atenção
secundária e terciária tem como única referência a capital, Manaus. Ademais, o estado
do Amazonas alberga grupos populacionais extremamente vulneráveis e susceptíveis,
como populações indígenas e populações ribeirinhas, ambas também ocupando áreas
remotas e de difícil acesso. O estado conta com a maior população indígena em números
absolutos no país: o Censo Demográfico do IBGE 2010 identificou 65 grupos indígenas
no Amazonas, perfazendo um total de 168.680 indígenas, sem considerar grupos ainda
não contatados, presentes em vales de grandes rios como o do rio Javari.
Nesse cenário, somente após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado
situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (Espii), em 30
de janeiro de 2020, e o Estado brasileiro ter declarado Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (Espin), em 3 de fevereiro de 2020, foi criado no Amazonas
o Centro de Operações de Emergência para o enfrentamento da Covid-19 (COE-AM),
no âmbito da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Em 26 de fevereiro
de 2020 foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no país e em 13 de março de
2020 o primeiro caso no estado do Amazonas, após o que foi decretado, em 16 de
março de 2020, o Estado de Emergência em Saúde Pública no Amazonas (Manaus,
2020; Amazonas, 2020a). A partir daí o COE-AM foi reconfigurado e ampliado, com a
participação de instituições representadas como possíveis interfaces no enfrentamento
da situação (Amazonas, 2020b).
Nessa fase inicial, a doença teve como epicentro a capital, Manaus, com
reconhecimento da transmissão comunitária em 28 de março de 2020. A difusão para os
municípios foi rápida, não obedecendo à contiguidade e dispersando-se em focos para
várias regiões do estado. A partir de então, o número de casos e óbitos teve crescimento
exponencial, tanto na capital quanto na grande maioria dos municípios do interior. Em
30 de março o registro de casos confirmados no estado era de 229, com 205 notificados
na capital. Um mês depois, em 30 de abril, o número de casos acumulados era de 5.254,
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evidenciando um acréscimo de 2.194% em relação a 30 de março; a capital demonstrou
um crescimento percentual de 1.496% e o conjunto dos demais municípios, de 8.154%.
No dia 18 de maio, o número de casos confirmados em municípios do interior ultrapassou
o registro da capital, situação que persiste até o momento. Decorridos nove meses de
epidemia (20 de dezembro de 2020), o estado registrou 191.976 casos confirmados e
5.085 óbitos por Covid-19 (FVS-RCP, 2020).
Durante esse período foram vivenciados momentos difíceis, caracterizados pelo
rápido e expressivo aumento no número de casos e de óbitos na capital e em municípios
do interior, com grave colapso da rede de atenção à saúde e do sistema de destinação
final de corpos daqueles vitimados pela doença. Manaus passou a ocupar a mídia
nacional e internacional em razão do estado de calamidade instalado, apresentando
à época as maiores taxas de incidência e mortalidade por Covid-19 dentre as capitais.
Posteriormente, em função das medidas de contenção adotadas e da melhora relativa
da adesão da população às medidas não farmacológicas preconizadas, associadas a uma
diminuição da população suscetível, a curva de ocorrência de casos e de óbitos entrou
em declínio, mantendo-se, porém, estacionada em patamares ainda preocupantes,
demonstrando nos últimos meses oscilações com recrudescência.
Propomo-nos, aqui, a analisar a evolução da Covid-19 no território amazônico,
observados os aspectos da distribuição da doença na capital e de regiões de saúde
do estado do Amazonas, o mapeamento de casos na região de tríplice fronteira
internacional e a caracterização genética do vírus ao longo do ano de 2020. Para
isso, estruturamos o capítulo em três partes: na primeira apresentamos uma análise
da historicidade das doenças respiratórias de notificação compulsória, na segunda
mapeamos o desenvolvimento da pandemia no interior do estado e zona de fronteira e
na terceira discorremos sobre a caracterização molecular do vírus.

ANÁLISE DA NOTIFICAÇÃO DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE NAS
REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
Dados nacionais da vigilância de síndrome respiratória aguda grave (Srag) notificados
no sistema Sivep Gripe e processados pelo InfoGripe permitem verificar padrões distintos
entre os gráficos de série temporal da capital, Manaus, e aqueles das regiões de saúde
do estado do Amazonas (Fiocruz, 2020a). Observam-se também diferenças na semana
epidemiológica de notificação dos primeiros casos e nas incidências máximas notificadas
(Figura 1). Para permitir uma avaliação adequada, o município de Manaus foi analisado
separadamente da sua região de saúde (Entorno de Manaus e Alto Rio Negro).
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As epidemias propagadas, ou seja, transmitidas de pessoa para pessoa, podem
durar mais do que as epidemias de fonte comum e se caracterizar por várias elevações
na incidência de casos por 100 mil habitantes (Torok, 2020). Quanto à magnitude da
epidemia, observa-se que o município de Manaus e as regiões do Entorno de Manaus e
Alto Rio Negro e Alto Solimões, que inclui a região da tríplice fronteira Brasil-ColômbiaPeru, apresentaram os picos com maiores incidências de casos notificados por 100
mil habitantes. Cavalcante e colaboradores (2020) mostraram que até a 20a semana
epidemiológica o Amazonas apresentava a maior taxa de incidência da Covid-19 das
unidades federativas do país, bem como a maior taxa de mortalidade. Verifica-se, ainda,
que algumas regiões, como Entorno de Manaus e Alto Rio Negro, mantiveram elevada
notificação de casos de Srag após o período de incidência máxima.
Figura 1 – Casos notificados e estimados de síndrome respiratória aguda grave
(Srag) nas regiões de saúde do Amazonas e em Manaus segundo a semana
epidemiológica, por município de notificação do caso – Semanas epidemiológicas
de 1 a 50 de 2020
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Figura 1 – Casos notificados e estimados de síndrome respiratória aguda grave
(Srag) nas regiões de saúde do Amazonas e em Manaus segundo a semana
epidemiológica, por município de notificação do caso – Semanas epidemiológicas
de 1 a 50 de 2020 (continuação)

Fonte: InfoGripe – Sivep Gripe; GT Influenza (SVS/MS).
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Os gráficos também mostram que algumas regiões de saúde apresentaram notificação
tardia dos primeiros casos, em especial a região do Juruá, que abrange municípios de
difícil acesso. Na análise do comportamento das curvas epidêmicas segundo as regiões
de saúde do Amazonas, identificam-se três padrões de curva principais, a saber:
1. Regiões de saúde com curva de crescimento exponencial e contínuo da taxa
de incidência de casos, com posterior decréscimo em ritmos variáveis, porém
mantendo uma cauda de curva em diferentes patamares de transmissão e em
processo de aumento, estabilização ou queda. Esse padrão pode indicar que
a epidemia seguiu seu curso natural, com baixa interferência das medidas de
contenção adotadas. Representado pelo município de Manaus e regionais:
Rio Negro e Solimões, Médio Amazonas, Alto Solimões, Triângulo e Entorno
de Manaus e Alto Rio Negro.
2. Regiões de saúde com curva de crescimento de forma mais moderada e
descontínua da taxa de incidência de casos, intercalando picos e decréscimos
de seus níveis, mantendo-se em diferentes patamares de transmissão e em
processo de recrudescimento, estabilização ou queda. Esse comportamento
está possivelmente associado à adoção de medidas locais de contenção,
com alguma efetividade, em períodos distintos, pelos municípios que as
compõem. Representam esse comportamento as regiões de saúde do Rio
Madeira e Baixo Amazonas.
3. Regiões com crescimento da taxa de incidência de casos de forma lenta,
possivelmente traduzindo maiores restrições de acesso e menor mobilidade
populacional, resultando em menor pressão de introdução do vírus. Esse
padrão é representado pelas regiões de saúde do Rio Purus e do Rio
Juruá, que compreendem alguns dos municípios de mais difícil acesso no
estado. Em contrapartida, vale destacar as altas condições de receptividade
à reprodução viral dessas áreas, decorrentes de precárias condições
socioeconômicas, alta concentração de população indígena e outros grupos
vulneráveis, dificuldades logísticas e nas condições de atenção à saúde, o
que pode incluir ainda problemas para a testagem dos casos suspeitos e
possíveis atrasos na notificação.
Compreender as características epidemiológicas da transmissão de Covid-19 é
essencial para formular estratégias eficazes de controle. Análise das curvas de quatro
países relacionadas à epidemia de Sars em 2003 mostrou a importância da implementação
rápida de medidas de controle para limitar o impacto da epidemia, com redução tanto
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dos casos quanto do período de vigência de medidas mais restritivas de controle
da infecção (Wallinga & Teunis, 2004). Cabe ressaltar, no entanto, que os dados de
recortes territoriais amplos, como as regiões de saúde, podem dificultar a avaliação de
heterogeneidades nos municípios que as compõem.
A Figura 2 mostra a taxa de incidência acumulada até a semana epidemiológica
50, calculada a partir das notificações de síndromes respiratórias por município de
notificação; no entanto, é importante lembrar que os casos confirmados dependem da
confirmação laboratorial, o que nem sempre está disponível no município.
Figura 2 – Taxa de incidência acumulada de casos confirmados de Covid-19 por
município de notificação do estado de Amazonas – Semanas epidemiológicas de
1 a 50 de 2020

Fonte: Cievs/FVS-AM. Datum Sirgas 2000 (EPSG: 4674). Elaborada por José Joaquín Carvajal Cortés
(ILMD/Fiocruz Amazônia) em 17 dez. 2020.

Quanto à sua distribuição espacial, podem-se observar alguns clusters de maior
incidência de casos, nas regionais de Entorno de Manaus e Alto Rio Negro, Baixo
Amazonas, Médio Amazonas, Triângulo e Juruá, destacando-se com maior incidência
acumulada os municípios de Japurá, Itapiranga, Carauari, São Gabriel da Cachoeira,
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Barcelos, Presidente Figueiredo, Coari, Santa Isabel de Rio Negro e Amaturá, associados
principalmente às hidrovias dos rios Solimões e Amazonas e seus afluentes.
É importante atentar para o comportamento heterogêneo da taxa de incidência e
mortalidade acumulada nos diferentes recortes geográficos. O estado tem uma taxa
de incidência de 4.507,7 casos/100 mil habitantes, sendo que na capital esta é de
3.187/100 mil habitantes e para o conjunto dos 61 municípios do interior de 5.715/100
mil habitantes. Com relação à mortalidade, a taxa para o estado é atualmente de 122,2
óbitos/100 mil habitantes, para a capital, de 146,01 e para o interior, de 92,46. Com
base nos indicadores por regionais de saúde, verifica-se que a regional do Juruá é a
detentora da maior taxa de incidência acumulada (8.423,6 casos/100 mil habitantes),
contrastando com a menor taxa de mortalidade (50,8/100 mil habitantes). A menor
incidência foi detectada na regional do Entorno de Manaus e Alto Rio Negro, com 3.910,3
casos/100 mil habitantes, porém com elevada taxa de mortalidade, 139,3 óbitos/100 mil
habitantes (FVS-RCP, 2020).

DINÂMICA EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NA ZONA DE FRONTEIRA ENTRE
BRASIL, COLÔMBIA E PERU
A zona de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru (tríplice fronteira amazônica)
compreende as três faixas de fronteira de cada país: 1) Faixa de fronteira brasileira - Arco
Norte, sub-região III (Parima-Alto Rio Negro), IV (Alto Solimões), V (Alto Juruá) e VI
(Vale do Acre - Purus) da faixa de fronteira brasileira; 2) Faixa de fronteira colombiana
- Departamentos do Amazonas, Guainía, Putumayo e Vaupés e; 3) Faixa de fronteira
peruana - Departamentos de Loreto, Madre de Dios e Ucayali (Pêgo et al., 2017).
Para a elaboração desta seção, os dados de vigilância de casos confirmados e óbitos
pela Covid-19 foram analisados por município, distrito ou corregimento dos estados
e departamentos fronteiriços de cada país,1 publicados pelas instituições oficiais, em
colaboração com a Rede Transfronteiriça para o Enfrentamento da Covid-19 na Tríplice
Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru (Fiocruz, 2020b), no período entre 13 de março
e 17 de dezembro de 2020.
Na Amazônia, região transfronteiriça, a disseminação do Sars-CoV-2 até dezembro
de 2020 foi acelerada desde o primeiro caso confirmado no município de Manaus, AM
(Brasil), no dia 13 de março. Nove meses depois, a doença se disseminou em 94,7%
1 Colômbia: Vigilancia em Salud Pública/Secretaría de Salud Departamental del Amazonas (VSP Amazonas);
Peru: Dirección Regional de Salud del Departamento de Loreto (Diresa Loreto); Brasil: Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/FVS-AM).
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(161/170) dos municípios da região de fronteira entre Brasil (BR), Colômbia (CO) e Peru
(PE): em 100% (62/62) dos municípios do estado do Amazonas-BR, 100% (53/53) dos
distritos de Loreto-PE e 83,6% (46/55) dos municípios dos departamentos amazônicos
da Colômbia. Quanto à evolução da disseminação do vírus, mais da metade dos
municípios no estado do Amazonas no Brasil já havia confirmado casos de Covid-19
em abril, seguidos de Peru em maio e Colômbia em julho (Carvajal-Cortés et al.,
2020). A elevada mobilidade transfronteiriça nessa região, aliada às barreiras impostas
pelo limite internacional, pode dificultar o registro de eventos de saúde de importância
regional, o que acaba por prejudicar o trabalho da vigilância e o planejamento das ações
em saúde. Aliás, a falta de conhecimento preciso sobre a magnitude das populações
que vivem e circulam na fronteira, a acessibilidade a seus territórios, a conectividade
fluvial e aérea, a capacidade instalada para à atenção em saúde e a capacidade de
diagnóstico, entre outros, fragmenta a percepção da dinâmica espacial dos processos
socioespaciais transfronteiriços.
Os municípios localizados na linha de fronteira internacional apresentaram maior
número de casos confirmados acumulados, destacando-se São Gabriel da Cachoeira-BR
(4.974), Lábrea-BR (3.527), Letícia-CO (2.925), Barcelos-BR (2.918), Ipixuna-BR (2.625),
Santa Isabel do Rio Negro-BR (2.356), São Paulo de Olivença-BR (2.109), Tabatinga-BR
(2.011), Boca do Acre-BR (1.948), e Benjamin Constant-BR (1.779). Além disso, esses
municípios apresentaram maior incidência acumulada por 100 mil habitantes (Figura 3),
destacando-se Putumayo-PE (40.671), Rosa Panduro-PE (38.462), Japurá-BR (21.488),
Yaquerana-PE (15.022), Yaguas-PE (14.879), Teniente Manuel Clavero-PE (14.243), São
Gabriel da Cachoeira-BR (10.917), Barcelos-BR (10.610), Santa Isabel do Rio Negro-BR
(9.366) e Amaturá-BR (8.955).
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Figura 3 – Taxa de incidência e taxa de mortalidade acumulada de Covid-19 por
município de notificação, na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru
CENÁRIO
EPIDEMIOLÓGICO DE
COVID-19 NA TRÍPLICE
FRONTEIRA ENTRE BRASIL,
COLÔMBIA E PERU

Fontes: Colômbia: VSP Amazonas; Peru: Diresa Loreto; Brasil: Cievs/FVS-AM. Datum Sirgas 2000
(EPSG: 4674). Elaborada por José Joaquín Carvajal Cortés (ILMD/Fiocruz Amazônia) em 17 dez. 2020.

Quanto à mortalidade, os municípios localizados na faixa de fronteira tiveram maior
número de óbitos confirmados acumulado, destacando-se Letícia-CO (113), TabatingaBR (87), Puerto Asís-CO (69), São Gabriel da Cachoeira-BR (58), Benjamin Constant-BR
(46), Lábrea-BR (44), Mocoa-CO (44), Orito-CO (35), Barcelos-BR (28) e Santo Antônio
do Içá-BR (28). Da mesma forma, esses municípios apresentaram maior mortalidade
acumulada por 100 mil habitantes, destacando-se Letícia-CO (227), Putumayo-PE
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(136), Tabatinga-BR (132), Santo Antônio do Içá-BR (130), São Gabriel da Cachoeira-BR
(127), Jutaí-BR (112), Benjamin Constant-BR (107), Jenaro Herrera (106), Puerto AsísCO (103) e Barcelos-BR (102) (Figura 3).
A expansão da epidemia para áreas rurais mais afastadas através dos principais rios,
tendo como epicentros inicialmente áreas urbanas maiores como Manaus-BR, LetíciaCO, Tabatinga-BR, Benjamin Constant-BR e Iquitos-PE, possivelmente reflete a alta
mobilidade populacional desde as localidades rurais até os principais centros urbanos,
e vice-versa, em busca de acesso a serviços básicos e também em razão dos intensos
fluxos e intercâmbios de produtos agrícolas e industrializados. Além desses municípios,
na fronteira entre Brasil e Colômbia, observaram-se outros epicentros da epidemia:
1) São Gabriel da Cachoeira-BR, município com a maior população indígena do Brasil,
como epicentro da região Norte na fronteira com os departamentos de Vaupés-CO e
Guainia-CO, através dos rios Negro e Vaupés, 2) o município de Japurá-BR, que faz
fronteira com a área não municipalizada de La Pedrera-CO, interligados pelo rio Japurá,
e 3) o município de Santo Antônio de Içá-BR, interligado com Tarapacá-CO, e as
demais áreas não municipalizadas da Colômbia sobre o rio Içá. Na fronteira entre Peru e
Colômbia, a alta incidência nos distritos da província de Putumayo-PE, caracterizada por
contínuo fluxo de pessoas pelo rio Putumayo, possivelmente levou a doença até as áreas
no interior de Puerto Arica, La Chorrera, San Rafael e El Encanto, na Colômbia.

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DO SARS-COV-2 CIRCULANTE NO ESTADO
DO AMAZONAS
Em março de 2020, o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD, Fiocruz Amazônia), em
parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM) e o
Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), iniciou a caracterização
genética do Sars-CoV-2 circulante no estado do Amazonas, Brasil. O primeiro caso
analisado foi o de um portador assintomático que retornava de Madri, Espanha, local que
vivia uma escalada dramática no número de casos de Covid-19. Por esse motivo, mesmo
que se tratasse de caso assintomático, foi realizada a testagem dentro do programa
permanente de vigilância de vírus emergentes/reemergentes e negligenciados do ILMD.
Após a confirmação do caso foi realizado o sequenciamento do genoma completo do
Sars-CoV-2. O processo entre a identificação do caso de infecção, a preparação e o
sequenciamento da amostra, e a sua disponibilização para a comunidade científica
mundial durou oito dias. Esse primeiro caso foi então confirmado como pertencente à
linhagem A.2, com estreita relação filogenética com amostras espanholas, confirmando
o vínculo epidemiológico e o nexo temporal (Nascimento et al., 2020). Após o esforço
153

COVID-19 NO BRASIL

para liberar a informação do primeiro genoma do Sars-CoV-2 sequenciado na região
Norte do país, os pesquisadores envolvidos nesse projeto se dedicaram, entre abril e
maio de 2020, a compor a rede diagnóstica oficial do estado do Amazonas.
O surgimento das linhagens é um processo natural, resultado do acúmulo de
mutações ao longo do tempo em que um vírus circula em uma população. Esse processo
é mais rápido em vírus de genoma RNA, tal como o Sars-CoV-2, pela falta da atividade de
correção da RNA polimerase, enzima responsável pela replicação do material genético,
mas também pela grande quantidade de partículas virais produzidas diariamente no
hospedeiro. Levando-se em consideração que em uma pandemia milhões de pessoas
são infectadas em diferentes locais do mundo, é natural supor que o processo evolutivo
culminará com diversas linhagens sendo geradas. Entretanto, a informação contida nos
genomas virais serve como ferramenta para a epidemiologia molecular, fornecendo dados
cruciais para se entender o caminho que um vírus percorreu até chegar em determinada
região. Não obstante, a caracterização genética em larga escala, como vem sendo
realizada com o Sars-CoV-2 de maneira sem precedentes na história da humanidade,
ajuda a identificar eventuais mutações e suas possíveis consequências. Considerando
a evolução do Sars-CoV-2, um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema de
classificação em linhagens, tendo como base dois grandes ramos que receberam a
denominação de A e B (Rambaut et al., 2020). Assim, à medida que foram surgindo
diferenciações genéticas dentro de cada grande ramo, foram sendo designadas linhagens
A.1, A.2, B.1, B.1.1, e assim sucessivamente.
Com relação aos dados do Amazonas-BR, até novembro de 2020 foram
sequenciados 79 genomas, provenientes de 18 municípios: Anori, Autazes, Careiro,
Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nova
Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo
Antônio do Içá e Tabatinga, além da capital Manaus. No total, oito linhagens foram
identificadas: A.2; B.1; B.1.1.2; B.1.1.28; B.1.1.33; B.1.1.107; B.1.1.35 e B.1.1.111,
das quais quatro linhagens (B.1.107; B.1.111; B.1.1.2 e B.1.35), que circularam na
Dinamarca, Colômbia, Reino Unido e País de Gales, não possuíam registro no Brasil.
Com a descoberta dos pesquisadores do ILMD, ao final de novembro de 2020, subiu de
26 para 30 o número de linhagens do Sars-CoV-2 no Brasil, de acordo com os dados
disponíveis na plataforma Gisaid, principal banco de dados público com informações
genéticas sobre o Sars-CoV-2.

154

A Pandemia pelo Sars-CoV-2 no Estado do Amazonas

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da evolução da epidemia da Covid-19 no estado do Amazonas e seus
diferentes recortes espaciais permite a construção de hipóteses que venham justificar
os diferentes comportamentos de curvas epidêmicas, incluindo aspectos relacionados a
fatores locais como a vulnerabilidade e receptividade da área à introdução e reprodução
do agente etiológico, bem como aos impactos das medidas de controle ou de contenção
da transmissão. A análise dos dados tomando como base a notificação das síndromes
respiratórias é uma estratégia importante para uma avaliação que visa a conferir maior
sensibilidade do sistema de vigilância local, assim como proporciona a gestão de maior
oportunidade na definição ou implementação de medidas para um efetivo controle.
A epidemiologia molecular também fornece subsídios essenciais para a compreensão do
percurso e dinâmica do vírus nos diferentes recortes geográficos.
A identificação de ao menos oito linhagens do Sars-CoV-2 menos de três meses
após o primeiro caso confirmado no Amazonas, Brasil, ressalta a intensidade com que a
pandemia chegou nessa região. Dados recentes sobre uma nova variante viral encontrada
no Reino Unido, possivelmente mais transmissível, mostra a necessidade do contínuo
monitoramento da diversidade genética viral em diferentes regiões do mundo.
O aumento exponencial do número de casos e óbitos por Covid-19 no Amazonas
representou a crise do sistema de saúde diante das desigualdades sociais e das
necessidades de saúde da população. Na capital, foi observado o aumento do número de
casos da população residente em bairros socioeconomicamente favorecidos, seguido da
disseminação dos casos nas áreas periféricas de Manaus, o que nos permitiu sugerir que
a doença foi introduzida na capital via aérea em passageiros oriundos de outros países
da Europa e da China, uma vez que o polo industrial de Manaus concentra empresas
multinacionais com estreita relação comercial com produtos predominantemente
chineses. Um terceiro movimento foi o espalhamento do número de casos pelos rios
amazônicos em direção ao interior, sem deixar de destacar outros vetores de introdução
do vírus via tríplice fronteira e municípios fronteiriços com os estados do Pará, Rondônia,
Roraima e Acre, simultaneamente.
A dinâmica epidemiológica da Covid-19 nessa fronteira mostra como a expansão
da Covid-19 para áreas rurais e aldeias indígenas continua sendo motivo de muita
preocupação. Porém, as situações de alta vulnerabilidade socioeconômica e desigualdade
que as populações amazônicas já vivenciam, intensificadas pela presença de atividades
extrativistas e econômicas ilegais, potencializam os problemas de estrutura e acesso aos
serviços de saúde.
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Não obstante, vimos a expansão do número de leitos de UTI ocorrer em progressão
aritmética, muito aquém do aumento do número de casos confirmados. A taxa de
ocupação de leitos exclusivos das redes privada e pública chegou a 90% e 95%,
respectivamente, ainda em abril de 2020. Não houve preparo da rede assistencial de
urgência e emergência de gestões locais anteriores para o enfrentamento ao desafio
pandêmico; a ajuda do governo federal, que veio a passos lentos, teria representado o
apoio fundamental. À medida que houve provisão oportuna de serviços assistenciais, o
sistema de saúde teve capacidade de absorver perturbações e se reorganizar, mediante
lições aprendidas com a doença (Fridell et al., 2020). Houve a abertura e fechamento
de dois hospitais de campanha (um de gestão municipal e outro estadual), com a
expansão de 170 leitos clínicos para casos moderados, 53 dos quais exclusivos para
populações indígenas.
O relaxamento das medidas de contenção no processo de evolução da epidemia
determinada pelo Sars-CoV-2 é condição importante para o recrudescimento dos
níveis epidêmicos e, portanto, deve ser monitorado e criteriosamente planejado.
Além da ampliação da vigilância laboratorial para suporte à adequação dos serviços
de saúde e à atenção aos pacientes com Srag, políticas públicas que propiciem maior
adesão da população às medidas de contenção, como a prática do distanciamento
social, isolamento de sintomáticos, investigação e monitoramento de contatos, uso
de máscaras, higienização das mãos e de possíveis fômites, devem ser fomentadas em
tempo oportuno e avaliadas de maneira contínua.
Concluímos, portanto, que a epidemia no estado e suas fronteiras segue o seu
curso em dezembro de 2020, mantendo-se ativa a circulação viral em um importante
percentual de população suscetível. Para o ano de 2021, a perspectiva da vacina não
deve ser considerada como a solução do problema e, sim como mais uma ferramenta
disponível a contribuir para esse objetivo, que representa uma grande conquista
civilizatória e a melhor intervenção em saúde pública. Portanto, o uso de máscaras,
higienização das mãos e de superfícies críticas, o distanciamento social, isolamento de
doentes e monitoramento de contatos, a vigilância transfronteiriça em saúde pública e
o fortalecimento da rede de vigilância genômica são medidas ainda imprescindíveis para
que se mantenha o controle da situação.
Porém, é imperioso que o Plano Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde
(SUS) na região amazônica leve em consideração a sazonalidade do período das chuvas,
a disposição populacional ao longo dos rios e lagos e a resiliência dos serviços de
saúde de atenção básica e de vigilância atuando de forma integrada. Logo, sugerimos a
antecipação do calendário vacinal para os estados da região Norte de abril para fevereiro
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de cada ano, levando em consideração as condições sociais, demográficas e ambientais,
uma vez que os primeiros casos de Srag iniciam-se em meados de dezembro e que
a informação, necessária para a produção das vacinas, sobre as cepas dominantes na
região das Américas é liberada pela OMS em novembro.
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Covid-19 e Queimadas na
Amazônia Legal e no Pantanal
aspectos cumulativos e vulnerabilidades
Tatiane Cristina Moraes de Sousa,
Sandra de Souza Hacon e Christovam Barcellos

D

esde 2019 tem sido noticiado o aumento de queimadas em áreas florestadas da
Amazônia Legal durante o período de seca no bioma (Silvério et al., 2020).
Em 2020, além da Amazônia, têm ganhado destaque as queimadas no Pantanal, em
virtude de recordes de queimadas neste bioma em 22 anos (Observatório Pantanal,
2020). Os impactos das queimadas ultrapassam esses dois biomas, visto que a fumaça
gerada tem alcançado outras regiões do país, externas a esses biomas, como o estado do
Paraná, distante 1,4 mil quilômetros dos principais focos de queimada (Brodbeck, 2020).
Desde sua fundação, em 2010, o Observatório de Clima e Saúde vem acompanhando
a evolução das queimadas e seus efeitos sobre a saúde das populações na Amazônia
e no Cerrado. Tem-se observado forte tendência de aumento da incidência de doenças
respiratórias durante o período em que coincidem a diminuição das chuvas na região, a
queda dos índices de umidade, a ocorrência de queimadas e a contaminação atmosférica
pelos diversos tipos de poluentes (Ribeiro & Assunção, 2002).
O aumento na intensidade das queimadas nesses dois biomas resulta em uma
série de impactos, como a geração de gases de efeito estufa, perda de habitat de fauna
silvestre, comprometimento da flora e fauna local, entre outros (Fearnside, 2019). Além
desses e tantos outros impactos, as queimadas em diferentes regiões do Brasil e no
mundo neste ano apresentam um cenário ainda mais grave em virtude da pandemia de
Covid-19. O material particulado gerado tem grande potencial inflamatório (Arbex et
al., 2012), o que pode agravar o quadro de pessoas infectadas pelo vírus Sars-CoV-2,
além de ser uma porta de entrada para infecções respiratórias (Ciencewicki & Jaspers,
2007). A interação entre os impactos decorrentes das queimadas e da pandemia de
Covid-19 na Amazônia Legal e no Pantanal se dá não somente sobre os aspectos
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clínicos (Henderson, 2020), mas também sobre o aumento na demanda de serviços de
saúde em áreas com diferentes populações vivendo em um cenário de vulnerabilidade.
Neste estudo, pretendemos identificar as áreas de maior vulnerabilidade aos impactos
cumulativos das queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal no contexto da pandemia
de Covid-19.

MÉTODOS
Os dados utilizados neste estudo foram obtidos em escala municipal para todos
os municípios localizados na Amazônia Legal e no Pantanal. Todas as bases de dados
consultadas são de acesso público, mantidas pelo Ministério da Saúde, no caso das
informações sobre serviços de saúde (por meio do Datasus); pelo Ministério do Meio
Ambiente e Funai, para informações sobre as unidades de conservação e terras indígenas;
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), sobre focos de queimadas; e pela
plataforma Windy no caso dos demais dados ambientais: distribuição de material
particulado, concentração de monóxido de carbono (CO), aerossol e direção dos ventos.
Os dados referentes ao número de casos e óbitos por Covid-19 foram extraídos da
plataforma MonitoraCovid-19 (Fiocruz, 2020), mantida pelo Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), e os dados de internação
hospitalar foram obtidos por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH)
(Datasus, 2020b), disponibilizado pelo Datasus (Datasus, 2020a).

RESULTADOS
Queimadas florestais na Amazônia Legal e no Pantanal
A fim de ilustrar o crescimento na intensidade de queimadas nos dois biomas
estudados, na Figura 1 apresenta-se o número de focos de queimadas em áreas
florestadas da Amazônia Legal e do Pantanal entre os meses de janeiro e setembro desde
2000. Como é possível observar, no período entre 1º de janeiro e 30 de setembro de
2020 o número de focos de queimadas na Amazônia Legal foi quase 80 mil, ao passo
que no Pantanal foi de 18 mil no mesmo período. Destaca-se que os resultados obtidos
para o Pantanal em 2020 indicam um valor três vezes superior ao do ano anterior, 2019.
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Figura 1 – Número de focos de queimadas na Amazônia (A) e no Pantanal (B) entre
os meses de janeiro e setembro no período de 2000 a 2020

Fonte: Inpe, 2020.

As queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal apresentam grande heterogeneidade
espacial, principalmente no bioma Pantanal. Os focos de queimadas atingem grande
parte dos estados do Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, leste de Roraima e leste do
Pará. Fora dessas áreas, o padrão de queimadas é bastante diverso e segue as principais
estradas da região: BR-163 no oeste do Pará, BR-230 (Transamazônica) no Amazonas e
BR-364 no Acre. Esse padrão demonstra a relação intrínseca entre as frentes de ocupação
da Amazônia, o desmatamento e os incêndios florestais.
Além dos focos de queimadas, é importante observar a distribuição de outras
variáveis ambientais diretamente relacionadas às queimadas na Amazônia Legal e no
Pantanal, tais como: 1) material particulado (PM2.5), 2) concentração de monóxido de
carbono (CO) e 3) direção dos ventos. A Figura 2 mostra a distribuição dessas variáveis
no Brasil na primeira semana de setembro de 2020. Como pode ser observado, a maior
ocorrência de material particulado (PM2.5) e CO no Brasil foi registrada em áreas que
correspondem aos biomas Amazônia e Pantanal. Além dessas áreas, como pode ser
verificado com a direção dos ventos, as queimadas nessas regiões tendem a impactar
populações residentes em outras regiões além do Norte e Centro-Oeste, chegando a ser
registrado aumento de material particulado em estados das regiões Sudeste e Sul, como
verificado em 2019 (Inpe, 2020).
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Figura 2 – Distribuição de material particulado (PM2.5), monóxido de carbono (CO)
e direção dos ventos no Brasil no dia 10 de setembro de 2020
Material
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(PM2.5)

Concentração
de CO

Direção dos
ventos

Fonte: Windy.com, 2020.

Queimadas florestais, infecções respiratórias agudas e Covid-19
Queimadas florestais podem emitir ampla gama de poluentes do ar e gases de efeito
estufa, como CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso). Entretanto,
as queimadas são comumente relacionadas à elevada emissão e concentração de material
particulado fino (PM2.5). A associação entre PM2.5 e o surgimento ou agravamento
de infecções respiratórias é clara na literatura científica (Qiu et al., 2012), havendo
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evidências dessa associação também em cenários de queimadas de florestas brasileiras
(Oliveira, Ignotti & Hacon, 2019). Além do material particulado, são liberadas para a
atmosfera grandes quantidades de compostos orgânicos voláteis (VOCs), com potencial
tóxico e carcinogênico.
De modo simples, é possível afirmar que a exposição humana à poluição atmosférica,
expressada por elevada emissão de material particulado, por exemplo, pode resultar em
inflamações não somente no sistema respiratório, mas com potencial de causar danos
sistêmicos, incluindo o aparelho circulatório (Arbex et al., 2012).
Essas alterações se mostram mais preocupantes no cenário atual da pandemia de
Covid-19. As alterações provocadas pelo PM2.5 no sistema respiratório de pessoas
expostas às queimadas podem resultar no aumento da população suscetível ao vírus
e da gravidade dos casos da doença (Henderson, 2020). Embora ainda não tenhamos
estudos referentes ao impacto cumulativo da exposição a queimadas e infecções
por Sars-CoV-2, uma metanálise realizada na China sobre a exposição ao material
particulado identificou aumento de 6% nas internações por asma a cada 10 mg/m3 de
PM2.5 devido às queimadas florestais, valor superior ao esperado no caso de exposições
a PM2.5 típico (Arriagada et al., 2019). Também foi identificado aumento de 6% no
risco relativo na mortalidade por Sars em Pequim, China, em cenários com exposição
durante cinco dias a 10 mg/m3 de PM10, que são partículas mais espessas de material
particulado e, portanto, incluem o PM2.5 (Ciencewicki & Jaspers, 2007).
Considerando a emissão de poluentes por queimadas ocorridas no ano de 2019
na Amazônia Legal, já acima dos valores obtidos anos anteriores (Figura 1), Barcellos
e colaboradores (2019) identificaram uma elevação de risco de 30% na internação por
doenças respiratórias de crianças moradoras de áreas próximas a queimadas, comparadas
às crianças residentes em outras áreas.
Desse modo, em virtude da conhecida associação entre material particulado oriundo
de queimadas e aumento na suscetibilidade e gravidade de doenças infecciosas agudas
do sistema respiratório e do histórico de aumento de internações durante os períodos
de queimadas na Amazônia, é possível inferir o aumento na demanda por serviços de
saúde, principalmente internações, durante o período de intensas queimadas que têm
ocorrido na Amazônia Legal e no Pantanal, além do potencial aumento de casos graves
de Covid-19 devido à suscetibilidade causada pela exposição prévia às fumaças.
Mesmo que não haja a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, as pessoas afetadas pela
fumaça derivada de queimadas poderão enfrentar sérios problemas de atendimento na
rede de saúde, que já se encontra comprometida com a atenção aos doentes graves de
Covid-19, principalmente em leitos hospitalares.
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Nos anos anteriores a 2020, foram realizadas cerca de 8.000 internações por mês na
região Norte. Cerca de 9% dessas internações têm sido devidas a doenças infecciosas.
As internações por doenças respiratórias, por sua vez, representavam de 8% a 13% do
total de internações, com forte variação sazonal e picos no inverno, período de maior
frequência de seca e queimadas. Nos últimos meses da série (a partir de abril de 2020),
houve queda no número total de internações na região – parcialmente explicada pelo
atraso no envio de dados do SIH – e aumento proporcional do número de internações
por doenças infecciosas, entre as quais se destaca a Covid-19 (código B34.2 do capítulo
I da CID10). Simultaneamente, observa-se queda no número de internações por doenças
respiratórias no período em que, ao contrário, se esperaria seu aumento, como ocorrido
nos anos anteriores. Esse padrão demonstra a incapacidade de atender a demandas além
da epidemia de Covid-19 devido à a sobrecarga do sistema hospitalar da região.
Figura 3 – Proporção (em %) de internações hospitalares na região Norte devido a
doenças respiratórias e doenças infecciosas
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Fonte: Datasus, 2020a.

Dessa maneira, em paralelo aos fatores ambientais, é fundamental observar a extensão
e intensidade da pandemia Covid-19 na Amazônia Legal e no Pantanal desde março de
2020, quando foram registrados os primeiros casos nestes biomas. Em comparação com
outros estados brasileiros, os estados que integram a Amazônia Legal (Acre, Amazônia,
Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Roraima) e o Pantanal (Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul), destacados em vermelho na Figura 4, apresentam elevadas taxas
de casos e de óbitos por Covid-19, principalmente os estados de Roraima, Amapá,
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Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre e Pará. A fim de ilustrar a distribuição dos
casos e óbitos por Covid-19 nesses dois biomas, na Figura 4 se mostra a taxa de casos
e óbitos por 100 mil habitantes nos municípios da Amazônia Legal e do Pantanal até 30
de setembro de 2020. A letalidade da doença é expressa pela proporção de óbitos em
relação aos casos de Covid-19 registrados no mesmo período. No gráfico, portanto, os
estados com maior letalidade são aqueles que se afastam em direção ao extremo inferior
direito da reta de interpolação (tracejada), isto é, Mato Grosso e Amazonas, dentre os
estados da Amazônia Legal.
Figura 4 – Casos e óbitos (por 100 mil habitantes) de Covid-19 nos estados
brasileiros até 30 de setembro de 2020 (em vermelho os estados onde se localizam
os biomas Amazônia e Pantanal)
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Fonte: MonitoraCovid/Icict/Fiocruz, 2020.

A Figura 5 ilustra a sobreposição de focos de queimadas em 2020 com os casos de
Covid-19 registrados até o dia 31 de agosto. A sobreposição dos focos de queimadas
aos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes registrados na Amazônia Legal e no
Pantanal até 31 de agosto permite observar a ocorrência de queimadas em áreas onde
têm sido registrados muitos casos de Covid-19.
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Figura 5 – Focos de queimadas e casos de Covid-19 por 100 mil habitantes na
Amazônia Legal e no Pantanal até 31 de agosto de 2020
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Fontes: Inpe, 2020.

166

Covid-19 e Queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal

Acesso a serviços de saúde na Amazônia Legal e no Pantanal
O esperado aumento na incidência de doenças cardiovasculares e respiratórias,
principalmente em grupos mais vulneráveis como crianças e idosos, em virtude das
queimadas, tende a intensificar a pressão sobre os serviços de saúde dessas regiões.
Entretanto, tais regiões estão entre aquelas com menores coberturas do sistema de
saúde no país.
A fim de ilustrar o acesso a serviços de saúde, foi comparada a distribuição de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), um dos indicadores comumente utilizados para
avaliar acesso à atenção básica em saúde, e a distribuição de hospitais classificados como
de alta complexidade, ou seja, capazes de habilitar unidades de tratamento intensivo
(UTIs). Tanto a atenção básica como as UTIs são fundamentais no controle da epidemia,
assim como no cuidado e no tratamento de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2. Os
locais onde ocorrem as queimadas (Figura 5) apresentam menor disponibilidade de serviços de saúde de maior complexidade e, como a distribuição de equipes da ESF não ocorre
de modo uniforme, menor acesso à atenção primária. À escassez de serviços de saúde de
atenção primária e de alta complexidade soma-se o difícil acesso através de rodovias em
grande parte da Amazônia Legal e do Pantanal. Além disso, a maior concentração de estradas encontra-se em áreas onde já estão presentes os serviços de saúde mencionados.
Outro aspecto de vulnerabilidade importante nesta avaliação se refere à presença
de áreas ambientalmente protegidas, que incluem unidades de conservação e terras
indígenas. A manutenção dessas áreas, além de altamente relevante na conservação
desses biomas, é fundamental para assegurar a saúde ecossistêmica e, por consequência,
a saúde da população indígena e ribeirinha nelas residente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE AOS IMPACTOS
CUMULATIVOS DAS QUEIMADAS E DA PANDEMIA COVID-19
Considerando todas as variáveis apresentadas anteriormente, é possível identificar
três grandes áreas vulneráveis aos impactos cumulativos da epidemia de Covid-19 e
da intensificação das queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal. Essas áreas são
descritas brevemente a seguir.
Porção Ocidental da Amazônia Legal – Em virtude da elevada incidência de casos
e, principalmente, de óbitos por Covid-19 aliada à escassez de serviços de saúde e
estradas. Adiciona-se a isso o registro de elevada concentração de material particulado
2.5 nesta região. Esta área corresponde ao extremo oeste do estado do Amazonas e ao
estado do Acre.
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Arco do Desmatamento no sudeste do Pará e norte do Mato Grosso – Em virtude do
elevado número de desmatamentos, seguido por queimadas nesta porção territorial que
engloba unidades de conservação e terras indígenas, como o Parque do Xingu, que têm
sido diretamente impactados pelas queimadas recentes.
Bioma Pantanal – Este bioma é composto por somente 11 municípios, todos com
escassez de serviços de saúde e elevada taxa de casos e óbitos por Covid-19. Adicionase a esse cenário de vulnerabilidade prévia o fato do estado de o Mato Grosso do Sul,
onde se localiza o bioma, ser um dos epicentros da pandemia desde junho de 2020.
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N

este capítulo reportamo-nos à produção da nota técnica intitulada “Registro de
óbitos por Covid-19 e a produção de informações pelo SUS”, elaborada pelos
profissionais do Laboratório de Educação Profissional em Informações e Registros em
Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e publicizada
em 30 de maio de 2020 em meio ao contexto de dificuldade de acesso aos dados sobre
Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, em especial à informação sobre o quantitativo de
mortes. A produção desse documento foi motivada pela mudança no método de contagem
dos óbitos por Covid-19 que a Prefeitura do Rio de Janeiro implementou a partir de maio
de 2020, incluindo as suas repercussões para a compreensão da evolução da Covid-19
em âmbito municipal. Não se trata de discutir apenas sobre o método de contagem
de mortes, mas também sobre a relevância de se fortalecer o processo de produção de
informações pelos serviços de saúde na circunstância de uma emergência sanitária.
O contexto epidemiológico que enseja esta discussão merece ser destacado. Desde o
início da pandemia, o Brasil é apontado como país com baixo acesso ao teste laboratorial
para a confirmação de casos por Covid-19. Pesquisadores da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), em parceria com o Ministério da Saúde, realizaram a pesquisa “Evolução
da prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil: estudo de base populacional
(Epicovid19-BR)”, na qual se estimou que para cada caso confirmado de Covid-19 nas
estatísticas oficiais, há sete casos reais na população dos principais centros urbanos
brasileiros (Boehm, 2020).
Embora o governo do estado do Rio de Janeiro tenha, em dezembro de 2020, proposto
ações concretas para modificar esse cenário com uma possível testagem em massa, o
acesso a esta e a confirmação do adoecimento por Covid-19 ainda são desiguais na
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cidade do Rio de Janeiro. Desse modo, a baixa testagem e a desigualdade no acesso
aos testes dentro dos municípios para o conhecimento real do processo de incidência e
transmissibilidade da Covid-19 ainda são uma realidade no país.
Alves e colaboradores (2020) indicaram que a falta de testagem em massa é um
dos aspectos que influenciam a subnotificação. Esses autores elaboraram um modelo
preditivo de caso. Segundo esse modelo, na data de 1 de dezembro de 2020 o Brasil
contaria com três vezes mais casos confirmados do que as estatísticas oficiais mostram,
ultrapassando 20 milhões de pessoas confirmadas com Covid-19. Esse cenário de
subnotificação também se reflete na cidade do Rio de Janeiro.
Particularmente, quando o município do Rio de Janeiro alterou a forma de contagem
dos óbitos, durante os meses de maio e junho de 2020, foi o momento no qual estava
ocorrendo a maior concentração de óbitos, conforme se observa na Figura 1. Além
disso, analisando-se a taxa de mortalidade por mês observa-se que o mês de maio foi
o que apresentou a maior taxa em todo o ano, 46,18 por 100 mil habitantes, conforme
a Figura 2.
Figura 1 – Distribuição diária dos óbitos confirmados por Covid-19 pela data do
óbito – Município do Rio de Janeiro, 23/03 a 31/12/2020
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Fonte: dados extraídos no Painel Rio Covid-19 em 22 fev. 2021. 293 óbitos com data de início de sintomas em 2020 não tinham a data do óbito registrada (Rio de Janeiro, 2021).
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Figura 2 – Total de óbitos confirmados e taxa de mortalidade por Covid-19 por
mês – Município do Rio de Janeiro, 23/03 a 31/12/2020

Fonte: dados extraídos no Painel Rio Covid-19 em 22 fev. 2021 (Rio de Janeiro, 2021).

Ao lado dos dados sobre o processo de adoecimento, as informações de mortalidade
tornam-se relevantes para a avaliação da gravidade da doença. As estatísticas de
mortalidade são, historicamente, utilizadas pela área da saúde para a compreensão do
processo saúde-doença e a análise da situação de saúde. Por essa razão, causou-nos
preocupação, à época, a mudança inesperada dos critérios, que poderia criar mudanças
substanciais na série histórica, dificultando qualquer predição de casos e óbitos e,
consequentemente, comprometendo a formulação e a eficácia de políticas públicas.
Essa mudança também desconsiderava os óbitos suspeitos por Covid-19 – casos de
morte por Covid-19 ou síndrome respiratória aguda grave (Srag) em que não foi possível
realizar confirmação laboratorial do vírus até o momento da emissão da Declaração de
Óbito (DO) –, o que criava uma distorção nas medidas de mortalidade.

DETALHANDO E REFLETINDO SOBRE A SITUAÇÃO
Em 18 de maio de 2020, a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (PMRJ)
retirou as informações sobre o número de óbitos de seu Painel de Informações oficiais
sobre Covid-19 (Rio de Janeiro, 2021). Em 25 de maio, os dados voltaram a ser
apresentados, porém, com uma nova metodologia, e em 28 de maio a PMRJ passou a
mostrar, no referido painel, os óbitos considerando duas fontes de informação distintas.
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O novo método, apresentado, oficialmente, pela PMRJ no dia 25 de maio, considera
para a contagem de óbitos somente os sepultamentos realizados no município cujas
certidões de óbito apresentam como causa da morte a Covid-19. A fonte dos dados
passa a ser a Coordenadoria Geral de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários,
vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, que coleta
esses dados nos cemitérios cariocas.
Essa forma de contabilizar os óbitos diverge da que é formalmente realizada pelas
demais unidades federativas em âmbito municipal e estadual, o que traz prejuízos para
a comparabilidade dos dados de mortalidade no país. Assim, algumas ponderações
foram feitas.
Na organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), já há um processo de coleta, registro e análise de informações, com um fluxo ascendente, que possibilita que a informação coletada no nível municipal chegue ao nível central (Guimarães,
2020). Nesse sistema, o acesso público às informações sobre a situação de saúde no
país é previsto legalmente, o que significa dizer que a informação em saúde é um direito.
O Brasil possui uma histórica experiência de construção e uso de sistemas de informações em saúde aos quais se tem recorrido de modo sistemático e contínuo no contexto
da emergência sanitária (Brasil, 2009a, 2009b). A descentralização das informações em
saúde é uma das inovações do SUS que precisam ser cotidianamente valorizadas.
A criação de um sistema de saúde universal, integral e equitativo, aliado a um
conceito amplo de saúde foram fatores importantes que alteraram a forma como as
informações e registros em saúde eram sistematizados no Brasil. Passou-se a discutir
a necessidade de se organizar informações e registros que dessem visibilidade não
somente à dimensão da doença ou da produção hospitalar e ambulatorial, mas
também que se debruçassem sobre outros aspectos do processo saúde-doença,
incluindo os determinantes sociais para uma maior compreensão das condições de
vida da população. Essa discussão foi um dos frutos do avanço da Reforma Sanitária
no país. (Leandro, 2020: 34)

Em todo o território brasileiro, os dados de óbitos são coletados pelo Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM). O SIM foi desenvolvido em 1975 e tem por objetivo
fornecer informações regulares sobre o perfil de mortalidade do país (Brasil, 2009a).
Durante a década de 1990, esse sistema passou por um processo de descentralização
do registro dos dados no nível municipal, acompanhando o processo de municipalização
dos serviços de saúde e de construção do SUS. Ao longo das últimas décadas, a base de
dados do SIM tem sido utilizada como a principal fonte de informação para o cálculo de
diversos indicadores de mortalidade (Brasil, 2009a; Beringuel et al., 2020; Soares Filho
& Duarte, 2020; Maia, Souza & Mendes, 2020).
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Para a alimentação de informações no SIM, a coleta dos dados relacionados à
mortalidade é feita com instrumento padronizado: a Declaração de Óbito. A DO,
segundo o artigo 77 da lei n. 6.216 de 30 de junho de 1975, é obrigatória para que o
óbito seja registrado em cartório e ocorra a emissão da certidão de óbito. Seus dados são
utilizados tanto para as estatísticas vitais quanto para o registro civil, ou seja, trata-se
de uma fonte de dados padronizada. Os dados de mortalidade podem ser desagregados
espacialmente desde o nível estadual até o bairro, o que permite a análise da mortalidade
segundo características sociodemográficas, por local de residência da pessoa falecida e
pelo local de ocorrência do óbito.
A fim de compatibilizar seu uso com a nova emergência mundial de saúde pública,
o Ministério da Saúde publicou um documento, em maio de 2020, com orientações
para codificação das causas de morte no contexto da Covid-19. Nele, estabelece como
objetivo garantir a qualidade das informações, padronizando a codificação das causas
de morte informadas na DO, visando ao processamento e à seleção da causa básica, em
conformidade com o SIM (Brasil, 2020).
No município do Rio de Janeiro, a divergência na utilização de fontes para contabilizar
os óbitos ficou evidente quando, no dia 25 de maio de 2020, o painel com as informações
oficiais sobre Covid-19 do município registrava 1.801 óbitos confirmados, ao passo
que a Secretaria Estadual de Saúde registrava para o município do Rio de Janeiro 2.978
mortes, uma diferença de 39,5% (1.177 óbitos). (Agência O Globo, 2020)
Ao se considerar na contagem de óbitos somente os sepultamentos com causa da
morte confirmada para Covid-19, cria-se uma distorção da real situação de mortalidade, pois desse modo são desconsiderados os óbitos classificados como “suspeita
de Covid-19”. Os óbitos suspeitos referem-se aos casos de morte por Covid-19 ou
Srag em que não foi possível realizar confirmação laboratorial do vírus até o momento
da emissão da DO. A recomendação do Ministério da Saúde para esses casos é que
sejam investigados a fim de que seja esclarecida a causa básica da morte. Desse modo,
torna-se essencial o fortalecimento dos laboratórios que realizam a confirmação laboratorial e das equipes encarregadas de realizar as investigações, permitindo a atualização, em tempo oportuno, dos dados. Fortalecer o sistema de saúde para responder
à pandemia implica também garantir estrutura de insumos e pessoal para a plena
realização das atividades.
É de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde, por intermédio dos
serviços de vigilância epidemiológica ou de verificação de óbito, proceder à investigação
de óbitos. Após a conclusão do processo de investigação baseada na confirmação do
resultado laboratorial e na análise de prontuário, se for indicada a mortalidade por
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Covid-19 a causa suspeita é recodificada e, para efeito das estatísticas de saúde, o caso
passa a ser contado como óbito confirmado por Covid-19. Quanto ao registro civil da
morte, para que seja alterada a certidão de óbito, se a morte tiver sido confirmada por
Covid-19 é necessário que a solicitação de correção seja feita pelo familiar da pessoa
falecida. Vale destacar que na maioria das vezes a família não solicita a correção da
certidão de óbito e os documentos dos cemitérios/sepultamentos permanecem sem a
informação corrigida.
Em municípios e estados brasileiros onde há baixa cobertura de dados de mortalidade
no SIM, é recomendável a utilização das informações do cemitério/sepultamento para
melhorar a qualidade da informação sobre os óbitos ocorridos naquela localidade (Frias
et al., 2008). Contudo, essa não é a realidade do município e do estado do Rio de
Janeiro, em que o SIM tem cobertura de 97% (Paes, 2000; Datasus, 2011; IBGE, 2018).
Outra fragilidade relacionada a essa forma de contagem de óbitos é que a partir
dos dados de sepultamento não é possível estratificar as mortes por bairro (local de
residência ou ocorrência), sexo ou faixa etária, contando-se somente com a informação
por data e local da morte. Há consenso, atualmente, sobre a diferença e gravidade
dos casos de Covid-19 entre idosos, o que torna a informação por idade essencial
para que se conheça a história natural da doença. Aliada a isso, não se pode deixar de
citar a relevância dos dados de mortalidade para a análise da estratificação por grupos
populacionais e distintos locais de ocorrência do óbito. Além disso, em um município
de mais de 6 milhões de habitantes e com uma configuração socioespacial heterogênea,
a tomada de decisões e as medidas de intervenção em saúde pública dificilmente se
dão de forma uniforme no território. Portanto, é preciso reconhecer como ocorre a
disseminação do vírus no espaço, de forma a identificar populações e territórios
específicos de maior vulnerabilidade social e que tenham dificuldade de acesso aos
serviços de saúde, informações importantes quando se discutem desigualdades sociais
e saúde, uma vez que o padrão de agravamento e óbito não é homogêneo nas diferentes
regiões da cidade.
Outra possibilidade importante dos dados de mortalidade obtidos no SIM é a de
identificar também diferenciais de raça/cor. Em especial em relação à mortalidade por
Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, Angelo e colaboradores (2020) apontaram a maior
taxa de mortalidade e letalidade na população negra quando comparada com a branca.
Ainda que a PMRJ tenha indicado que os dados de óbitos, informados pelo Ministério
da Saúde, estavam sendo disponibilizados em outro endereço eletrônico (Saconi &
Lima, 2020), dissociar esse dado do painel oficial fragiliza a compreensão da situação
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de saúde-doença. Além disso, a divulgação dos dados em outro site (Data Rio) poderia
reduzir o acesso por parte da população e, consequentemente, a transparência dos
dados oficiais.
Diante dessa situação, no dia 28 de maio de 2020 a PMRJ realizou nova mudança
em seu painel de informações oficiais sobre Covid-19, passando a divulgar também os
dados do Ministério da Saúde que têm como fonte de informação o SIM. Essa mudança
foi motivada pela decisão liminar do Tribunal de Justiça, obtida pela Defensoria Pública
do Rio e pelo Ministério Público Estadual, como forma de garantir a transparência das
informações sobre Covid-19 (Saconi & Lima, 2020). Desse modo, desde a referida data
estão disponibilizados no painel os totais de óbitos das duas fontes, Ministério da Saúde
e sepultamentos.
Ainda assim, a divulgação simultânea das duas fontes de informação pode gerar
viés (erros) e dúvidas na análise dos indicadores de taxa de mortalidade e letalidade,
alterando inclusive a possibilidade de comparação com os dados anteriores e com outras
realidades do país. O uso equivocado desses indicadores pode distorcer a realidade da
situação de Covid-19 no município do Rio de Janeiro e levar ao risco de flexibilização
das medidas de isolamento e distanciamento social, apontadas como relevantes pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) na contenção da disseminação do vírus. A título
de exemplo, tomando-se como base os dados divulgados no dia 03/12/2020 pelo
Painel da PMRJ,1 quando se toma como referência de cálculo os dados do Ministério
da Saúde (SIM), a letalidade é de 10%, e quando se utilizam os dados informados por
sepultamentos, esse mesmo indicador passa a ter o valor de 4%, ou seja, nota-se clara
divergência entre os resultados.
Esse pequeno exemplo demonstra que a informação em saúde não é neutra e
despolitizada. Como pontuam Moraes e Gomez (2007), a informação em saúde é
permeada por visões de mundo e interesses; não se trata de uma formulação meramente
técnica, pois está vinculada aos contextos histórico, político, social e econômico e pode
realçar o que se deseja mostrar ou obliterar o que não se pretende evidenciar.

ANÁLISE FINAL
De todas as situações circunscritas à saúde pública, uma pandemia é a que mais
exige respostas rápidas dos gestores. Para isso, é fundamental que haja sistemas de
informação que disponham de dados de qualidade e confiabilidade, de forma que as
1
Óbitos informados pelo Ministério da Saúde (SIM): 13.405. Óbitos informados pela fonte de sepultamentos
(CGCS/PMRJ): 5.825. Total de casos confirmados: 140.864. Dados disponibilizados em 3 dez. 2020.
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decisões possam ser tomadas com base em evidências robustas, permitindo melhor
inteligência na elaboração das ações sanitárias. Por definição, os dados de saúde devem
permitir planejar ações que reduzam as possíveis desigualdades, preferencialmente de
forma desagregada, para que este planejamento possa ser realizado em nível local. Para
que isso se traduza no cotidiano dos serviços de saúde, é preciso avançar na governança
e na gestão da informação.
As estatísticas oficiais (incluindo o registro de óbitos) precisam, portanto, ser
íntegras. Há legislação pertinente sobre isso nos se chamados Princípios Fundamentais
das Estatísticas Oficiais, estabelecidos pela Comissão de Estatística das Nações Unidas
em 1994 e aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2014. Dentre
esses princípios, podem ser destacados: imparcialidade, igualdade de acesso, padrões
científicos de fontes e métodos de estimativa e coordenação interna nos sistemas de
informação equivalentes (UN, 2015).
Mesmo nos dados de mortalidade, há aspectos da subnotificação que precisam
ser enfrentados. Muitas pessoas falecem sem terem tido acesso à realização do teste.
Além disso, há municípios que têm dificuldades operacionais para realizar, de modo
adequado, a investigação de óbitos em tempo oportuno. Mesmo assim, os dados de
óbitos obtidos pelo SIM têm uso estratégico para os serviços de saúde e sua utilização
deve ser incentivada, inclusive trazendo melhorias e qualificação para a produção da
informação em saúde.
Compreender alterações na forma como os dados em saúde são organizados e
disponibilizados é essencial, sobretudo em um contexto de pandemia em que há
necessidade de informação constantemente atualizada. A mudança discutida neste
texto data de maio de 2020, mas no início de fevereiro de 2021 uma nova mudança
foi feita no painel Covid-19 do município do Rio de Janeiro. Dessa vez, os dados de
mortalidade passaram a ser disponibilizados pela data do óbito, e não mais pelo dia do
registro no sistema de informação. Apesar de a data de óbito ser mais adequada para
melhor compreensão no movimento da curva de mortalidade, alterações na forma de
disponibilização de dados precisam ser transparentes e adequadamente publicizadas,
pois implicam mudanças na série histórica que não têm nenhuma relação com mudanças
do comportamento da pandemia. Atualmente, o Painel Rio Covid-19 apresenta os dados
por data de início dos sintomas ou do óbito e data de divulgação.
Leandro, Rezende e Pinto (2020) pontuam que as desigualdades no acesso à informação podem ser entendidas como um dos determinantes importantes da iniquidade
em saúde. O acesso dificultado ou confuso aos dados de saúde prejudica não somen178
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te os indivíduos ou coletivos, mas também a formulação de políticas públicas. Desse
modo, é necessário defender o acesso às informações e registros em saúde para gestores,
profissionais da saúde e a população, cotidianamente, incluindo os tempos de emergência sanitária. Essa recomendação, vale mencionar, converge com o previsto no artigo 7°
da lei 8.080/1990, no sentido de fortalecer o SUS como um sistema público e universal
e as informações em saúde como um direito de todos e todas.
Em uma conjuntura complexa de enfrentamento da pandemia por Covid-19,
reforçamos a ideia descrita anteriormente sobre a necessidade de tornar a produção
de informações em saúde estratégica para subsidiar, de modo qualificado, a tomada de
decisão dos profissionais da saúde e gestores. Como o Brasil conta com baixa testagem
para o conhecimento real do processo de incidência e transmissibilidade do novo
coronavírus, as informações de mortalidade se tornam essenciais para a avaliação da
gravidade da doença. Dito isso, é importante que qualquer mudança metodológica de
mensuração seja discutida, justificada, validada, técnica e cientificamente, e divulgada
amplamente. Adicionalmente, é importante considerar, dentro do fluxo descrito
anteriormente, que as mudanças não podem ocorrer monocraticamente, mas precisam
ser consideradas no conjunto das etapas de fluxo de produção da informação, a saber:
local, municipal, estadual e federal.
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Óbitos em Excesso, Dentro e Fora
de Hospitais, e a Desassistência à Saúde
no Município do Rio de Janeiro
Christovam Barcellos, Diego Ricardo Xavier, Raphael de
Freitas Saldanha e Mônica de Avelar Figueiredo Mafra Magalhães

O

município do Rio de Janeiro apresentou ao longo da epidemia de Covid-19 número
de óbitos elevado, algumas vezes mesmo superior aos registrados na cidade de
São Paulo. O número de óbitos por Covid-19 no Rio apresentava ligeira tendência de
queda em outubro. No entanto, a ocorrência de picos desde agosto de 2020 mostra
a vulnerabilidade da cidade a novos surtos ou mesmo a retomada dos padrões de
transmissão do início do ano. A taxa de letalidade nessa cidade, dada pela proporção
de casos que resultam em óbito, tem sido a mais elevada entre as capitais brasileiras,
revelando falhas no sistema de saúde, desde a atenção primária e vigilância em saúde
até a infraestrutura hospitalar.
O cálculo do excesso de mortalidade tem sido empregado nessa e em outras
epidemias para quantificar o impacto da doença em áreas onde se dispõe de informações
insuficientes (Fouillet, Pontais & Caserio-Schönemann, 2020), permitindo superar
problemas de falta de diagnóstico e subnotificação (Rizzo, Forest & Montano, 2020) e
identificar as principais causas de mortalidade que podem estar direta e indiretamente
ligadas à Covid-19 (Vandoros, 2020).
Em alguns casos, como no município do Rio de Janeiro, os dados de mortalidade,
segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), podem ser liberados para
o público, mesmo antes dos dados sobre Covid-19, tanto sobre casos confirmados
fornecidos pelo Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep
Gripe) quanto sobre internações, oriundos do Sistema de Informação de Hospitalizações
(SIH). Dessa maneira, a análise de dados de mortalidade pode indicar oportunamente
mudanças de tendências da epidemia, bem como as principais causas de mortalidade
prevalentes na cidade.
183

COVID-19 NO BRASIL

O estudo aqui apresentado foi originalmente publicado como nota técnica em julho
e atualizado em dezembro de 2020, com a incorporação de dados até outubro. Este
estudo se inscreve no esforço de compreender processos de adoecimento e morte fora
das dependências dos hospitais, que vinham sendo foco da maior parte da cobertura
da imprensa e das políticas de governo. Os resultados e dados avaliados nessa nota
confirmam a hipótese de que grande parte dos óbitos por Covid-19 estava ocorrendo fora
de hospitais e por outros problemas de saúde que foram exacerbados com a pandemia e
o colapso do sistema de saúde.

METODOLOGIA
Um dos métodos que têm sido empregados para avaliar o impacto da pandemia de
Covid-19 em todo o mundo é o cálculo do excesso de mortalidade, isto é, a diferença
entre o número de óbitos observado durante a pandemia e o número esperado segundo
uma série histórica. Essa metodologia envolve algumas debilidades, por não considerar
a causa do óbito. Nem todos os óbitos ocorridos neste período seriam decorrentes
da infecção e adoecimento pela Covid-19. Alguns desses óbitos podem ser causados
pelo agravamento das condições de saúde de portadores de doenças crônicas, vítimas
de acidentes ou pacientes que requerem serviços de urgência, que não encontram
atendimento na rede de saúde, sobrecarregada pela própria pandemia. Outra questão
não menos importante é a dificuldade de diagnóstico, tanto de Covid-19 quanto de
outras doenças, o que poderia, ao mesmo tempo, levar à subestimação do número de
óbitos confirmados e à superestimação do número de casos suspeitos de Covid-19.
Essas questões metodológicas têm alimentado polêmicas levantadas pela imprensa e
aparecem também na forma de boatos nas mídias sociais, muitas vezes com acusações a
profissionais da saúde ou gestores de manipulação da causa dos óbitos, ora escondendo,
ora inflando o número de mortes por Covid-19 (Brasil, 2020).
Os dados sobre óbitos por causa, segundo capítulos da Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), foram obtidos
do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (http://tabnet.rio.rj.gov.br/). Deve-se atentar para
o fato de que há um atraso de semanas ou meses na digitação dos dados sobre óbitos
e sua disponibilização na internet. Por essa razão, foram analisados os dados sobre
mortalidade até o mês de outubro. A seleção do município do Rio de Janeiro se deveu à
disponibilidade desses dados, acrescida do fato de ter sido um dos municípios mais dura
e precocemente atingidos pela pandemia.
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Este estudo faz parte do esforço de monitoramento da pandemia e suas diversas
manifestações epidemiológicas no Brasil realizado no âmbito do MonitoraCovid-19. Esse
sistema integra dados sobre o novo coronavírus no Brasil e no mundo com o objetivo
de oferecer a autoridades da saúde, a pesquisadores e à sociedade em geral um retrato
em tempo real da epidemia no país, por estados e por municípios, e em outros países.

RESULTADOS
Qual foi o impacto da Covid-19 na mortalidade no Rio de Janeiro?
A Figura 1 mostra o aumento no número total de óbitos no município do Rio de
Janeiro em 2020, comparado com os três anos antecedentes.
Figura 1 – Evolução do número de óbitos no município do Rio de Janeiro, entre
janeiro e outubro de 2020, em vermelho, e nos anos anteriores (2017 a 2019),
em verde

Fonte: dados da Secretaria Municipal de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

Observa-se na Figura 1 um aumento desproporcional do número de óbitos em 2020,
a partir de abril. O município do Rio de Janeiro vinha mantendo a média mensal de 5.770
óbitos para os meses de abril e maio, e nos meses de abril e maio de 2020 registrou 8.692
e 10.314 óbitos, respectivamente, o que representa um excesso de aproximadamente
7.400 óbitos em abril e maio. Durante esse período, o município do Rio de Janeiro
reportou um total de óbitos por Covid-19 (confirmados) de 2.439 em abril e 3.173 em
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maio, perfazendo um total de 5.612 óbitos. O volume de óbitos por Covid-19 explicaria,
portanto, cerca de 75% dos óbitos ocorridos em abril e maio. Outros 25% seriam
decorrentes de impactos secundários da pandemia, como a exacerbação de doenças
crônicas, a dificuldade de acesso a serviços de saúde para atendimento de emergências,
bem como de outras manifestações clínicas da Covid-19 não diagnosticadas como tal,
como infartos e problemas respiratórios (Woolf et al., 2020).
No período de março a outubro de 2020 foi observado um excesso de mortalidade
no município de cerca de 27.000 óbitos, em comparação com a média dos anos
anteriores (2017 a 2019). Desse total, cerca de 13.000 foram causados diretamente
pela Covid-19, segundo dados do Sivep Gripe.
Mesmo nos meses mais recentes, de setembro e outubro, se observa um excesso
de mortalidade de cerca de 1.100 óbitos, acima do total esperado para o período, o que
mostra que o sistema de saúde não retornou ao que seria sua “normalidade”, depois
da crise de abril e maio de 2020. Isso significa que os demais 14.000 do excesso de
óbitos, estimados para o período entre março e setembro, podem ter sido causados
indiretamente pela pandemia e pela desassistência à saúde no município. Desses, cerca
de 1.800 óbitos tiveram “causas mal definidas”, isto é, não tiveram diagnóstico, e
muitos deles, cerca de 1.000, ocorreram nos domicílios, sem assistência médica. As
diversas formas de câncer tiveram um excesso de mortalidade de 2.500 óbitos; as
doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, entre as quais se incluem as diabetes,
1.000 óbitos, e as doenças do aparelho circulatório (infartos e AVCs, principalmente)
um excesso de 3.800 óbitos nesse período.
Esse excesso de óbitos é mais evidente quando consideradas somente as causas
mal definidas (sem diagnóstico). A média histórica é de 220 óbitos mensais, e nos
meses de abril e maio foram registrados 625 e 895 óbitos por causas mal definidas,
respectivamente. Esses valores indicam um excesso de mortalidade de 1.080 óbitos com
causas mal definidas, sem diagnóstico definitivo, que podem ser resultado de diversas
doenças e agravos.
Nos anos anteriores, houve uma média de 30% de óbitos ocorridos fora de hospitais
(em outros estabelecimentos de saúde, nos domicílios particulares ou coletivos e em
logradouros públicos). Em 2020 foi observado aumento expressivo nesse índice, que
chegou a 35% em abril e voltou a aumentar em agosto e outubro, o que pode demonstrar
a incapacidade de diagnóstico e de internação de casos graves tanto de doenças crônicas
quanto de Covid-19. Nos anos anteriores, a média de 12,7% de óbitos ocorria nos
domicílios. Esse padrão foi ultrapassado de março a maio de 2020.
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A orientação do Ministério da Saúde recomenda que os óbitos por síndrome
respiratória aguda grave (Srag), independentemente de hospitalização, devam ser
notificados no Sivep Gripe. Nas situações em que o óbito por Srag ocorra em municípios
que não têm cadastro no Sivep Gripe, por não possuírem unidade hospitalar, orientase que o registro no sistema seja feito via Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) de seus serviços de vigilância epidemiológica para a correta e oportuna
notificação (Brasil, 2021).
Esse quadro aponta para uma condição de colapso do sistema de saúde, não somente
dos hospitais, mas também da atenção primária, pois estes, caso fossem mantidas ou
estendidas as ações de prevenção e tratamento oportuno de casos crônicos de doenças,
poderiam evitar grande número dos óbitos.

MUDANÇAS DO PERFIL DA MORTALIDADE EM 2020
Na Tabela 1 está detalhado o excesso de óbitos por causa básica, segundo capítulos
da CID-10.
Tabela 1 – Excesso de óbitos registrados no SIM do município do Rio de Janeiro
em abril e maio de 2020 em relação ao período anterior (2017 a 2019), segundo
capítulos da Classificação Internacional de Doenças, versão 10 (CID-10)
Hospital

Outros
estabelecimentos
de saúde

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

5.185

1.010

110

1

6.353

II. Neoplasias (tumores)

−526

0

165

0

−371

III. Doenças do sangue e dos órgãos
hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários

−14

6

5

0

−4

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

16

65

112

1

208

V. Transtornos mentais e comportamentais

15

−4

16

0

25

−44

8

48

1

26

VII. Doenças do olho e anexos

0

0

0

0

0

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide

1

0

0

0

1

IX. Doenças do aparelho circulatório

−392

21

368

−1

−20

X. Doenças do aparelho respiratório

323

272

31

−2

628

−110

−5

1

0

−117

Causa (Capítulo da CID-10)

VI. Doenças do sistema nervoso

XI. Doenças do aparelho digestivo

Domicílio

Via
pública

Total
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Tabela 1 – Excesso de óbitos registrados no SIM do município do Rio de Janeiro em
abril e maio de 2020 em relação ao período anterior (2017 a 2019), segundo capítulos
da Classificação Internacional de Doenças, versão 10 (CID-10) (continuação)
Causa (Capítulo da CID-10)

Hospital

Outros
estabelecimentos
de saúde

Domicílio

Via
pública

Total

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

−20

−5

3

0

−22

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo

−7

−2

6

0

−2

−151

9

21

0

−121

17

1

−1

0

17

XVI. Algumas afecções originadas no período
perinatal

−19

−2

−2

1

−20

XVII. Más-formações congênitas, deformidades e
anomalias cromossômicas

−33

−1

−1

0

−36

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de
exames clínicos e de laboratório, não classificados
em outra parte

268

229

513

24

1.066

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

−120

1

3

51

−203

Total

4.389

1.603

1.397

74

7.409

XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério

Fonte de dados: Tabnet da Prefeitura (Rio de Janeiro, 2020).

Foram contabilizados cerca de 7.400 óbitos a mais que o esperado nos meses de
abril e maio de 2020. Para alguns grupos de doenças, como as neoplasias, doenças do
aparelho digestivo e do aparelho geniturinário, e para as causas externas, entre as quais
se incluem os acidentes, homicídios e suicídios, observou-se decréscimo no número
de óbitos. Por outro lado, houve grande acréscimo no número de óbitos por doenças
infecciosas, doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, doenças respiratórias e
causas mal definidas. Somente no grupo de óbitos por doenças infecciosas houve um
aumento de cerca de 6.300 óbitos nos meses de abril e maio de 2020, a maior parte
dos quais classificados como decorrentes de “doenças infecciosas, outras e as não
especificadas” (B34).
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Foi observado aumento expressivo no número de óbitos por causas mal definidas.1
Esse grupo de classificações vinha mantendo uma média de 220 óbitos por mês ao
longo do período estudado e aumentou para uma média de 750 nos meses de abril e
maio de 2020.
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu como diretriz
o uso dos códigos de emergência U07.1 e U07.2 para a classificação de óbitos por
Covid-19 (WHO, 2020). No entanto, não foram encontrados registros no SIM do Rio de
Janeiro até maio de 2020 com essa classificação de causa básica. Considerando os dados
de óbito que têm sido divulgados, os registros de Covid-19 foram atribuídos à CID B34.2
(Infecção por coronavírus de localização não especificada).
Observa-se que houve um excesso no número de óbitos registrados em abril e maio,
tanto em hospitais (4.389) e outros estabelecimentos de saúde (1.603) quanto em
domicílios (1.397). O município do Rio de Janeiro apresenta média mensal histórica de
cerca de 700 pessoas que falecem nos domicílios, cerca de 12% de uma média de 5.770
óbitos mensais. Nos meses de abril e maio de 2020, foram registrados 2.864 óbitos
ocorridos nos domicílios, quando seriam esperados 1.470 óbitos, o que equivale a um
aumento de 95% em óbitos desassistidos.
O aumento no número de óbitos em “outros estabelecimentos de saúde”, como
unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e centros e casas de Saúde, pode denotar
falhas na rede de atenção, tanto pela falta de diagnóstico oportuno dos pacientes
quanto pela incapacidade de encaminhar esses pacientes para serviços de saúde de
maior complexidade, como as UTIs de hospitais.
Cabe destacar que os óbitos naturais (que não sejam decorrentes de violências)
ocorridos sem assistência médica devem ser investigados pelo Serviço de Verificação
de Óbito (SVO), que emite a Declaração de Óbito (DO). Esse procedimento foi alterado pela portaria conjunta n. 1, de 30 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do Ministério da Saúde, o que tem sido objeto de contestação jurídica
(Grupo de Trabalho, 2020).
O capítulo 18 da CID-10 reúne um conjunto de sinais e sintomas inespecíficos ou não classificados, que envolvem o aparelho circulatório e respiratório (R00 a R09), aparelho digestivo e ao abdome (R10 a R19), tecido
subcutâneo (R20 a R23), sistemas nervoso e osteomuscular (R25 a R29), aparelho urinário (R30 a R39), sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), relativos
à fala e à voz (R47 a R49), sintomas e sinais gerais (R50 a R69), achados anormais de exames de sangue, sem
diagnóstico (R70 a R79), de exames de urina sem diagnóstico (R80 a R82), de outros líquidos, substâncias e tecidos do corpo, sem diagnóstico (R83 a R89), exames para diagnóstico por imagem e em estudos de função, sem
diagnóstico (R90 a R94) e principalmente as causas mal definidas e desconhecidas de mortalidade (R95 a R99).
1
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A Tabela 2 mostra a alteração percentual de mortalidade verificada nos meses de abril
e maio de 2020 em relação aos anos anteriores (2017 a 2019), segundo causa do óbito
e local de ocorrência.
Tabela 2 – Variação percentual (em %) do número de óbitos registrados no SIM do
município do Rio de Janeiro entre abril e maio de 2020 segundo local de ocorrência,
em relação ao período anterior (2017 a 2019). Células em branco apresentam
número insuficiente de ocorrências para a realização de análises estatísticas. As setas
em vermelho indicam as principais mudanças ocorridas entre causas de mortalidade e
locais de ocorrência do óbito em relação aos anos anteriores
Causa (Capítulos CID10)

I. Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IV. Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas

Outro
Estabelecimento
de Saúde

Hospital

1758

785

–26

Domicílio

Via Pública

Total

598

817

137

–16

4

63

109

36

VI. Doenças do sistema
nervoso

–22

27

74

9

IX. Doenças do aparelho
circulatório

–24

5

48

–1

X. Doenças do aparelho
respiratório

30

109

27

43

XI. Doenças do aparelho
digestivo

–27

XIV. Doenças do aparelho
geniturinário

–36

11

162

XVIII. Sintomas e sinais
anormais exames clínicos e
laboratoriais

157

248

382

XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade

–19

Total

54

–40

111

Fonte de dados: Tabnet da Prefeitura, Rio de Janeiro, 2020.
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–23

456

235

128

–20

144
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Segundo os dados organizados na tabela, percebe-se grande aumento na mortalidade
por doenças infeciosas, de cerca de 800% mais que o valor histórico esperado para
o período, por doenças infecciosas, nas quais se incluem as doenças diretamente
relacionadas à Covid-19. Esse aumento foi registrado tanto em hospitais e outros
estabelecimentos de saúde quanto nos domicílios, sem assistência médica.
Também é notável o aumento do número de óbitos com causas mal definidas
(capítulo 18 da CID-10), que tiveram grande aumento nos domicílios e em vias públicas,
cerca de 380% e 540% mais que o número esperado, respectivamente. Esse fato pode
estar relacionado ao colapso do sistema de saúde, tanto pela lotação de hospitais
quanto pela dificuldade de diagnóstico e encaminhamento de pessoas com quadros
graves de Covid-19 e outras doenças crônicas, acidentes e emergências. Chama atenção
o aumento de óbitos ocorridos em outros estabelecimentos de saúde, como as UPAs e
os centros de Saúde, que deveriam ter sido encaminhados para internação devido à sua
gravidade mas podem ter encontrado barreiras ou resistências nos meses de abril e maio.
Por outro lado, houve sensível redução de óbitos ocorridos em hospitais devidos
a neoplasias, doenças do sistema nervoso, doenças cardiovasculares, do aparelho
digestivo e aparelho geniturinário. Essas mudanças recentes de padrões de mortalidade
podem ser resultado de migrações de diagnóstico, como mostrado na Tabela 2.
Houve aumento no número de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas e doenças respiratórias. Essa alteração de padrão pode ser consequência
do agravamento de doenças crônicas, por falta de atenção adequada ou por dificuldades
de obter internação e tratamento oportuno. Essas causas de mortalidade podem ter
sido categorizadas dentro do capítulo de causas mal definidas, devido a dificuldades de
diagnóstico e à morte sem assistência médica.
Observou-se migração de óbitos que antes ocorriam em ambiente hospitalar e durante
abril e maio passaram a ser mais frequentes nos domicílios. Este é o caso dos óbitos por
cânceres, doenças metabólicas (entre as quais predominam as diabetes), doenças do
sistema nervoso (com grande peso da doença de Alzheimer), doenças cardiovasculares
e do aparelho geniturinário (com diversos casos de insuficiência renal), que configuram
um grave cenário de desassistência vivido nos meses, que pode permanecer ao longo
da pandemia. A maior parte dessas doenças é crônica e o óbito delas decorrente é
considerado evitável2 por ações de prevenção e atenção básica de saúde. Também no
Doenças evitáveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento e doenças reduzíveis por ações
adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde, segundo Malta e colaboradores (2007).
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caso das violências, a redução do número de óbitos em hospitais é acompanhada pelo
aumento de casos ocorridos em vias públicas, também sem assistência médica.
As análises de anomalias de mortalidade demonstram um quadro de desassistência à
saúde que pode ter sido resultado das dificuldades de diagnóstico e tratamento oportuno
de doenças relacionadas diretamente à Covid-19, como em óbitos por problemas
respiratórios e cardiovasculares, bem como do agravamento de doenças crônicas como
diabetes e doenças do sistema nervoso.
Também o aumento no número de óbitos nos domicílios e com causa mal definida
revela uma situação de desassistência, vivida não somente em hospitais e serviços
de alta complexidade. Toda a rede de atenção à saúde, desde as unidades básicas de
saúde (UBS) até as UPAs, incluindo as atividades de vigilância em saúde e investigação
epidemiológica, não foi capaz de detectar e encaminhar adequada e oportunamente os
casos graves de diversas doenças, além da Covid-19, e evitar óbitos.
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