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APRESENTAÇÃO 
 

Este trabalho foi um esforço coletivo de 

compreender a espacialidade da pandemia de COVID-19 

no Brasil. A iniciativa emergiu, no início da pandemia 

(2020), em um momento de extrema necessidade de 

monitoramento cartográfico e da dimensão espacial e 

regional da pandemia que segue por meses. Foi 

estruturado por uma força tarefa com outras instituições de 

ensino superior para mapear a interiorização da pandemia. 

Entendendo as peculiaridades regionais das políticas 

públicas, sobretudo, dos governos estaduais. 

No que diz respeito as metodologias adotadas para 

desenvolvimento deste consistiu na revisão das estruturas 

de mapeamento pensando as possibilidades de 

abordagem temáticas. Na maioria dos Mapas adotou-se a 

janela de casos do início da pandemia até o mês de julho 

de  

Após meses de políticas públicas implementadas 

pelos governos estaduais, no sentido de conter a 

proliferação do contágio nas respectivas unidades 
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federadas, e reiteradamente ignorada pelo Governo 

Federal, na pessoa do Presidente da República, Jair 

Bolsonaro (Sem Partido), temos o resultado, quase 4 

milhões de infectados e 117 mil mortos.  

O isolamento social que é a chave no debate sobre 

a desaceleração do contágio, para que os países 

encontrem uma saída estratégica no colapso e trauma que 

emerge com a pandemia, foi malfeito, em agosto de 2020, 

ronda os 40% no país, que nunca atingiu o isolamento 

social de 70%, recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Na discussão do contágio do resto, que 

fizemos outrora, baseado na discussão de Tomas Pueyo, 

sobre quais estratégias adotar em um momento tão 

peculiar, cuja saída faz analogia ao Martelo e a Dança as 

ações de contenção dos gestores públicos deveriam 

acertar a curva epidemiológica acelerada, em seguida, 

cada país, e no nosso caso, já que o Governo Federal é 

incompetente, os estados conseguiriam sua dança.  

Na escala nacional, o Brasil optou por arremessar o 

martelo pela janela, e os governadores, cada um a seu 

modo, instituíram suas medidas de conter o rápido contágio 
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criando 27 epidemias diferentes com suas características 

regionais guardadas. Os números de casos e mortes 

exponenciais, fez com que se espalhasse, nas duas 

regiões mais pobres do país, Norte e Nordeste, várias 

Itálias e Espanhas, como também debatemos em outras 

análises.  

Por outro lado, na escala regional, se as políticas 

públicas de saúde são os martelos que nos ajudam a 

conseguir a dança de convívio com o vírus, implementando 

medidas severas de restrição da mobilidade social com 

isolamento, quarentena e lockdowns para que a 

propagação exponencial fosse contida e, cada um fez de 

uma forma, não ficaria diferente o valor investido para 

resolver a problemática. 

Em 08 de agosto de 2020, o país completou seis 

meses do registro do primeiro caso de Covid-19, ocorrido 

no dia 26 de fevereiro, e ultrapassou os 100 dias sem um 

ministro titular na pasta da Saúde.  

Além da análise regional, é importante sinalizar que 

a doença apresentou diferenças também em estados 
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dentro de uma mesma região. De acordo com a média 

móvel dos últimos 7 dias, 8 estados apresentaram trajetória 

de alta de morte por covid-19 (RJ, DF, GO, MS, AM, TO, 

BA e RN). 10 unidades da Federação estiveram em 

situação de estabilidade (PR, RS, SC, ES, MG, SP, AC, 

PA, PB, PI) e 6 registram queda (MT, AP, RO, RR, AL, CE, 

MA, PE). Vale ressaltar que a situação de estabilidade ou 

de queda não significa que a transmissão do contágio do 

novo coronavírus esteja sob controle ou que já esteja 

seguro para o afrouxamento das medidas de contenção e 

cuidados sanitários.  

O papel a ser desempenhado pelos governos 

subnacionais ainda é central, especialmente, em um 

contexto de falta de liderança nacional e de ausência de 

coordenação das ações de enfrentamento pelo governo 

federal. Essa situação ficou mais evidente, à medida que a 

crise sanitária avançou nos estados. Cabe ressaltar que 

durante à pandemia foram duas baixas no primeiro escalão 

do Ministério da Saúde, e desde o dia 15 de maio a pasta 

continua sem a indicação de um ministro titular.  
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Em agosto de 2020 foi publicado na plataforma da 

ABCP – Associação Brasileira de Ciência Política, alguns 

textos onde se utilizaram, parcialmente, os Mapas. O 

intuito, portanto, deste atlas é divulgar os cartogramas 

elaborados a fim de compreender a espacialidade da 

pandemia nos primeiros meses de 2020. 

Boa Leitura! 
Prof. Dr. Cristovão Henrique  

Rio Branco/Acre, Primavera de 2021 
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GOIÁS EM TEMPOS DE COVID-19: CONJUNTURA 
POLÍTICA E PANORAMA DA PANDEMIA 

 

Robert Bonifácio 
Guilherme Carvalho 

 
 

Neste texto, buscamos realizar uma leitura da 

conjuntura política e um panorama da propagação da 

pandemia em Goiás ao longo dos últimos meses. 

Destacam-se as nuances nas decisões legais e políticas 

devido às pressões de setores da sociedade para cada vez 

mais flexibilização das atividades econômicas, a ligeira 

piora no ranking de casos e óbitos dos estados e a 

estabilidade do aumento de casos e óbitos, a despeito da 

baixa testagem existente. No Mapa 1, podemos perceber 

os números de casos e no Mapa 2 os de óbitos. 
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Mapa 1: Casos confirmados (27/04/2020) 
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Mapa 2: Mortes confirmadas (24/07/2020) 
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As medidas de atendimento à quarentena, visando 

combater a pandemia da COVID-19, impuseram pressões 

políticas de todos os flancos aos gestores estaduais. 

Desde 15/04/2020, por conta de decisão do Supremo 

Tribunal Federal, a partir de deliberação relativa a ADI 6341 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade), vigora o 

entendimento de que cabe aos municípios definir quais são 

as atividades econômicas essenciais. Como era de se 

esperar, a partir de então, muitos (as) prefeitos (as) fizeram 

gozo da autonomia legal e passaram a não seguir mais, 

necessariamente, os decretos estaduais, editados sob a 

liderança do governador Ronaldo Caiado (DEM). Em 

Goiás, num primeiro momento, somente 42 dos 246 

municípios continuaram a seguir as recomendações dos 

decretos estaduais outrora vigentes. A já destacada 

harmonia entre governos estadual e municipal de Goiânia 

- descrita e analisada em textos anteriores de um dos 

autores sobre a pandemia da COVID-19 em Goiás – 

contribuiu para que a capital se mantivesse fiel aos 

decretos estaduais de março até começo de julho, quando 

o prefeito Iris Rezende (MDB) anunciou que não seguiria o 

esquema de 14 dias de fechamento e 14 dias de abertura 

de atividades econômicas não essenciais. 

Apesar de entendimentos dissonantes sobre a 

propagação da pandemia, é fato que do mês de abril em 

diante assistimos um substantivo aumento de quantidade 

diária de novos casos. Tomando como recorte o décimo 

segundo dia dos últimos cinco meses e expondo a 

quantidade total de casos até as referidas datas, observa-
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se a pujança da curva de crescimento, como é possível 

observar na Figura abaixo. 

Figura 1 – Evolução da quantidade total de casos da 
COVID-19 em Goiás 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2020. 

Elaboração: autores. 
 

Ao analisar o ponto de partida do dia 12 de abril, 

identifica-se um ritmo relativamente alto e estável, variando 

entre 72% e 88%: entre 12 de abril e 12 de maio, 83%; 13 

de maio e 12 de junho, 88%; de 13 de junho e 12 de julho, 

82%; e entre 13 de julho e 12 de agosto, 72%.  

No caso dos óbitos (Figura 2), tem-se a mesma 

tendência de evolução, que varia entre 71% e 81% de 

aumento: entre 12 de abril e 12 maio e 13 de maio e 12 de 

junho, 79%; de 13 de junho e 12 de julho, 82% e, entre 13 

de julho e 12 de agosto, 71%. 
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Figura 2: Evolução da quantidade total de óbitos devido à 
COVID-19 em Goiás 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2020.  

Elaboração: autores. 
 

Mas, qual a magnitude desses números? Para a 

realidade nacional, Goiás e Goiânia apresentam muitos 

casos e óbitos ou a situação é relativamente pouco grave? 

De acordo com a secretaria da saúde do estado, Goiás 

encontra-se na 19ª posição, tanto para casos quanto para 

óbitos, medidos por 100 mil habitantes (24/08/2020).  

Em comparação com períodos anteriores, 

publicados por um dos autores anteriormente (Tabela 1), 

observa-se uma estagnação do posicionamento nacional 

de Goiás em relação aos demais estados, com base em 

dois pontos no tempo em julho, mas uma piora no ranking 

(quanto mais próximo da primeira posição, pior) em relação 

a um ponto no tempo em junho. 

 

Tabela 1 – Posicionamento de Goiás em ranking de 
estados em casos e óbitos por COVID-19 
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Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

Elaboração: autores. 
 

Controvérsias sobre a eficácia do atendimento à 

quarentena à parte é importante considerar que, até o 

presente momento, foram feitos pouco mais de 200 mil 

testes registrados em Goiás, sendo que 49% destes testes 

deram positivos. O ápice de notificações foi na 27° semana 

epidemiológica, ou seja, entre os dias 28/06 e 04/07, 

quando foram notificados 11850 novos casos notificados, 

que ocorreu na semana em que o decreto de isolamento 

intermitente foi editado. Certamente esse número 

dissonante se deve ao caso de Rio Verde, que começou a 

testar em quantidade muito superior seus habitantes, em 

relação aos demais municípios goianos. Devido a isso, em 

um único mês de junho, as notificações aumentaram 70% 

em todo o estado. Conforme se observa na Figura 5, há 

uma ampliação substancial no número de testes feitos no 

estado justamente no mês de junho que, assim como visto 

no gráfico sobre o número de casos confirmados, foi 

quando o maior percentual de crescimento foi registrado. 

Conforme se observa na Figura 3, há uma ampliação 

substancial no número de testes feitos no estado 

justamente no mês de junho que, assim como visto no 
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gráfico sobre o número de casos confirmados, foi quando 

o maior percentual de crescimento foi registrado. 

Figura 3 – Quantitativo de testes realizados em Goiás 
(12º dia dos últimos 5 meses) 

 
 Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

Elaboração: autores. 
 

Mantendo-se o décimo segundo dia dos meses 

como referência, verifica-se uma queda paulatina no 

aumento da quantidade de testes realizados nos primeiros 

meses, ao passo que se dá uma queda mais abrupta no 

período do último mês. Entre abril e maio houve um 

aumento proporcional de 77% no número de testes 

realizados em Goiás. Entre maio e junho e entre junho e 

julho dão-se pequenas quedas no aumento de testagem, 

de 72% e 70%, respectivamente. E de julho a agosto há a 

queda mais brusca do aumento de testes: 48%. 

A Figura 4 indica que Goiás encontra-se abaixo da 

média nacional de testagem de COVID-19. Tanto para os 

números relativos à testagem diária quanto para a mensal, 

e considerando o período entre 12 de abril e 12 de agosto, 

as médias de realização de testes em Goiás é cerca de 

39% do total da média nacional.  
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Figura 4 – Testagem de COVID-19 no Brasil e em Goiás 
(por 100 mil habitantes, entre 12 de abril e 12 de agosto). 

Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 
Elaboração: autores. 

 
Tal Quadro é desanimador, uma vez que a média 

nacional de testagem já se encontra muito abaixo da média 

mundial. Ou seja, se há grande desconhecimento do real 

número de infectados pelo Sars-CoV-2 de maneira geral no 

país, em Goiás a situação é ainda mais agravada. 
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A PERVERSA REALIDADE SOB A AÇÃO DO VÍRUS 
EM MATO GROSSO 

 

Alair Silveira 

Com 83.490 casos confirmados e uma média de 

2.396,1 por 100 mil habitantes, Mato Grosso chega no dia 

24/08/2020 chorando a morte de 2.614 pessoas (Boletim 

SES/MT n. 169). Depois de amargar a condição de líder 

epidêmico da região Centro-Oeste, o estado passou a 

acompanhar aquelas unidades da federação em condição 

de baixa no número de casos na média dos últimos 15 dias, 

conforme o Mapa 3, podemos perceber os números de 

casos confirmados e no Mapa 4 os números de óbitos. 
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Mapa 3: Casos confirmados (28/07/2020) 
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Mapa 4: Óbitos confirmados (28/07/2020) 
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Se o número de recuperados (63.122) é motivo para 

merecidas comemorações, as manifestações da maioria 

dos primeiros-mandatários guardam sinalizações instáveis, 

majoritariamente orientadas pela economia. Como 

sintetizou o governador Mauro Mendes (DEM), ecoando as 

opiniões do presidente da República: “Não podemos 

arruinar a vida das pessoas [...] a morte de uma empresa e 

dos empregos que ela gera também é dolorida”. A 

diferença, ignorada pelo Governador, é que empresas são 

recuperáveis, mas a vida é insubstituível. 

Expressando coerência com suas referências 

pessoais e políticas, o Governador não apenas editou 

decreto liberando o funcionamento de serviços não 

essenciais em até 70% da capacidade, mas recorreu ao 

negacionismo como recurso para evitar ou desqualificar as 

críticas que recebe. 

Com a caneta na mão e evidências na cabeça, o 

Governador desqualificou estudo realizado pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sugerindo 

que as evidências de Mãe Dinah (falecida em 2019) são 

mais certeiras, assim como publicou decreto esvaziando a 

autonomia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Mato Grosso (FAPEMAT), submetendo-a a Secretaria 

de Ciência e Tecnologia (SECITEC). Ambas as iniciativas 

foram objeto de duras manifestações, não restritas ao 

universo científico. 
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Imerso em disputas eleitorais, Mauro Mendes move-

se entre as queimadas que devastam Mato Grosso, o 

sofrimento indescritível de animais, a desproteção às 

populações mais vulneráveis - como povos indígenas - e 

vetos socialmente seletivos. 

Declarando-se “feliz” com a aprovação da Reforma 

da Previdência e reivindicando seu compromisso com o 

“interesse da maioria da população”, Mauro Mendes (DEM) 

persiste determinado a usar seletivamente sua caneta e 

sua retórica. De um lado, promove a ampliação do número 

de desembargadores e assessores, de outro recorre ao 

STF para manter o veto ao pagamento de R$ 1.100,00 para 

professores interinos; também veta auxílio aos guias 

turísticos no valor de R$ 500,00, gasta R$ 8 milhões com 

kit-Covid sem eficácia comprovada; de uma parte libera R$ 

3,8 milhões em emendas parlamentares, de outra, propõe 

bônus mensais para trabalhadores da saúde que, 

estranhamente, privilegia cargos de direção em detrimento 

daqueles servidores que estão na linha de frente (e de 

risco). Mas, como diz a campanha dos servidores públicos 

nas redes sociais: “Voto não tem preço, tem 

consequências”. 

Essa campanha, embora dirigida ao governador, 

não se restringe a ele. Em sintonia com suas prioridades 

governativas move-se a maioria dos parlamentares da 

Assembleia Legislativa de MT (ALMT), aprovando muitas 

das iniciativas do Poder Executivo. No caso da criação de 

nove vagas para desembargadores e 90 para assessores 
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para o Tribunal de Justiça de MT, o presidente da ALMT, 

Eduardo Botelho (DEM) justificou a aprovação sob o 

argumento de que MT é um dos estados com menor 

número de desembargadores. Comparando-se as 

unidades federativas em relação ao componente 

populacional essa afirmação não se sustenta. 

Considerando-se, por exemplo, os estados de Mato Grosso 

e Goiás, enquanto este último tem população de 6,523 

milhões, MT tem menos que a metade (3,224 milhões). No 

entanto, o TJGO conta com 41 desembargadores e o TJMT 

com 39. 

Primeiros-mandatários têm enviado sinais 

contraditórios à sociedade a partir de retóricas rasteiras 

que promovem a ignorância no conteúdo e a grosseria na 

forma. Se a ritualidade do cargo foi comprometida pela 

pequenez estadista daqueles que o ocupam, restam as 

obrigações constitucionais que impõem responsabilidades 

aos chefes executivos com relação à sociedade que 

governam. Não se trata, exclusivamente, de manifestações 

contraditórias, que ora recomendam o isolamento social, 

ora relativizam sua eficácia; que em um momento 

defendem o respeito às recomendações científicas, em 

outro desprezam a pesquisa científica. Nem tampouco, de 

governos que seguem faceiros o cotidiano negocial da 

institucionalidade, mas das prioridades que norteiam suas 

decisões. A centralidade governativa não precisa ser a 

indiferença conivente com a desigualdade social como 

dado perverso da realidade. Pode ser, ao contrário, um 

compromisso para sua mudança. 
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Não se trata, pois, de uma mera 

corresponsabilidade entre governantes e governados, 

como sugeriu o quase-candidato à Prefeitura e atual 

Secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, para 

quem a “população escolheu” não fazer sua parte para 

contenção da epidemia em Mato Grosso. A maioria 

esmagadora da sociedade mato-grossense não tem 

recursos financeiros para fazer escolhas, pois a maioria 

está imersa em relações de trabalho precarizadas, 

intermitentes e inseguras. Situação que lhe impõe, 

também, a condição de usuários de transportes coletivos 

que são espaços de alta transmissão viral, conforme 

estudos da UFMG. Para essa maioria não há jatinhos nem 

hospitais de excelência e, tampouco verbas indenizatórias 

para socorrer o orçamento doméstico. 

Em um período como esse que vivemos, mais do 

que nunca Pedros como Casaldáliga e indígenas como 

Aritana fazem imensa falta. Assim como fazem falta 

aqueles tantos anônimos que para seus familiares e 

amigos são únicos e insubstituíveis. 
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Deborah Silva Monte 

Marcos Prudêncio 

Elaine Regina P. H. da Silva 

 

A pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso 

do Sul está em seu sexto mês e o estado soma 43.065 

casos confirmados e 749 óbitos pela COVID-19 em 

23/08/2020. O primeiro caso da doença foi registrado em 

11/03/2020 e, de lá pra cá, houve disseminação expressiva 

do vírus pelo estado, especialmente no interior, atingindo 

todos os 79 municípios. Apresentamos uma análise 

longitudinal da pandemia no estado, expondo a variação ao 

longo do tempo dos casos e óbitos, as principais políticas 

do governo estadual e o avanço da pandemia entre os mais 

vulneráveis, como os povos indígenas e a população 

carcerária. 

A situação brasileira possui elementos de uma 

"paranoia coletiva". São mais de 100 mil mortos (114.778 

no total), mais de 3,6 milhões de casos confirmados, 12,8 

milhões de desempregados, sem Ministro da Saúde, sem 

um projeto nacional para retomada econômica, com a 

dívida pública acima de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) 

e um isolamento social que não ultrapassa 51,7%, ou seja, 

as pessoas continuam saindo de casa independente da 

realidade. O medo da COVID-19 pareceu muito maior no 

início da pandemia, quando os dados de isolamento 

chegaram a 62,2%, em 22/03/2020, e o Brasil tinha 1.546 

casos confirmados e 25 mortos. 
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Dani Rodrik define que a crise provocada pelo novo 

coronavírus reforçará visões da realidade, isto é, aqueles 

com visão mais neoliberal e/ou xenofóbicas terão mais um 

motivo para ir contra a chegada de estrangeiros em seu 

país pelo “medo do vírus” e outros com visões mais 

estadistas defenderão a importância de maiores gastos 

com a saúde. 

Em consonância com o artigo de Tomas Pueyo, 

“Coronavirus: The Hammer and the Dance” que traça uma 

linha de pensamento para entender a forma de 

organização da sociedade frente à pandemia, vemos as 

medidas quarentenárias mais incisivas como o lockdown 

sendo um martelo, achatando a curva de contágio, e a 

dança, simbolizando a nova forma de viver, entre períodos 

de isolamento e distanciamento. De certa maneira, este 

escopo é visto no Brasil, especialmente em Mato Grosso 

do Sul. 

O estado, ao observarmos a Figura 5, possui um 

total de 43.065 casos confirmados de COVID-19. Em 24/07 

eram 22.873 casos confirmados, havendo um crescimento 

de quase 22 mil casos em apenas trinta dias. 
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Figura 5 - Gráfico dos casos confirmados de COVID-19 
em Mato Grosso do Sul, de março a agosto. 

Fonte: Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, 2020. 
 

Os dados, ademais, mostram um aumento em 

praticamente todas as cidades. Contudo, o mais notável é 

na capital Campo Grande, dos antes, 8.547 casos em 

24/07, e em, 24/08, são 18.663, como pode ser notado no 

Mapa 5 com casos contaminados até julho de 2020. 
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Mapa 5: Casos confirmados de COVID-19 (24/07/2020) 
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Portanto, ao contrário do indicado pelo artigo de 

Tomas Pueyo, o Mato Grosso do Sul não fez em nenhum 

momento um lockdown, não houve um achatamento da 

curva pelo martelo e sim apenas a dança. Deste modo, o 

sul mato-grossense se acostumou, normalizou o vírus (com 

isolamento social de menos de 50%) e intensificou o jeito 

de ser. Neste contexto, as ações do governo estadual 

foram tomadas. O Quadro 1 organiza as principais políticas 

estaduais de combate à pandemia. 
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Quadro 1. Principais ações do governo estadual na 
gestão da pandemia, de março a agosto de 2020. 
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Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 2020. 
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Estas informações mostram que a preocupação 

com temas socioeconômicos, como o acréscimo no 

pagamento de auxílios e a isenção de impostos, se 

concentrou nos primeiros meses da pandemia (março e 

abril). Maio consolidou o sistema de testagem por drive-

thru nas principais cidades. Em junho, entrou em vigor o 

Programa de Saúde e Segurança da Economia 

(PROSSEGUIR) que classifica as atividades em relação ao 

seu risco, com vistas a coordenar as ações entre estado e 

municípios, e fornecer a certos setores econômicos 

previsões sobre o retorno integral ou parcial de suas 

atividades. Julho e agosto, por sua vez, são caracterizados 

pela adoção de políticas voltadas para um novo 

planejamento de leitos de UTI, distribuição de 

Equipamentos de Proteção Individual e planejamento do 

retorno às aulas na rede de ensino estadual. 

Por fim, o avanço da doença entre populações 

vulneráveis aciona o "alarme de incêndio". Aquidauana, 

cidade que abriga a Terra Indígena de Taunay/Ipegue, tem 

a maior taxa de letalidade do estado em 23/08/2020: 81,14 

óbitos/100 mil habitantes. Diante do avanço da COVID-19 

nesta aldeia, em julho, o Conselho do Povo Terena e as 

Defensorias Públicas de Mato Grosso do Sul e da União 

solicitaram ajuda aos Médicos sem Fronteiras para o envio 

de recursos humanos e materiais. No entanto, o socorro ao 

povo Terena foi inicialmente não autorizado pelo Ministério 

da Saúde. Após intensas críticas da opinião pública e 

negociações entre os Médicos sem Fronteiras, a Secretaria 

de Estado de Saúde e a Secretaria Especial de Saúde 
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Indígena, foi autorizado a atuação da ONG em postos de 

saúde de Anastácio. 

Segundo a SESAI, há 1065 casos confirmados e 33 

óbitos por COVID-19 entre indígenas do estado em 

23/08/2020. O Conselho do Povo Terena, por sua vez, 

destaca que somente entre os Terenas há registros de 

1321 casos nas Terras Indígenas de Taunay/Ipegue, 

Miranda, Buriti, Nioaque e Aldeinha (19/08/2020). 

Merece destaque, também, o avanço da doença no 

sistema prisional de Mato Grosso do Sul. De acordo com a 

Agência Estadual de Administração do Sistema 

Penitenciário (Agepen) há, em 23/08/2020, 819 casos 

confirmados, entre internos e servidores. Felizmente, não 

há registros de óbitos. 

Reforçamos, neste contexto de crescimento rápido 

do número de casos, retomada das atividades presenciais 

e ausência de medidas restritivas, a urgência de políticas 

públicas mais específicas e atentas às populações 

socioeconomicamente vulneráveis. 

REFERÊNCIA 
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CINCO MESES DA PANDEMIA DE COVID-19 NO 
DISTRITO FEDERAL. 

 
Michelle Fernandez 

 
 

Em 24 de agosto, o Distrito Federal ultrapassou 150 

mil casos e 2 mil mortes por COVID-19 (Mapa 6), óbitos até 

24 de julho de 2020). O DF ocupa a sétima posição entre 

as Unidades da Federação em número de casos 

confirmados (Mapa 7), casos até 24 de julho de 2020), a 

quinta posição em número de novos casos diários, e a 

segunda colocação em número de casos por 100 mil 

habitantes, com 4.991,9 casos, atrás apenas de Roraima.  
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Mapa 6: Óbitos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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Mapa 7: Casos confirmados de COVID-19 (24/07/2020) 

 

 

 



 

43 

  

 

Entre 16 e 22 de agosto, a taxa de crescimento foi 

de 0,5%, inferior à da semana anterior (entre 09 e 15 de 

agosto), de 1,0%. Porém, a queda da taxa de crescimento 

deve ser analisada com bastante cautela. A regularidade 

das testagens e os ajustes retroativos dos dados podem 

subestimar as taxas de crescimento diário das semanas 

mais recentes e, dessa forma, incidir na diminuição 

apresentada. 

A evolução dos casos de COVID-19 no Distrito 

Federal, como observamos na Figura 6, apresenta quedas 

tímidas no registro de casos por dia e na média móvel por 

7 dias. Essa pequena diminuição faz com que estejamos 

tecnicamente em um “platô” e não indica que já passamos 

pelo pico da pandemia no DF. Portanto, ainda não temos 

uma situação controlada na capital do país. 

Figura 6 - Evolução de casos de COVID no DF 
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Fonte: Secretaria da Saúde do Distrito Federal, 2020. 
Elaboração: Autores. 

 
 

Para entender a situação do Distrito Federal, 

segunda colocação em número de casos por 100 mil 

habitantes entre as Unidades da Federação, é importante 

conhecer as decisões tomadas pelo GDF para enfrentar a 

crise sanitária. Em março de 2020, a atuação do Governo 

do Distrito Federal no enfrentamento da pandemia de 

COVID-19 foi considerada atenta e cuidadosa. Isso se 

deve à decisão do governo em atuar precocemente. 

Em 28 de fevereiro o GDF declarou emergência de 

saúde pública e, em 11 de março, decretou a suspensão 

das aulas em escolas e universidades, limitou aglomeração 

de pessoas em diversos tipos de situação. Entretanto, no 

início de abril, o Governo do DF possibilitou as primeiras 

ações de relaxamento do distanciamento social. 

O Distrito Federal, providenciou medidas 

relacionadas ao distanciamento social no Distrito Federal. 

Estas possibilitaram o retorno: de atividades bancárias (07 

de abril); do setor moveleiro, de eletrodomésticos e do 

Sistema S (09 de abril); de lojas de calçados e de roupas 

(16 de abril); de profissionais autônomos (22 de abril); do 

comércio varejista, incluindo shoppings, e de toda indústria 

(24 de maio); dos parques públicos (30 de maio); de feiras 

e afins (14 de junho); de salões de beleza, barbearia, 

academias de esportes de todas as modalidades (7 de 

julho); do funcionamento de bares e restaurantes (15 de 
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julho); das atividades escolares escolas, universitárias e 

faculdades privadas (27 de julho); de escolas, 

universidades e faculdades públicas (3 de agosto); e 

cancelamento da reabertura de escolas, universidades e 

faculdades públicas (6 e 19 de agosto). 

Além das investidas contra o distanciamento social 

no DF, é importante destacar duas questões fundamentais 

no enfrentamento à pandemia, negligenciadas pelo GDF 

ao longo dos últimos cinco meses: questões relacionadas 

à vigilância epidemiológica no Distrito Federal e a 

incapacidade de resposta do sistema de saúde do DF à 

pandemia. A principal ferramenta de vigilância 

epidemiológica na pandemia, a testagem de casos 

suspeitos e seus contactantes, deve ser analisada no 

Distrito Federal.  

Segundo orientações da OMS, o controle da 

pandemia depende diretamente de testagem em massa, 

visto que essa é a única forma de compreender a evolução 

da COVID-19. Os testes moleculares RT-PCR, que 

identificam o material genético do vírus, tiveram sua 

aplicação em massa recomendada pela OMS como uma 

estratégia mais efetiva que os testes sorológicos (testes 

rápidos). Além disso, a OMS reconhece a taxa de 

positividade de no máximo 5% como referência para 

quantidade adequada de testes aplicados em um dado 

local. De acordo com dados do Boletim nº 18, da Rede de 

Políticas Públicas e Sociedade, a taxa de positividade dos 

testes RT-PCR no DF é de 81,8%, o que indica uma 
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priorização de testagem via testes sorológicos, capazes de 

detectar quem já́ manteve algum contato com o vírus e 

produziu anticorpos e não pessoas infectadas no momento 

da testagem. Essa estratégia de testagem dificulta o 

controle da epidemia no Distrito Federal. 

Observando a capacidade de resposta do sistema 

de saúde no DF, notam-se claros sinais do seu colapso. A 

rede hospitalar do DF não tem sido capaz de atender a uma 

quantidade crescente de casos graves, consequência do 

avanço da epidemia. A taxa de ocupação dos leitos 

hospitalares em unidades de terapia intensiva (UTI) no 

SUS e na rede privada está bastante elevada, chegando à 

manutenção de filas de espera de até 10 dias para ter 

acesso a leitos de UTI COVID.  Ainda que o GDF venha 

afirmando que a capacidade hospitalar tem sido ampliada, 

na realidade a quantidade de leitos de UTI COVID ativos 

mostra que o seu sistema de saúde está colapsado. Por 

diversas ocasiões, a ocupação dos leitos de UTI COVID 

efetivamente disponíveis esteve completa durante o mês 

de agosto. 

Medidas adequadas de enfrentamento à pandemia 

passam pelo distanciamento social, pela implementação 

de estratégias de vigilância epidemiológica e pela 

ampliação da capacidade de resposta do sistema de 

saúde. Observando essas linhas de atuação, e baseando-

nos nas recomendações internacionais, podemos afirmar 

que o Distrito Federal está longe de manter um 

enfrentamento adequado da epidemia.  
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Depois de 5 meses, a pandemia não se arrefeceu 

no DF. Portanto, o governo precisa continuar atuando 

energeticamente. É necessário ainda posicionar-se 

firmemente sobre a necessidade do distanciamento social, 

optar por estratégias de testagem mais consistentes para 

a execução das medidas adequadas de vigilância 

epidemiológica e continuar garantindo o funcionamento 

necessário do sistema de saúde. 

REFERÊNCIAS 

Data SUS - COVID-19 – Ministério da Saúde Insumos - 
Disponível em: < https://bit.ly/3DeiUKS >  
 
IBGE – Cidades – Disponível em: < https://bit.ly/3caJcjA > 
  
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) - 
Disponível em: < https://bit.ly/3n8k84T > 
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ALAGOAS: DESACELERAÇÃO DA PANDEMIA E A 
IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DE MEDIDAS DE 

ISOLAMENTO SOCIAL 

 
Luciana Santana 

Emerson do Nascimento 

Marcelo A. S. Bragatte 

 
 

O primeiro registro do novo coronavírus no estado 

de Alagoas foi confirmado no dia 08 de março de 2020 de 

acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. De lá para cá, 

a evolução da doença se alterou bastante. A situação no 

primeiro mês de pandemia foi relativamente tranquila, 

como esboça o Mapa 8 (até o dia 25 de março de 2020), 

embora, não se saiba ainda com precisão quanto o atraso 

da testagem em grande escala pode ter afetado, 

inicialmente, o diagnóstico preciso da evolução da doença. 

Depois, Alagoas chegou a registrar momentos de muita 

turbulência, registrando taxas de contágio e picos de 

contaminação quando os demais estados da região já 

sinalizavam para o arrefecimento do novo coronavírus. 
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Mapa 8: Casos confirmados por COVID-19 (25/03/2020). 
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O primeiro momento de preocupação mais evidente 

ocorreu entre a segunda quinzena de abril até a segunda 

quinzena do mês de junho, quando as taxas de infecções 

pelo vírus e óbitos cresceram em um ritmo bastante 

acelerado como é demonstrado na relação entre Mapa 9 e 

Mapa 10. Tal situação ocorreu a despeito do esforço 

coordenado da gestão de estado na adoção de ações e 

estratégias de combate à doença. E podemos dizer que 

estas medidas foram importantes e necessárias, sobretudo 

no início da pandemia, conforme mencionado em 

publicação no Nexo1. 

 
1 As ações foram coordenadas entre governo estadual e o da capital, 
houve disposição cooperativa de diálogo com municípios e a 
priorização de ações de aporte científico no processo de tomada de 
decisões no planejamento e definição de estratégias de combate ao 
novo coronavírus no estado. 
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Mapa 9: Primeira morte confirmada por COVID-19 

(31/03/2020). 
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Mapa 10: Mortes confirmadas por COVID-19 (24/07/2020) 
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Outro momento que chamou muita atenção foi com 

a expansão da doença para o interior do estado. O 

processo de interiorização da COVID-19 levou cerca de 

108 dias para alcançar os 102 municípios alagoanos, 

conforme pode ser observado no Mapa 11.  De acordo com 

texto publicado em junho no site da ABCP, a situação 

chamou atenção, especialmente, devido às condições 

socioeconômicas da maior parte destes municípios. Em 

função da rede de dependência social e econômica que 

liga os pequenos municípios alagoanos, as limitações 

estruturais destes municípios restringiram bastante seu 

poder de resposta à pandemia.  
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Mapa 11: Processo de interiorização da pandemia em 

Alagoas (24/07/2020) 
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À medida que a doença se expandia para o interior, 

a capital, Maceió, começou a ter uma queda no número de 

óbitos e ter redução na taxa de ocupação de leitos 

exclusivos para COVID-19. Essa foi à justificativa principal 

do governo para a apresentação do Plano de 

Distanciamento Controlado do estado. O plano foi 

apresentado dia 22 de junho de 20202 por meio do Decreto 

70.145 no qual foram definidas cinco fases de 

afrouxamento das medidas de distanciamento social, 

classificadas pelas cores vermelha (risco elevado); laranja 

(risco moderado alto); amarela (risco moderado); azul 

(risco moderado baixo) e verde (risco controlado). Essa 

classificação leva em consideração três eixos estratégicos 

para orientar a tomada de decisões quanto à flexibilização 

de atividades e serviços no estado: utilização da 

 
2 Decretos estaduais da pandemia em Alagoas: Decreto nº 69.501, de 
13 de março de 2020; Decreto nº 69.527, de 17 de março de 2020, 
Decreto nº 69.529, de 19 de março de 2020, Decreto 69.530, de 19 de 
março de 2020, Decreto l nº 69.541 de 20 de março de 2020, Decreto 
nº 69.577, de 28 de março de 2020, Decreto nº 69.624, de 6 de abril 
de 2020; Decreto nº 69.700, de 20 de abril de 2020; Decreto nº 69.722, 
de 4 de maio de 2020, Decreto nº 69.844, de 19 de maio de 2020, 
Decreto nº 69.935, de 31 de maio de 2020; Decreto nº 70.066 de 09 de 
junho de 2020, Decreto 70.145 de 22 de agosto de 2020; Decreto 
70.177 de 26 de junho de 2020; Decreto 70.513 de 27 de julho de  2020 
e 70.725 de 11 de agosto de 2020.  
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capacidade hospitalar instalada3; evolução 

epidemiológica4; e taxa de evolução da COVID-195.   

Em complementação às diretrizes apresentadas no 

Plano, uma matriz de risco foi publicada no dia 26 de junho, 

através do Decreto Estadual 70.177. No dia 30 de junho o 

Decreto 70.178 estabeleceu uma espécie de aplicação 

territorializada das medidas. Desta forma, algumas regiões 

e/ou cidades do estado estavam em fases diferenciadas no 

mesmo período.  

Dentro do modelo classificatório dos decretos 

mencionados acima, todos os municípios do estado de 

Alagoas permaneceram na fase vermelha até o dia 19 de 

julho. A partir de 20 de julho, de acordo com o Decreto 

70.349 de 13/07/2020, alguns municípios da região 

 
3 Significa a ocupação de leitos exclusivos para COVID-19 
(coronavírus), sendo este eixo composto por 3 (três) indicadores: a) 
Taxa de Ocupação de Leitos com respiradores: percentual de 
ocupação de leitos com respiradores da rede hospitalar exclusiva para 
pacientes com COVID-19), sendo a soma de leitos de UTI mais os 
leitos intermediários; b) Taxa de Ocupação de Leitos Geral: percentual 
de ocupação de leitos da rede hospitalar exclusiva para pacientes com 
COVID-19, sendo os leitos com respiradores mais os leitos de 
enfermaria; e c) Quantidade de Leitos com respiradores por 100 (cem) 
mil habitantes: quantidade de leitos com respiradores exclusivos para 
pacientes com COVID-19 para cada grupo de 100 (cem) mil habitantes. 
4 Serão verificados a evolução do número de óbitos no Estado de 
Alagoas, tendo como indicadores: a) Óbitos por Semana 
Epidemiológica: total de óbitos confirmados somados aos óbitos em 
investigação por COVID-19 ocorridos naquela semana; e b) Taxa de 
Letalidade: índice de morte em pacientes confirmados com a doença. 
5 Evolução da COVID-19, avaliada pelo seguinte indicador: Razão de 
casos ativos por casos recuperados. 
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metropolitana e da região do litoral norte do estado saíram 

também da fase vermelha e passaram à fase laranja. Os 

demais municípios permaneceram na fase vermelha.  

E o que mudou desde o mês de julho? Qual é a 

situação da pandemia no estado em agosto? O estado 

continua mantendo em vigor medidas de distanciamento 

social? Qual a avaliação pode ser feita da evolução da 

pandemia?  

De acordo com os dados do boletim Epidemiológico 

da Secretaria de Saúde do estado, nas últimas 24 horas, 

foram confirmados mais 438 casos de COVID-19 em 

Alagoas e nove óbitos. O estado passa acumular um total 

de 77.755 casos confirmados do novo coronavírus, dos 

quais 3.334 estão em isolamento domiciliar e 154 

internados em leitos públicos e privados. Outros 72.412 

pacientes já finalizaram o período de isolamento, não 

apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados 

da doença. 3.876 casos estão em investigação laboratorial. 

O número de óbitos por COVID-19 chegou a 1.853 óbitos  

A análise dos registros diários de contaminados e 

mortos por COVID-19 no estado nos últimos 31 dias nos 

permite apontar para uma relativa redução dos números no 

estado. 
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Figura 7: Situação da pandemia em Alagoas 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, 2020. 
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Na primeira linha da Figura acima temos os dados 

de casos e, na segunda linha, os óbitos. Sendo na primeira 

coluna o acompanhamento da pandemia desde seus 

primeiros casos. Na segunda coluna, um recorte dos 

últimos 31 dias de pandemia em Alagoas. Em azul no 

formato de barras são apresentados os casos/óbitos. A 

média móvel é representada pela linha na cor laranja para 

os casos de contaminados e na cor vermelha para os 

óbitos. A média móvel foi calculada com intervalos de sete 

dias.  

De acordo com esses dados é possível verificar uma 

redução na tendência de casos e óbitos, mas está ainda é 

uma redução lenta. A partir do início da desaceleração da 

pandemia, já é possível observar um desafogamento do 

sistema de saúde, no que compreende a disponibilidade de 

leitos para tratamento de COVID-19. Atualmente, dos 

1.326 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde 

(SESAU-AL), 290 encontram-se ocupados6, o que 

corresponde a 22% do total. Atualmente, 105 pacientes 

estão em leitos de UTI, 03 em leitos intermediários e 182 

em enfermaria.   

E em relação às medidas de distanciamento social 

em vigor no estado? De acordo com o último balanço 

 
6 Esses dados referem-se ao dia 27 de agosto de 2020 até às 17h. 
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epidemiológico apresentado pelo governo do estado, 

Maceió se mantém na fase azul do plano de retomada das 

atividades, enquanto o resto do estado está na fase 

amarela. Enquanto Maceió se mantém em situação de 

risco moderado baixo, as outras cidades do interior entram 

para a condição de risco moderado. Esse aparente 

descompasso entre capital e interior do estado reflete a 

própria dinâmica de expansão do novo vírus, que só 

chegou às cidades do agreste e sertão alagoano muito 

depois da expansão do contágio na capital.  

As perspectivas em relação parecem promissoras, 

todavia, há que se destacar a necessidade de supervisão 

e controle necessário ainda da capital, que acumula a 

maior densidade populacional dentre as cidades 

alagoanas. Neste sentido, se por um lado Maceió se abre 

para muitas atividades com ocupação prescrita de 75% 

para bares, restaurantes e instituições religiosas; outros 

espaços como cinemas, museus e teatros ainda seguem 

fechados pelo receio dos efeitos que sua abertura nesse 

momento pode provocar sobre a disseminação do novo 

vírus. 
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A decisão do governador Renan Filho (MDB), por 

acompanhar prognósticos7 diferentes para cada região do 

estado para definir a mudança na classificação de risco na 

doença nos municípios parece acertada. Entretanto, a 

despeito do cenário de redução de casos e óbitos no 

estado e melhora na taxa de ocupação do sistema de 

saúde alagoano, as medidas de distanciamento ainda são 

necessárias e primordiais para favorecer uma tendência 

mais acentuada no número de casos. A adoção de novas 

medidas de afrouxamento das restrições requer cautela e 

muita vigilância. É preciso que governos estadual e 

municipal façam acompanhamento rigoroso da situação 

epidemiológica em todo o território, amplie a testagem dos 

suspeitos por coronavírus, adote estratégias de 

rastreamento dos casos, mantenham as medidas de 

distanciamento e que a população colabore com o 

cumprimento das recomendações sanitárias, 

especialmente evitando aglomerações, usando máscaras 

e higienizando as mãos com frequência. 

 

 

 
7 Considera a avaliação das especificidades locais no tratamento das 
condições de isolamento e de segurança tem sido muito importante 
para a contenção da pandemia. 
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BAHIA: Desafios sanitários e políticos da reabertura 
 
 

Carla Galvão Pereira Arantes 

Claudio André de Souza 

Rafael de Aguiar Arantes 

 
 

Conforme discutimos nas últimas edições deste 

boletim, o governo da Bahia se destacou na 

implementação de ações de cooperação com os 

municípios do estado, em especial com Salvador, que se 

expressou em uma governança de crise considerada por 

nós, até aquele momento, bem-sucedida. Porém, essa 

avaliação vem sendo colocada em questão desde a 

implementação das estratégias de reabertura das 

atividades econômicas levadas a cabo desde o início de 

julho pelo governo do estado e pelas prefeituras, em 

especial Salvador. O critério principal do plano de 

flexibilização costurado pelo governo do estado e pelos 

municípios se fundamentou na taxa de ocupação dos leitos 

de UTI e não considerou outros aspectos tidos como 

relevantes. Por exemplo, para o Comitê Científico do 

Consórcio Nordeste, além da tensão sobre o sistema de 

saúde deveria ser também considerados o fator de 

reprodutibilidade da doença, a situação local da epidemia 

e o isolamento social, bem como a influência geográfica. 
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A Bahia vive hoje uma situação relativamente 

confortável em termos da ocupação leitos clínico e de UTI, 

respectivamente 49% e 56% no dia de hoje. Uma das 

principais estratégias do governo do estado durante todo o 

período da pandemia foi à ampliação do número de leitos 

de modo a garantir que não houvesse uma saturação do 

sistema de saúde. Isso, de fato, foi alcançado, pelo menos 

até o presente o momento. Entretanto, esses números não 

revelam a atual situação da pandemia no estado. Desde o 

último boletim (15/07), o número de casos na Bahia mais 

do que dobrou, passando de 112.993 para 245.021 mil 

casos, a maior parte deles nos municípios do interior, 

confirmando a hipótese da interiorização da pandemia, 

conforme pode ser visualizado nos Mapas abaixo. 

Salvador, que já foi responsável por mais da metade do 

número de casos, hoje representa cerca de 31%. O número 

de óbitos revelou tendência semelhante, saltando de 2.638 

para 5.135 mil.  
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Mapas 12 e 13: Evolução dos casos de COVID-19 na 

Bahia – 25/03 e 24/07 
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Nos últimos dias, a Bahia tem apresentado também 

uma ampliação da chamada média móvel de óbitos, o que 

só ocorre quando o dado diário ultrapassa 15% do valor 

dos últimos 14 dias. Segundo o Secretário de Saúde do 

Estado, Fábio Vilas Boas, isso não representa a real 

situação da Bahia, já que estaria ocorrendo um esforço da 

secretaria de saúde estadual e dos municípios de atualizar 

os registros de mortes relativos à COVID-19. A ampliação, 

portanto, seria resultado de uma subnotificação passada, o 

que demonstra um grave problema de transparência na 

inclusão temporal dos dados no sistema. Ou o estado 

conviveu durante um bom tempo com dados subnotificados 

da mortalidade causada pela COVID-19 ou essa 

justificativa está sendo utilizada agora para relativizar o 

crescimento da pandemia no estado, situação inequívoca, 

segundo os dados apresentados nesse boletim, que se 

fundamenta na comparação com as condições de 42 dias 

atrás. 

Acreditamos, para além da supracitada atualização 

dos dados, que a realidade aqui descrita sugere a 

fragilidade do critério baseado na ocupação de leitos para 

a flexibilização das atividades econômicas, especialmente 

porque ele vem sendo utilizado de maneira artificial. As 

referidas taxas não vêm caindo por conta da diminuição do 

número de casos diários ou da taxa de reprodutibilidade, 

mas por conta do contínuo esforço dos governos (nesse 
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caso não apenas do estadual) em ampliar o número de 

vagas. Porém, isso não garante o controle da pandemia e 

nem a preservação de vidas, já que o próprio secretário de 

saúde, em entrevista a uma rede de televisão local, 

informou que a taxa de mortalidade daqueles que vão para 

a UTI é de cerca de 50% no estado. Nessa declaração, 

evidentemente, o secretário tentava informar à população 

que a existência de leitos de UTI não garantia o fim da 

pandemia, mas qual a mensagem institucional que o 

governo passou à população quando apresentou os planos 

de flexibilização justamente pautado neste indicador? 

Conforme também discutimos no boletim anterior, já 

naquele momento notávamos o crescimento das pressões 

advindas dos setores econômicos e a incapacidade dos 

governos de manter por muito mais tempo as medidas de 

isolamento social. Os conflitos e tensões se tornaram 

evidentes, assim como os interesses, em especial dos 

prefeitos, que já se voltavam para o imediatismo dos 

ganhos eleitorais, fruto da realização das eleições 

municipais em novembro. De fato, as medidas de 

flexibilização se sucederam gradativamente. Salvador, por 

exemplo, já alcançou a fase dois de reabertura, de um total 

de três. Municípios da região metropolitana e de regiões 

turísticas do estado já permitiram a abertura de bares, 

restaurantes, praias e meios de hospedagem. O sistema 

de Ferry-Boat, que liga Salvador a Ilha de Itaparica, voltou 
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a funcionar nos finais de semana. O índice de isolamento 

do estado caiu e mais carros e ônibus são encontrados nas 

grandes cidades; até os engarrafamentos voltaram a 

ocorrer, bem como a frequência maior de pessoas no 

comércio de rua.  

Na esteira da flexibilização rumo ao “novo normal”, 

na capital baiana a realização de festas denominadas de 

“paredão” têm sido consideradas um grande problema a 

ser enfrentado. Geralmente realizada em bairros 

populares, concentram grande número de pessoas, em 

especial jovens, muitas vezes sem o uso de máscara. A 

prefeitura em conjunto com o governo do estado, com o 

apoio da Polícia Militar (PM), está construindo ações 

logísticas conjuntas de enfrentamento à realização de 

paredões nos bairros com maior adensamento 

populacional e com mais de mil casos. No entanto, estas 

medidas podem reproduzir um modelo baseado na 

repressão em vez da conscientização, reforçando o 

racismo institucional ao construir ações voltadas à 

repressão de jovens negros, pobres e de bairros 

periféricos, ainda que a situação seja bastante complexa.  

Apesar de uma sensação de que vida retornou ao 

“normal”, algumas medidas continuam sendo colocadas 

em prática: 354 municípios baianos permanecem com 

restrição para os transportes intermunicipais, as aulas 
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continuam suspensas sem data para a retomada (ainda 

que o governo estadual tenha iniciado um protocolo de 

testes de professores e alunos para um possível 

retomada), a Bahia tem em seu território hoje três vacinas 

sendo testadas (Oxford/AstraZeneca, Pfizer e BioNtech) e 

o governo do estado assinou um protocolo de 

entendimento com o grupo biotecnológico da China – 

CNBG para inserir o estado e a região Nordeste nos 

estudos clínicos da terceira fase de testes. Em Salvador, 

as praias e escolas municipais permanecem fechadas, 

assim como cinemas, teatros e clubes recreativos. De 

acordo com o protocolo de reabertura estabelecido, essas 

últimas três atividades (Fase 3), já poderiam ter sido 

liberadas. Porém a prefeitura resolveu adiar essa fase para 

avaliar melhor os resultados da fase 2, que incluiu bares, 

restaurantes, salões de beleza e academias, entre outras 

atividades.  

Os desafios sanitários e políticos atinentes ao 

enfrentamento á COVID-19 na Bahia envolvem uma parte 

da sociedade civil e seus diferentes grupos que passam a 

se mobilizar diante do retorno das atividades, destacando-

se empresários, comerciantes e profissionais da educação. 

Parte da mídia local – rádios, jornais e TV – tem pautado o 

retorno como uma necessidade, em especial, como uma 

medida de salvamento da economia. Ao mesmo tempo, 

ainda há um campo de incertezas no que se refere à 
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eficácia das medidas para permitir o retorno das atividades 

com segurança. Em um ano eleitoral, autoridades e 

governantes exercem um “cálculo de conflito” que envolve 

a representação de interesses, mas ao mesmo tempo, o 

cuidado com o controle da pandemia, já que a perda de 

vidas também pode acarretar um grande custo político e 

eleitoral. As próximas semanas serão decisivas no 

desenvolvimento desse dilema entre a representação dos 

diversos interesses econômicos e a preservação de vidas. 
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DO COMBATE AO CORONAVÍRUS AO 
ENFRENTAMENTO DE SETORES ECONÔMICOS: 

NOTAS SOBRE A PANDEMIA NO CEARÁ (JULHO-
AGOSTO) 

Monalisa Lima Torres 

Emanuel Freitas da Silva 

 
 

Tendo Figurado pelo primeiro trimestre da 

pandemia entre os três estados com maior número de 

casos e óbitos por COVID-19 em 2020, o Ceará atravessou 

os meses de junho e julho com considerável diminuição 

dos números relacionados à pandemia, o que possibilitou 

o deslocamento do foco de atenção para a retomada de 

atividades econômicas e de algumas outras que não 

haviam sido consideradas como essenciais, conforme 

pontuamos em boletim anterior. Exatamente por isso, com 

exceção de academias, barracas de praia, instituições de 

ensino e cinemas, as outras categorias de serviços tiveram 

suas atividades retomadas seguindo as fases de 

reabertura indicadas no Plano de Retomada Responsável 

das Atividades Econômicas e Comportamentais (Decreto 

Nº 33.722/2020) proposto pelo governo do Ceará.  



  

 

74 

  

Mapa 14: Casos confirmados de COVID-19 (24/07/2020) 
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Mapa 15: Óbitos confirmados de COVID-19 (24/07/2020) 
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 Se os meses de junho e julho apresentaram 

números alarmantes de casos confirmados e óbitos 

(Mapas 14 e 15) nas cidades do interior, o mês de agosto, 

em linhas gerais, trouxe uma maior tranquilidade ao 

governo do estado no que diz respeito à condução da crise 

de saúde e da crise econômico que se abateu sobre o 

Ceará, colhendo resultados já promissores na arrecadação 

estadual (o que possibilitou o adiantamento da primeira 

parcela do décimo terceiro salário de servidores estaduais), 

no saldo de 5.727 empregos em julho (maior no Nordeste 

e sexto no Brasil) e na gestão da saúde, com a chegada 

dos últimos 700 respiradores, destinados às cidades do 

interior. 

Agosto registrou os menores índices de transmissão 

de COVID-19 no estado, como mostra a Figura 8, com 

destaque para a cidade de Fortaleza, o epicentro do 

contágio. A variável que mede a capacidade que cada 

pessoa positivada teria para retransmitir o vírus chegou a 

0,64 em 13 de agosto. Queda significativa quando 

comparado ao pico da pandemia em maio, cuja taxa de 

transmissão chegou a 2,0 no Ceará. Segundo o 

governador Camilo Santana (PT), o resultado teria sido 

fruto do empenho do governo em adotar medidas 

antecipadas para barrar a disseminação do coronavírus, 

desde a formação de Comitê de Planejamento para 

Combate a COVID-19 (Decreto nº 33.509/2020), os 
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decretos de isolamento e suspensão de atividades 

econômicas não essenciais (Decreto nº 33.519/2020) em 

todo o estado até a ampliação e reestruturação da rede 

pública de saúde estadual para atender os casos de 

coronavírus. Até agora, o governo cearense investiu quase 

R$ 570 milhões no enfrentamento à COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Taxa de Transmissão da COVID-19 no Ceará 
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Fonte: IntegraSUS/SESA, 2020. 
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Apesar dos bons resultados, que possibilitaram a 

retomada da economia e relaxamento das medidas de 

restrição de circulação de pessoas (com a reabertura, 

inclusive, de alguns destinos turísticos, como a praia de 

Jericoacoara), campanhas publicitárias de conscientização 

dos cearenses circulam por diversas mídias a fim de evitar 

novas ondas de contágio, produzidas pelo possível 

relaxamento, por parte da população, das medidas de 

proteção social8; junte-se a isso a entrada em vigor da lei 

estadual nº 17.261/2020 que prevê multa que variam de R$ 

100 a R$ 300 àqueles que circularem nas ruas sem o uso 

de máscaras, bem como a punição a estabelecimentos que 

não exijam seu uso por parte de frequentadores. 

No Cariri, epicentro da pandemia durante os meses 

de junho e julho, houve o maior crescimento das médias de 

novos infectados: entre 27 de julho a 4 de agosto, registrou-

se evolução de 1,09% de novos casos, enquanto a média 

estadual foi de 0,58%. Mesmo assim, os índices 

apresentaram tendência de queda, o que permitiu à região 

avançar para a fase 2 do plano de reabertura com a 

permissão para funcionamento de restaurantes em horário 

reduzido e templos religiosos (com 20% da capacidade). 

 
8 Como cenas reproduzidas em cadeia nacional de aglomerações na 
Praia de Iracema, com diversas pessoas sem máscaras. 
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As macrorregiões de Sobral, Sertão Central e Litoral 

Leste/Jaguaribe avançam para a fase 3 e Fortaleza e 

Região Metropolitana permanecem na fase 4, produzindo, 

na sociedade, uma sensação de “tudo normalizado”. Isso 

levou governo estadual e prefeitura de Fortaleza a 

intensificarem, por meio das polícias, guarda municipal e 

Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS) 

fiscalização em estabelecimentos comerciais e academias 

que descumprissem as normas de biossegurança. Além do 

monitoramento de praias, que têm se tornado pontos de 

aglomerações sobretudo nos finais de semana, a Polícia 

Militar já encerrou festas clandestinas na capital. 

Figura 9 – Índice de isolamento social no Ceará 

Fonte: Mapa Brasileiro da COVID 
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O Debate Pelo Retorno Das Aulas Presenciais No Ceará 
 

Novo enfrentamento com o governador foi 

produzido por dois setores econômicos que têm reclamado 

o restabelecimento de suas atividades: bares e ensino 

privado. Os primeiros, até a data de produção deste texto, 

ainda não haviam sido incluídos no plano de 

funcionamento junto aos restaurantes, gerando uma série 

de reclamações de proprietários com ameaças de falência. 

Quanto aos segundos, uma série de mobilização, que vão 

desde a publicidade em jornais de circulação local, 

outdoors até à realização de carreatas e aulas públicas têm 

sido levadas a cabo pelo sindicato das escolas privadas. A 

campanha “pelo direito de decidir”, buscando levar aos pais 

o direito de levar ou não seus filhos para escolas, tem dado 

a tônica dos movimentos de reivindicação da retomada das 

aulas, que segundo o plano de reabertura da economia, 

estava previsto para voltar em julho. O governador, a cada 

pronunciamento, mostra-se mais decidido pelo adiamento 

do ensino presencial, gerando mais insatisfação no setor, 

que tem recebido apoio de deputados e vereadores de 

oposição. 

A pressão se justifica pelo número de escolas que 

perderam matrículas ou que estão sob risco de falência em 

razão da pandemia. Para se ter ideia, as escolas da rede 

privada em Fortaleza tiveram mais de 80% de 

cancelamentos de matrícula, a maioria creches e escolas 
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de educação infantil, que correspondem a 40% do 

segmento e que encerraram em definitivo as atividades. 

Com a necessidade de investir em adaptações estruturais 

para atender as demandas de biossegurança, a pandemia 

provocou aumento da inadimplência e resultou em 

demissões que chegam a 30% dos funcionários do setor. 

Cenário que se acentua quando se consideram escolas de 

médio e pequeno porte não apenas na capital. 

O segundo semestre letivo de 2020 foi retomado no 

Ceará (rede pública e privada), mas apenas na modalidade 

à distância. Nas escolas da rede pública estadual, as aulas 

iniciaram no dia 10 de agosto. A Secretaria de Educação 

do Ceará (SEDUC) prepara o plano de retomada do ano 

letivo presencial na rede estadual. Profissionais da 

educação da rede municipal de Fortaleza receberam férias 

coletivas no mês de agosto enquanto as unidades de 

educação passam por intervenções para garantir o retorno 

às aulas presenciais.  

Em 26 de agosto, o Dr. Cabeto, titular da Secretaria 

de Saúde (SESA), afirmou que o governo estuda plano de 

retomada das aulas presenciais no Ceará por fases e prevê 

testagem em massa para alunos e funcionários das 

instituições de ensino. Pela proposta, as atividades 

presenciais devem iniciar em setembro. 
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Por fim, no plano da sociedade, enquanto igrejas 

evangélicas, que se mobilizaram intensamente (sem êxito) 

para sua inclusão entre os “serviços essenciais” ainda no 

mês de maio, voltaram às atividades, obedecendo aos 

protocolos das autoridades sanitárias; a igreja católica, sob 

a liderança do arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, 

tem permanecido de “portas fechadas” mesmo com o 

avançar das fases de retomada em Fortaleza. Segundo 

Antônio, é preciso esperar mais para ter a certeza de que 

os perigos de contágio estão sob controle. Assim, a 

Caminhada com Maria, evento que reúne anualmente 

quase 2 milhões de católicos e que está inscrito entre os 

eventos oficiais do estado, teve sua realização de modo 

virtual. 
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O MARANHÃO APÓS CINCO MESES DE PANDEMIA 
 
 

Hesou Romulo Braga Pinto 

Ananda Beatriz Rodrigues Marques 

 
 

O estado do Maranhão possui população de mais 

de sete milhões de habitantes. Teve o primeiro registro de 

caso no dia 20 de março de 2020 e nove dias depois o 

primeiro óbito. Desde então os casos e óbitos foram 

aumentando concomitantemente. Nos Mapas 16 e 17 é 

possível verificar os dados atualizados até julho. 
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Mapa 16: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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Mapa 17: Mortes confirmadas por COVID-19 (24/07/2020) 
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Em 25 de agosto de 2020 o estado do Maranhão 

contabilizava 145.921 casos e 3.377 óbitos de COVID-19, 

incidência de 2.062 casos por 100 mil habitantes e 

letalidade de 2,31%. O ritmo de contágio da doença, que 

na citada data era estimado em 0,9, está há quase setenta 

dias abaixo de um. Estes indicadores estão acompanhados 

de uma redução na média de novos casos e novos óbitos 

e na queda da ocupação de leitos clínicos de UTI, o que 

tem chamado a atenção da imprensa, de outros estados e 

organismos internacionais¹. Após cinco meses de 

pandemia é possível realizar um balanço das ações 

governamentais de enfrentamento ao coronavírus no 

estado.  

Os esforços governamentais analisados do início 

até aqui dão conta de um processo de estabilização da 

contaminação pelo coronavírus, bem como de um padrão 

de atuação coordenada entre Palácio dos Leões e os 

municípios maranhenses a partir de uma lógica de 

regionalização do acesso aos leitos hospitalares e do 

estabelecimento de diretrizes de enfrentamento para as 

secretarias municipais de saúde. Em primeiro lugar pode-

se destacar o processo de interiorização da contaminação. 

Ocorrido, como bem destacamos em análises anteriores, 

da capital para as principais cidades do território. Isto 

ocorreu em consonância com as situações 
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epidemiológicas dos estados cujas fronteiras são 

compartilhadas com o Maranhão.  

Pelo lado oeste, a segunda maior cidade do estado, 

Imperatriz, esteve sob uma pressão no sistema de saúde 

em meados de maio e junho, estabilizando logo em 

seguida para agora, no mês de agosto, voltar a indicar 

aumento no número de casos e da ocupação de leitos. 

Esse repique na curva de Imperatriz pode ser atribuído à 

baixa adesão às medidas não farmacológicas e à 

subnotificação de casos, que é bastante elevada, 

principalmente no município de Imperatriz, onde estima-se 

que a cada 10 casos, 9 não são testados e 

consequentemente, não são notificados. Nesta região de 

saúde foi implementado um Hospital de Campanha, em 

parceria público-privada, no município de Açailândia, a 70 

km de Imperatriz, a estrutura temporária assimilou a 

sobrecarga na rede hospitalar na região. 

Pelo lado leste, fronteiriço ao estado do Piauí, a 

primeira onda ocorreu de maneira “tardia” por assim dizer, 

em relação à situação da pandemia em São Luís. Este 

atraso na infecção ofereceu algumas condições de 

resistência mais elaborada do que se percebeu quando 

ainda dos primeiros sinais de estresse na rede assistencial 

da capital. O tempo de preparação e a resposta na 

aquisição de equipamentos para implantação de leitos 
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clínicos e de UTI serviu de base, no nosso entendimento, 

para que os efeitos sentidos na região leste fossem 

minorados quando se enxerga o contexto geral do estado. 

Em terceiro lugar a onda de contaminação invadiu, 

como se esperava, a região sul do estado. Com a sede 

regional no município de Balsas concentrando a maior 

parte dos casos visualizados, o que se percebeu foi uma 

contaminação territorializada e amplamente difundida. A 

chegada do coronavírus na região foi acompanhada, pelos 

relatórios analisados, de uma ampliação dos leitos de UTI 

na região, mas a principal medida aconteceu no tratamento 

de casos leves. Um hospital de campanha adaptado e 

ambulatório para tratamento inicial da doença.  

Das 19 regiões de saúde presentes no estado, as 

quatro com maior incidência no número absoluto de casos 

de coronavírus são: São Luís, Santa Inês, Imperatriz e 

Balsas. A presença da região de Santa Inês levanta a 

hipótese de que o investimento realizado em testagem, 

notadamente pela prefeitura municipal, elevou o patamar 

não só da cidade, mas também dos municípios do entorno, 

no Quadro geral de pessoas infectadas.  

O resultado do inquérito sorológico³, divulgado na 

terça-feira 24 de agosto, indicou prevalência de anticorpos 

contra o novo coronavírus em 40,4% da população 
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maranhense, a maior dentre os estudos realizados no 

Brasil até este momento. O detalhamento da prevalência 

indica que pretos e pardos somam 80% dos contaminados; 

e que a população com menor escolaridade também soma 

cerca de 80% dos contaminados, pois aqueles com ensino 

fundamental completo somam 37,7% e com ensino médio 

completo somam 41,9%, contra 20,4% de prevalência 

entre aqueles com ensino superior completo, a maior 

escolaridade categorizada na pesquisa.  

Quanto à renda e ao número de moradores do 

domicílio, verifica-se que a prevalência nos estratos de 

maior e de menor renda é semelhante, sendo de 17,7% 

entre aqueles com renda menor que mil reais e de 19% 

entre aqueles com renda maior que três mil reais. Uma 

hipótese explicativa a partir do que se observou no 

município de São Luís é que a doença teve foco inicial entre 

aqueles de maior renda que viajaram para o exterior, mas 

com o passar do tempo, se espalhou pelos bairros 

populares e, subsequentemente, houve a interiorização da 

doença.  

Além disso, quanto maior o número de moradores, 

maior a prevalência de contato com o vírus, o que indica 

que as condições de moradia, que são um proxy de outros 

indicadores sociais, atuando como determinante 

importante da vulnerabilidade sanitária. Ou seja, é preciso 
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analisar a crise sanitária também sob a perspectiva social 

e levar em consideração as desigualdades históricas e 

regionais do Brasil. 

O que se observa é que, apesar das diretrizes 

sanitárias decretadas pelo governo estadual, das 

fiscalizações realizadas e ações de apoio à população 

(como a distribuição de máscaras, álcool, implementação 

de pontos de higiene e regras de distanciamento social), a 

principal estratégia de enfrentamento à pandemia foi a 

ampliação da capacidade hospitalar através da instalação 

de leitos de UTI e clínicos específicos para pacientes de 

coronavírus e dos investimentos na contratação de 

profissionais, reformas e construções de hospitais, compra 

de medicamentos e organização de fluxos regionais de 

atendimento aos casos. 

Nos países que conseguiram controlar a doença 

houve um esforço por parte dos governantes em garantir o 

cumprimento das medidas não farmacológicas, 

principalmente o isolamento social. No Brasil, a 

descoordenação federativa, o desalinhamento entre 

governo federal e estados, e a política negacionista 

adotada pelo presidente da república criaram este cenário 

de mil mortos por dia. Coube aos estados e municípios 

minimizarem os impactos da doença em seus territórios.  
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No Maranhão, o governo de Flávio Dino (PCdoB) 

investiu na ampliação de leitos, o que garantiu certa 

estabilidade, mas que não garante o controle do vírus. 

Aqueles municípios nos quais a gestão local conseguiu 

organizar a atenção básica tiveram melhores resultados no 

rastreamento de casos e contatos e no estabelecimento de 

medidas de contenção da doença. A nova etapa do 

inquérito sorológico, anunciada para outubro, subsidiará 

uma análise mais segura de quais os caminhos possíveis 

para o estado.  
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COVID-19 NA PARAÍBA: INTERIORIZAÇÃO, 
REABERTURA E BAIXA COORDENAÇÃO 
  
 

Lizandra Serafim 

Henrique Zerefino de Menezes 

 
 

O estado da Paraíba possui população de cerca de 

quatro milhões de habitantes, que é dividia em duzentos e 

vinte e três municípios. O primeiro caso da doença foi 

registrado no dia 22 de março de 2020, a partir de então os 

números de casos aumentaram consideravelmente, 

conforme o Mapa 18. 
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Mapa 18: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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No que diz respeito às mortes, a primeira foi 

registrada menos de um mês depois, no dia 30 de abril de 

2020. É possível notar no Mapa 19 que o número de mortes 

cresceu concomitante aos casos. 
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Mapa 19: Mortes confirmadas por COVID-19 (24/07/2020) 
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A interiorização do Sars-Cov-2 na Paraíba atingiu a 

totalidade dos 223 municípios do estado no mês de agosto. 

Apesar desse intenso processo de interiorização, os dados 

mais recentes não são tão alarmantes como em momentos 

anteriores. No Estado, são 101.303 casos confirmados de 

contaminação até 24/08 e 2.330 óbitos, ocorridos em 150 

dos 223 municípios. A taxa de ocupação de leitos também 

registrou uma queda considerável. Dos leitos de UTI para 

adultos no estado, 38% estavam ocupados e na região 

metropolitana de João Pessoa a taxa era ainda menor, 

33%. A maior preocupação é ainda com a região do Sertão 

da Paraíba, onde os leitos ocupados chegavam a 61% na 

mesma data.  

O plano de retomada das atividades econômicas do 

Estado, chamado “Plano novo normal”, chegou a sua sexta 

avaliação quinzenal (vigente a partir de 24/08). De acordo 

com a análise do comitê gestor do plano, o Estado da 

Paraíba segue sem municípios em bandeira vermelha e 

apenas 20 (equivalente a 9% do total) em bandeira laranja. 

Isso significa uma redução em relação à avaliação anterior, 

quando 23 municípios estavam nessa condição. 87% dos 

municípios paraibanos, ou seja, 193 deles estão na 

condição de bandeira amarela e os dez restantes com 

bandeira verde. Mesmo com esse avanço, a microrregião 

de João Pessoa segue estagnada. Nenhum município em 
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situação verde e dois deles, Santa Rita e Bayeux, ainda na 

condição laranja. 

Nesses dois municípios, as restrições à circulação 

de pessoas foram menos rígidas desde o início da 

pandemia, assim como foram precoces na reabertura do 

comércio. São também municípios com alta taxa de 

informalidade no mercado de trabalho e que convivem com 

níveis de pobreza mais acentuados. Além de se manterem 

com suas bandeiras laranja, nestes municípios é alta a taxa 

de letalidade, que alcança 5,4% em Bayeux e 4,9% em 

Santa Rita. 

No que se refere especificamente à política e as 

estratégias empreendidas pelo setor público para o 

enfrentamento da pandemia, é importante ressaltar que 

houve um esforço de coordenação entre o governo 

estadual e os municípios, através da formação de um 

comitê de crise, conforme relatamos anteriormente9. Esse 

esforço antecedeu a preparação do Decreto Estadual nº 

40.289 de 30 de maio de 2020, estabelecendo o isolamento 

social rígido na microrregião de João Pessoa. No entanto, 

já na segunda quinzena de junho, em que passou a vigorar 

o Plano Novo Normal - que prima pela autonomia dos 

municípios no enfrentamento à disseminação da COVID-

 
9 “ESPECIAL ABCP: As ações da Paraíba no enfrentamento à 
pandemia”, 17 de julho de 2020. 
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19, tendo como referência uma matriz analítica comum 

recomendada pelo governo estadual - essa iniciativa e os 

esforços de coordenação entre municípios perderam força. 

Tal modelo, apesar de possibilitar que as gestões 

municipais definam e organizem ações de enfrentamento à 

COVID-19 adequadas à realidade local, tem como 

consequência a sobrecarga dos municípios com menos 

recursos e capacidade de atendimento. Destacam-se 

aqueles que são conhecidos destinos turísticos, como o 

caso de Conde, município com cerca de 30 mil habitantes, 

localizado na microrregião de João Pessoa, que recebe um 

grande fluxo de pessoas durante os finais de semana e 

feriados, cuja taxa de crescimento de casos foi uma das 

maiores do estado desde o estabelecimento do Plano Novo 

Normal. Essa redução na coordenação entre diferentes 

entes se dá em um contexto de acirramento das disputas 

eleitorais municipais e do aumento da pressão por parte do 

empresariado local. As pressões eleitorais e tendência de 

forte disputa entre o novíssimo grupo político do atual 

governador, alinhado à agenda política do governo 

Bolsonaro, e as lideranças políticas do Partido Socialista 

Brasileiro, antiga agremiação partidária do governador, 

parecem afetar as decisões e políticas de enfrentamento 

ao coronavírus. 
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-

PB) instituiu Comitê Técnico específico para monitorar as 

ações do governo no enfrentamento da pandemia. No dia 

6 de agosto, o comitê divulgou o décimo sétimo relatório de 

acompanhamento das ações do estado. Segundo dados do 

relatório, o governo estadual informou um valor total de R$ 

216.254.916,18 vinculados ao enfrentamento à COVID-19. 

Deste valor, R$ 13.256.530,36 são referentes a gastos com 

pessoal e encargos sociais.  

Um dado que chama atenção no relatório é o gasto 

exíguo em ações voltadas à saúde e assistência social. De 

acordo com o relatório, o governo estadual aplicou apenas 

2,3% do valor liberado pela União para esses dois campos 

(foram empenhados R$ 2.215.140,71 de um total de R$ 

96.174.049,18 recebidos). Em alerta publicado no Diário 

Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-PB, o órgão demandou 

explicação para essa baixa aplicação de recursos.  

Outro item que foi objeto de solicitação de 

esclarecimento da gestão estadual foi a discrepância entre 

as informações disponibilizadas referentes a testes 

adquiridos. Em 25 de julho, a Secretaria de Estado da 

Saúde divulgou um número de 1,6 milhão de testes 

adquiridos. Já no dia 01 de agosto, o número informado foi 

de 414 mil testes, quase 1,2 milhões de testes a menos.  
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De acordo com a SES e a PNAD COVID 19 (IBGE), 

pelo menos 290 mil testes para detecção do Sars-Cov-2 

foram realizados em pacientes na Paraíba até o mês de 

julho, o que representa 7,2% da população do estado. 

Apesar de consideravelmente menor do que os 1,6 milhão 

ou os 414 mil testes adquiridos, esse número é superior à 

média nacional (6,3%) e, em âmbito nordestino, é inferior 

apenas às médias do Piauí (10,5%), de Alagoas (7,7%) e 

do Rio Grande do Norte (7,6%). 

Não estão claras, até o momento, as razões da 

estabilização do processo de contágio, do número de 

óbitos e da diminuição da ocupação de leitos de UTI no 

estado da Paraíba. A reabertura do comércio levou a um 

aumento expressivo da circulação de pessoas, 

aglomerações em pontos comerciais, na orla e nos meios 

de transporte coletivos. A taxa de isolamento no estado se 

manteve baixa - 43,58% em 23 de agosto, o mais baixo do 

país nesta data, e 37,5% em 24 de agosto de 2020. As 

consequências do processo em curso serão visíveis nas 

próximas semanas. De acordo com o boletim número 10 

do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, publicado em 

11 de agosto de 2020, já ocorreu um pico de óbitos, mas 

ainda é possível observar uma tendência ao crescimento 

de óbitos. As projeções apontam também que um pico de 

hospitalizações ocorrerá em setembro. 
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A recente frustração das ações mais diretas sob 

coordenação do Consórcio Nordeste relacionadas à 

compra de respiradores e os conflitos decorrentes desse 

evento, somados à redução da coordenação entre 

municípios e estado no contexto de disputa eleitoral, 

ameaçam o sucesso das medidas de enfrentamento da 

pandemia na Paraíba. O risco de efeito bumerangue segue 

elevado nesse contexto, com a manutenção de taxas 

elevadas de contaminação no interior e o relaxamento do 

isolamento em todo o estado.  
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AS AÇÕES DE PERNAMBUCO NO ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA: LIDERANÇA E CAUTELA EM 

CONDIÇÕES ADVERSAS 
 
 

Mariana Batista 
 
 

Com uma população de cerca de nove milhões de 

habitantes, o estado de Pernambuco, que tem uma divisão 

em 184 municípios, registrou o seu primeiro caso de Covid- 

19 no dia 12 de março de 2020 (Ministério da Saúde, 2020). 

Desde esse momento podemos perceber um aumento de 

casos da doença conforme o Mapa 21. Em relação aos 

números de mortes, a primeira foi confirmada no dia 25 de 

março de 2020, é possível notar no Mapa 22 que as mortes 

cresceram de acordo com os de casos. 

Passados mais de cinco meses desde o primeiro 

caso confirmado do novo coronavírus em Pernambuco, o 

estado apresenta desaceleração sustentada do número de 

casos e, principalmente, do número de mortes. 
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Mapa 21: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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A análise das curvas (Figura 10) mostra que o pico 

da doença foi observado no mês de maio, atingindo o 

número máximo de 140 mortes num único dia, 27 de maio. 

Na segunda metade do mês de maio o governo do estado 

decretou a quarentena mais rígida nos municípios mais 

afetados pela COVID-19 por duas semanas e então os 

números começaram a cair. No dia 25 de agosto foram 25 

novas mortes.  

Figura 10 - Evolução de Casos e Mortes em Pernambuco 
(Dados Atualizados em 25 de agosto de 2020) 

Fonte: Brasil IO, 2020. 
Elaboração: Autores 
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Mapa 22: Mortes confirmadas por COVID-19 (24/07/2020) 
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As ações de enfrentamento à pandemia ficaram sob 

responsabilidade do governador do estado, Paulo Câmara 

(PSB). A concentração do poder decisório nas mãos do 

governador fez com que o estado apresentasse 

coordenação nas ações e coesão quanto à direção das 

políticas públicas. A força do governo estadual pode ser 

observada na sua atuação, ditando o ritmo das medidas de 

fechamento e, mais recentemente, de abertura dos 

serviços. São do governo estadual os decretos para fechar 

escolas, comércio e serviços não-essenciais. É também do 

governo e estadual o decreto que orienta o uso de 

máscaras e os protocolos para o funcionamento de 

serviços essenciais. 

Para além das medidas de higiene, uso de máscara 

e distanciamento social, as recomendações internacionais 

para o enfrentamento da pandemia são para a preparação 

e fortalecimento dos serviços de saúde. O fato de o Brasil 

possuir um sistema de saúde gratuito e universal é um 

recurso incomparável. Contudo, no contexto de um país de 

dimensões continentais e com grandes desigualdades 

regionais, as capacidades de cada estado variam bastante.  
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Figura 11 - Gastos com Saúde10 (Dados Referentes ao 
Segundo Bimestre de 2019 e de 2020) 

Fonte: SIOPS, 2020. 
 

Para lidar com essas desigualdades, a Constituição 

prevê um mínimo de gasto de 12% da receita. Cumprir 

esse mínimo constitucional antes da pandemia se mostra 

como uma medida de investimento continuado no sistema 

de saúde. Por outro lado, o aumento do investimento no 

sistema de saúde após o início da crise, pode ser 

considerado uma reação rápida de buscar oferecer os 

serviços, dada a demanda, como consta na Figura 11. 

O estado de Pernambuco já cumpria o mínimo de 

12% antes da pandemia, aumentando os gastos durante a 

crise. Claro que gasto não se traduz diretamente em 

 
10 Inclue somente estados que reportaram os dados no Siops. 
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qualidade. Contudo, no mínimo, indica a atenção dada ao 

sistema de saúde pública num contexto de crise sanitária.  

Em junho, após a quarentena mais rígida e do início 

da desaceleração do contágio, o governo do estado 

apresentou o seu plano de convivência com a COVID-19 

(Figura 12). O plano é dividido em 12 etapas, sem datas 

definidas para a progressão. A decisão quanto à 

progressão é baseada no acompanhamento dos casos, 

mortes e taxa de ocupação de leitos em cada município, a 

Figura representa as etapas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Etapas – Plano de Convivência com a COVID-

19 (Dados Atualizados em 23 de agosto de 2020).  
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Fonte: Governo do Estado de Pernambuco, 2020. 

Elaboração: Autores. 
 

O plano de reabertura foi desenhado para ser 

baseado em evidências e se mostrou bastante cauteloso. 
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A reabertura iniciou de forma gradual entre junho e julho. O 

avanço máximo no estado foi para a etapa 7 em agosto. 

Contudo, o estado foi surpreendido no dia 13 de agosto 

com a notícia de que não haveria avanço de etapa em 

nenhuma região. A medida foi anunciada como uma 

cautela, apesar dos dados epidemiológicos positivos. 

Entretanto, essa parece ser uma reação aos desafios pela 

frente para a gestão da pandemia, uma vez que as ruas 

aparentam ter voltado ao “velho normal”, com os 

característicos congestionamentos na cidade do Recife e a 

lotação de bares e restaurantes. 

Atualmente11, os municípios estão em diferentes 

fases. A macrorregião 1 permanece na etapa 7 (Região 

Metropolitana do Recife e Zona da Mata). A macrorregião 

2 permanece na etapa 6 (municípios de Caruaru, 

Garanhuns e seus entornos). A macrorregião 3 permanece 

na etapa 6 (Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra 

Talhada e arredores). A macrorregião 4 continua dividida 

com a 7ª Geres (Salgueiro) e a oitava Geres (sede 

Petrolina) na fase 6 e a nona Geres (Sertão do Araripe, com 

sede em Ouricuri) na fase 4.  

O governo do estado foi alvo da pressão dos 

empresários da região para a antecipação de fases no 

 
11 Lembrando que os dados estão pautados até meados de agosto de 
2020. 
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plano de reabertura. A pressão foi bem-sucedida no caso 

dos shoppings centers que tiveram a abertura antecipada. 

Aprendendo com o exemplo, bares e restaurantes também 

conseguiram antecipação de fase. As academias de 

ginástica buscaram a abertura antecipada, realizando 

protestos na sede do governo no dia 2 de julho, e obtiveram 

o anúncio da antecipação da abertura. Apesar de ceder à 

pressão em algumas situações, o governo do estado se 

mostrou firme na manutenção do decreto estadual de 

fechamento das escolas, que teve sua vigência ampliada 

até 31 de agosto.  

Olhando para o caso de Pernambuco isoladamente, 

muitas vidas foram perdidas devido à COVID-19. As ações 

do governo estadual, mesmo sendo rápidas e orientadas 

pela ciência, nunca geraram o isolamento social 

recomendado pela OMS para conter a disseminação do 

novo coronavírus. A correlação entre a vulnerabilidade 

social da população e a letalidade da doença mostra que o 

contexto socioeconômico importa e precisava ser 

considerado mais seriamente pelo governo local.  

Contudo, analisando a gestão da pandemia em 

Pernambuco no contexto brasileiro, o governo do estado 

coordenou as ações, investiu recursos, passou a 

mensagem para a população do isolamento social como 

principal ferramenta e no momento vem conduzindo a 
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reabertura de forma cautelosa. Isso deveria ser o mínimo a 

ser feito, mas no contexto atual deve ser reconhecido. 
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PIAUÍ: REABERTURA DAS ATIVIDADES EM MEIO À 
PANDEMIA DE COVID-19 

 
Vitor Eduardo Veras de Sandes Silva 

 
 

No primeiro artigo sobre o estado publicado na série 

Especial da ABCP – Associação Brasileira de Ciência 

Política, o Piauí12 contava com 8.823 casos e 299 óbitos 

confirmados até 10 de junho. Um pouco mais de um mês 

depois, o Piauí passou a contar com 14.920 casos na 

capital Teresina, 4.698 em Parnaíba e 1201 em Barras 

(Mapa 23), segundo dados da Secretaria de Saúde do 

Estado do Piauí (SESAPI) até 24 de julho de 2020. 

 

 
12 É válido ressaltar que o primeiro caso de COVID-19 foi registrado no 
dia 19 de março de 2020 e a primeira morte em 27 de março de 2020. 
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Mapa 23: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 

 

  . 
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No dia 26 de agosto, o número de casos 

confirmados, praticamente, dobrou em relação ao segundo 

artigo, e é mais de nove vezes maior do que os dados de 

10 de junho, atingindo 75.160 casos. O total de óbitos 

atingiu 1.765, 722 a mais do que o segundo artigo 

publicado mês passado. 

De 10 de junho até 15 de julho, houve um aumento 

de mais de 400% no número de casos e de mais de 300% 

no de óbitos. Já de 15 de julho a 26 de agosto, o aumento 

no número de casos foi de mais de 200% e mais de 150% 

no número de óbitos, o que indica uma diminuição no 

número de casos confirmados de mortes em comparação 

com o período anterior analisado (de junho a julho). A 

redução da intensidade de espalhamento da COVID-19 no 

Piauí, tem justificado medidas de flexibilização das 

medidas de isolamento social, iniciadas em julho. 

Segundo dados da SESAPI referentes a 26 de 

agosto, 96,6% dos 224 municípios piauienses têm casos 

confirmados de COVID-19, sendo que em 70,1% existem 

óbitos confirmados [1], corroborando com o argumento do 

Comitê Científico do Consórcio Nordeste que, nos últimos 

boletins, tem alertado para a interiorização da doença no 

Nordeste. No artigo do mês passado, menos de 50% 

possuíam óbitos confirmados no estado do Piauí. Isso quer 

dizer que a pandemia se interiorizou no estado, atingindo 
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quase todos os municípios piauienses, seguindo também o 

que a preocupação exposta no artigo anterior desta série 

que existia margem para a ampliação do número de óbitos 

no estado, mesmo que com menos intensidade no 

agregado.   

No entanto, o índice de transmissibilidade do novo 

coronavírus no estado, segundo o Painel Epidemiológico 

da SESAPI, tem estado em patamares menores do que no 

mês de maio e do que no final de junho, em que foram 

observados picos, de quase 3,0 em maio e de 1,8 no dia 

20 de junho. Segundo a última informação disposta no 

Painel da SESAPI, a taxa estava em 0,74 no dia 18 de 

julho, sem atualizações mais recentes. Ou seja, pelos 

últimos dados, cada 100 infectados era capaz de transmitir 

para outras 74 pessoas.  

Com isso, o Pacto de Retomada Organizada, em 08 

de junho, que flexibilizava as medidas de isolamento social, 

por meio do decreto nº 19.014/2020, pode ganhar 

contornos mais claros a partir de julho e de agosto, com 

medidas de flexibilização das atividades econômicas. Para 

além dos decretos, em julho, retornaram as atividades de 

maior impacto na economia, como construção civil e o 

comércio, e mais recentemente, em agosto, shopping 

centers, bares e restaurantes e as academias.  
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O calendário define todas as flexibilizações 

estabelecidas pelo Pacto de Retomada, de 06 de julho a 22 

de setembro, começando, na primeira semana, pelos 

setores de maior impacto na economia (construção civil, 

por exemplo) até os de menor impacto (reabertura de 

escolas). A previsão é que a maior parte das atividades 

retornem dentro deste período, apesar de que existe um 

intenso debate sobre o retorno das aulas presencialmente.  

Apesar da redução da transmissibilidade, não é 

possível precisar como ficaria a situação caso haja o 

retorno às aulas nas escolas do estado. O exemplo de 

outros países indica que, se retornar, o melhor a ser feito é 

retomar por grupos, de forma gradual, permitindo 

acompanhar a difusão da doença nos municípios e no 

estado, com protocolos rígidos dentro das escolas. A 

questão que se coloca diante disso: é possível garantir que 

isso seja executado com segurança nas escolas públicas e 

privadas nos 224 municípios do estado? 

Os dados têm mostrado que a ocupação de leitos 

de internação vinha em um movimento ascendente até 

meados de 26 de junho, mantendo-se na faixa desde 

aquela data, com uma pequena variação descendente até 

15 de julho. Desta data até o início de agosto, houve uma 

queda seguido por um período de estabilidade na 

ocupação de leitos de internação. Atualmente, 52,9% dos 
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leitos de internação estão ocupados. No caso dos leitos de 

UTI, atualmente há uma ocupação de 58,3% deles, com 

queda gradual na ocupação registrada a partir do final de 

julho13. 

Com a queda do número de internações e após o 

momento crítico da doença no estado, as atividades do 

Hospital de Campanha Estadual, localizado no Verdão 

(Ginásio Dirceu Arcoverde), foram encerradas, após três 

meses de funcionamento e o atendimento de 402 

pacientes. 

Ratificando o que já foi escrito nos dois primeiros 

artigos da série: “a situação da pandemia de COVID-19 no 

estado do Piauí está longe de estar sob controle”. Estão 

sendo controlados os danos, garantindo o atendimento 

pelo sistema de saúde e retomando atividades 

econômicas, como tem sido feito em outros estados 

brasileiros. Leitos de internação e de UTI existem, mas, 

dada a flexibilização das atividades, o vírus continuará a 

circular no estado do Piauí. 

 

 
13 Ver Painel COVID-19 da SESAPI, referências. 
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REABRIR É PRECISO, VIVER NÃO É PRECISO? A 
RETOMADA DA ECONOMIA NO RIO GRANDE DO 

NORTE DURANTE A PANDEMIA. 
 

 
Sandra Gomes 

 
 

Ao final de agosto de 2020, a situação 

epidemiológica do Rio Grande do Norte (RN) havia se 

alterado substantivamente desde a última publicação no 

boletim da ABCP14. De uma taxa de ocupação de leitos 

públicos para COVID-19 de quase 100% no mês de maio, 

ao final de julho, tal taxa havia caído para 67% e para 56% 

praticamente um mês depois, isto é, em 25 de agosto de 

2020. As medidas de leitos são consideradas, por diversos 

governos, como um indicador relevante para as decisões 

de manutenção ou aprofundamento do isolamento social 

assim como para a intenção de reabertura ou retomada das 

atividades econômicas, ainda que parcial. 

De fato, o governo do estado do RN deixa clara sua 

intenção de ter um plano de retomada econômica local 

desde o mês de maio, mesmo estando longe dos picos de 

casos e óbitos do estado, que só ocorreriam em junho. 

Como já detalhamos em texto anterior publicado no portal 

da ABCP, o chamado “Plano de Retomada Gradual da 

Economia” foi apresentado no dia 05 de maio de 2020 ao 

 
14 Ver referências. 
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Comitê Científico do Rio Grande do Norte pela Federação 

das Indústrias do estado (FIERN) e outras associações do 

setor produtivo como Fecomercio, Fetronor, Faern, assim 

como o Sebrae, isto é, pelas grandes associações 

representativas de empresários no Estado. Como estes 

anunciavam, se nenhuma medida de retomada da 

economia no estado não fosse tomada, o RN teria um 

verdadeiro “colapso econômico”. 

Em breve síntese – ainda por ser plenamente 

estudado, pode-se dizer que tanto a pressão do 

empresariado por uma estratégia de reabertura econômica 

quanto à própria necessidade de financiamento por meio 

de arrecadação tributária do governo do Estado explicam a 

adoção de um plano de reabertura mesmo antes de 

qualquer sinal de queda ou estabilidade da infecção no RN.  

No final de agosto de 2020, diversas atividades 

retornaram, com restrições e exigências rígidas de 

protocolos sanitários, ainda que parcialmente fiscalizadas. 

A maior discussão, em andamento, é o retorno presencial 

ou não das aulas, com especial pressão das associações 

representativas das escolas privadas e dos pais de alunos 

dessas escolas. Além do argumento da falência 

econômica, os próprios pais temem que, sob pressão de 

retornar ao trabalho, não tenham com quem deixar os seus 

filhos. Tal contenda ainda está em litígio.  
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Por outro lado, a disputa entre governo estadual e 

os prefeitos das cidades de maior porte populacional sobre 

“quem abre primeiro a economia”, permanece em ação 

assim como já havíamos apontado em texto anterior. De 

fato, uma das primeiras medidas de “flexibilização” adotada 

pelo governo do estado, ao final de julho, gerou uma 

corrida da população às praias, com aglomerações e 

pessoas sem máscara (de uso obrigatório) chocando a 

opinião pública local. As farpas entre governo do Estado e 

prefeitura em relação a capital Natal – de campos políticos 

rivais – foram bem aproveitadas. A governadora publicou 

vídeo em que diz ser inaceitável ver as cenas de 

aglomeração nas praias de Natal e que essa fiscalização é 

de competência (e, portanto, responsabilidade) do governo 

municipal. O prefeito, por sua vez, reforça sua indignação 

com o episódio e, em seguida, emite novas 

regulamentações para maior fiscalização nas praias de 

Natal. Outros episódios de aglomeração em bares de Natal 

– após liberação controlada pela prefeitura - serão, 

novamente, registradas pela mídia local.  

Duas questões são curiosas nesse episódio: 

primeiro, o avanço das fases graduais de reabertura de 

atividades econômicas (tanto pelo governo estadual 

quanto pelo municipal) claramente deu um sinal à 

população de que o pior já teria passado. A ineficiente 

capacidade de comunicação dos governos associada a um 
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certo cansaço (ou descaso) da população com relação ao 

seguimento das regras de isolamento e distanciamento 

social certamente contribuíram para a sensação de volta à 

normalidade. Em segundo lugar, é curiosa a pressa em 

reabrir. As medidas de reabertura econômica são tomadas 

mesmo quando a taxa de ocupação de leitos críticos na 

região metropolitana de Natal ainda está num patamar 

muito elevado, acima de 85%.  

Por outro lado, ao final de julho, os dados 

epidemiológicos começam a dar mostras de possível 

diminuição da incidência e óbitos em algumas regiões de 

saúde do RN. Como se observa na Figura 13, até o 

momento, parece haver uma tendência de queda ou 

arrefecimento de óbitos no estado, ainda em observação.  

 

 

 

 

Figura 13. Óbitos por COVID-19 por dia. Números 
absolutos e médias móveis. Rio Grande do Norte. Data de 

referência: 20 de agosto de 2020. 
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Fonte: Plataforma Coronavírus Rio Grande do Norte, 
2020. 

 
Não se sabe bem as causas que explicariam tal 

queda. Há quem avente o uso preventivo de medicação 

como a ivermectina ou hidroxicloroquina como argumenta 

o prefeito de Natal. Assim como, o uso de máscaras, que 

pode ter interrompido a velocidade da transmissão ou, 

ainda, uma possível imunidade ampliada após os elevados 

casos de contaminação e óbitos que atingiram seus 

respectivos picos em junho de 2020. De qualquer modo, os 

efeitos das aglomerações registradas pelas mídias locais 

na produção de novos casos de infecção, ainda serão 

observados nas próximas semanas.  

O comitê científico do governo estadual faz uma 

análise preliminar, em meados de julho, indicando essa 
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possibilidade, mas com vários apontamentos de cautela. 

Isto porque, apesar do pico de casos no estado ter ocorrido 

no dia 9 de junho, momento a partir do qual começa a 

desacelerar, novos picos ainda iriam ocorrer no início de 

julho como consta no Mapa 24, ou seja, quase um mês 

depois. Com relação aos óbitos, estes atingem seu pico em 

22 de junho e, a partir de então, observa-se queda 

continuada no número de registros, mas não em todas as 

regiões de saúde do estado. 
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Mapa 24: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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É por conta dessa “estabilidade não plenamente 

verificada” que o comitê recomenda à governadora adiar o 

início da nova fase de reabertura controlada de atividades, 

por mais sete dias. Como forma de monitorar a situação, o 

comitê passa a recomendar que todas as fases seguintes 

do plano de retomada econômica tenham um intervalo 

mínimo de 15 dias para que se possa, de modo mais 

adequado, mensurar os impactos de cada momento de 

reabertura nas taxas de infecção.  

Mas, como em outros estados, há variação interna 

quanto à situação epidemiológica. Como se observa no 

Mapa 25, em termos de número absolutos de óbitos 

confirmados por COVID-19, as maiores concentrações 

estão nas regiões mais adensadas em termos 

populacionais.  
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Mapa 25: Óbitos confirmados por COVID-19 e Índice de 
Desenvolvimento Humano por município (24/07/2020) 
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As maiores incidências estão à Leste, nos 

municípios que compõem a região metropolitana de Natal 

e à Noroeste, nos municípios do entorno de Mossoró, 

segunda maior cidade do Estado.  

A capital Natal, registrou o primeiro caso em 13 de 

março de 2020. Mossoró, por outro lado, é o local onde se 

confirmam as primeiras mortes em 28 de março de 2020, 

isto é, 15 dias depois do primeiro caso no Estado. Ainda 

assim, é possível observar no Mapa 25, a partir dos 

círculos em destaque, que mostram a quantidade de 

óbitos. A ocorrência de mortes já estava espraiada para 

praticamente todos os municípios do Estado ao final de 

julho de 2020. Essa tendência de interiorização da doença 

fica evidente a partir do final de abril, como já destacamos 

em texto anterior publicado no portal da ABCP. 

Outra maneira de se observar tanto a incidência de 

casos quanto óbitos é agregar as informações por região 

de saúde. Essas divisões administrativas são relevantes 

para a política de saúde pública na medida em que parte 

significativa dos serviços de saúde, especialmente, os de 

média e alta complexidade, devem (ou deveriam) ser 

ofertados em termos regionais ou regionalizados de modo 

a se ter um sistema de serviços capaz de fazer o 

atendimento de toda a população do Estado. 
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A incidência de casos ocorre em todas as oito 

regiões de saúde do estado, porém de modo mais intenso 

(taxa por 100 mil habitantes em 25 de agosto de 2020) na 

região de saúde de Natal e na de Mossoró.  

Por outro lado, quando se analisa óbitos o cenário é 

ligeiramente diferente, isto é, as diferenças de taxa de 

mortalidade por COVID-19 entre as regiões são distintas 

do padrão de incidência da doença. No caso das mortes, 

vê-se que outras regiões de saúde têm taxas tão elevadas 

quanto às duas maiores do estado, como é o caso da 

região do Açu, vizinha a Mossoró.  

De fato, o cenário atual revela que as regiões em 

situação mais crítica ainda estão no interior, nas regiões 

que fazem divisa com o Ceará – como a região de Saúde 

de Mossoró – e na região do Açu. Em alguns municípios 

dessas regiões a taxa de óbitos por COVID-19 está bem 

acima da média estadual (de 62,5 por mil habitantes), como 

nos casos de Areia Branca (176,4), cidade de Açu (89,6) 

ou mesmo Mossoró (71,1).  

Mas é ainda curioso que mesmo Natal tendo 

apresentadas melhoras nos indicadores de taxa de 

ocupação de leitos críticos para COVID-19 e que o índice 

de transmissibilidade (contaminação) tenha caído 

significativamente, a taxa de mortalidade no município 
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ainda permanece acima da média estadual - em 106,0, 

valores mais altos, inclusive, que alguns dos municípios 

citados anteriormente. Junto a outros municípios vizinhos, 

permanecem elevados e preocupantes índices de 

mortalidade em cidades como Extremoz (105,0), São 

Gonçalo do Amarante (74,0) dentre outros. Os únicos dois 

municípios do entorno da cidade do Natal que têm 

apresentado mortalidade abaixo da média estadual são 

Parnamirim (54,3) e Nísia Floresta (18,1).  

No momento atual, em suma, a situação 

epidemiológica parece estar em estabilização em algumas 

localidades do RN ainda que a capacidade testagem ainda 

seja insuficiente para esclarecer, por exemplo, os quase 53 

mil casos de infecção por Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) sem especificação e, portanto, com 

resultados inconclusivos se são ou não casos de COVID-

19. Se levarmos em conta que este número é bastante 

próximo ao total de casos por COVID-19 já confirmados no 

Estado (60 mil), não parece haver indicações de que, de 

fato, a tendência observada de queda, permaneça assim 

se ou quando esses casos inclusos forem testados.  

Um problema crítico e sem solução à vista é a baixa 

taxa de isolamento social no Rio Grande do Norte, a menor 

do Nordeste, por volta de 38% no último mês de acordo 

com as estimativas do LAIS/UFRN. Mas, ainda assim, a 
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taxa de Transmissibilidade (Taxa Rt) - uma estimativa de 

quantas pessoas podem ser infectadas a partir de uma 

pessoa doente, estava em 0,87, isto é, em uma situação de 

relativo controle da epidemia (LAIS/UFRN). Ainda assim, o 

comitê científico do Estado do RN permanece 

compreendendo que o monitoramento preciso da situação 

é crucial para saber se, de fato, esses indicadores 

confirmam uma queda da contaminação ou se, na verdade, 

a insuficiente testagem em massa pode estar ocultando a 

real situação do Estado.  
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RETOMADA DAS ATIVIDADES E REABERTURA 
COMERCIAL EM SERGIPE 

 
 

Rodrigo Barros de Albuquerque  

Cairo Gabriel Borges Junqueira  

 
 

Nosso texto de julho da série de Análises Políticas 

da ABCP tem como título “Sergipe: necessidade de 

lockdown versus reabertura gradual”. Em agosto (2020), o 

estado não parece vivenciar este dilema e a opção por uma 

quarentena mais incisiva e permanente foi preterida em 

função da retomada das atividades cotidianas. Temos, 

agora, um outro cenário que também é dúbio. Em primeiro 

lugar, passados aproximadamente cinco meses desde a 

confirmação do primeiro caso da COVID-19, pode-se dizer 

que pela primeira vez a pandemia parece estar sob 

controle no estado. Segundo a Secretaria de Estado de 

Saúde (SES), o número de casos e de óbitos diários está 

em queda. Já em segundo lugar e em contrapartida, os 

problemas estruturais de saúde e econômicos estão longe 

de seu fim. Os Mapas 26 e 27, a seguir apresentam o início 

da pandemia com os casos confirmados e o 1º óbito. 
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Mapa 26: Casos confirmados por COVID-19 (25/03/2020) 
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Mapa 27: Primeiro óbito por COVID-19 (02/04/2020) 
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No começo de junho havia mais de 10 mil casos 

confirmados e 252 óbitos em Sergipe. No mês seguinte, 

julho, os números passavam de 47 mil e 1.182, 

respectivamente, podendo ser mais bem visualizado no 

Mapa 28 e Mapa 29.  

No final de agosto, tivemos aproximadamente 70 mil 

casos confirmados e 1.793 óbitos, ou seja, o acumulado 

continua demandando certa preocupação e mostra que a 

pandemia ainda está sendo enfrentada no estado. Nesse 

aspecto, cabe à esfera pública, tanto do poder estadual 

quanto dos poderes municipais, continuar com políticas 

efetivas de comunicação mostrando à população que o 

problema persiste e, mesmo com um cenário positivo à 

vista, a precaução, o uso de máscaras e o distanciamento 

social continuam sendo mecanismos efetivos de combate 

à doença. 
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Mapa 28: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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Mapa 29: Óbitos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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A partir de setembro caberá verificar o quanto 

oscilará o índice de isolamento social de Sergipe, o qual se 

mostra relativamente constante desde abril, tendo ocorrido 

um pico de 49,6% no dia 12 de julho e um número mínimo 

de 32,8% no sopé do dia 19 de junho. Em agosto as 

variações ficaram basicamente em torno de 46 e 37%. 

Um dos principais pontos de apoio do governo 

estatal para demonstrar otimismo encontra-se na taxa de 

ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Se em 

meses anteriores tal taxa chegou a permanecer em 

patamares entre 70 e 90%, muito acima do ideal, no último 

dia 23 de agosto os índices de ocupação das UTI pública e 

privada estavam em 49,3 e 52,1%, respectivamente. Tais 

números são acompanhados por outros relativos ao 

número de óbitos diários, que estão se apresentando 

similarmente aos registrados em maio. Por exemplo, 

enquanto nos dias 24 de junho e 01 de julho foram 

registradas 32 mortes, no dia 23 de agosto somaram-se 

seis óbitos, uma redução considerável.  

Todavia, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste 

(C4NE) continuou alertando em seu décimo boletim que 

em Sergipe a “situação ainda não está controlada”. 

Segundo os especialistas, a pandemia no estado se 

mostrava no início do mês em crescimento, com risco 

epidêmico alto e com número de reprodução Rt entre 1,02 
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e 1,09, o que poderá resultar em futuro crescimento do 

número de infectados, embora os óbitos estejam decaindo, 

conforme mostrado acima. Dito de outro modo, como em 

meses antecedentes a situação no estado se agravou 

consideravelmente, apenas duas semanas de queda nos 

índices é um tempo curto para ter certeza de que a 

pandemia já ultrapassou seu pico. A capital Aracaju é um 

ponto central nessa observação por adensar grande 

parcela dos casos confirmados e dos óbitos, sendo que 

algumas medidas tomadas pela prefeitura, a exemplo do 

Programa “TestAju” para aumentar a testagem da COVID-

19 na cidade, são muito recentes e demandarão um maior 

prazo para verificar seus resultados. 

Em relação à retomada das atividades, logo no 

início de agosto o governador Belivaldo Chagas (PSD) 

anunciou a abertura gradual de shoppings, centros e 

galerias comerciais em Sergipe, o que veio a ocorrer a 

partir do dia 14 de agosto de 2020, considerando o 

enquadramento do estado na chamada “Fase Amarela”. No 

dia 19 de agosto foi a vez de bares e restaurantes 

reabrirem, também com capacidade limitada e respeitando 

as diretrizes de distanciamento social. Inclusive, o governo 

criou o “Selo Sanitário” destinado a estabelecimentos 

comerciais, indústrias e prestadores de serviço que estão 

cumprindo devidamente as medidas de prevenção. Em 

alguns casos tais políticas funcionam, mas outros 
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demonstram as dificuldades em gerir ambientes sociais de 

aglomeração, conforme ocorreu no dia 21 de agosto no 

Bairro Farolândia, em Aracaju, havendo registros de 

intensas aglomerações sem distanciamentos e o uso 

devido de máscaras. Caso haja progressão para a “Fase 

Verde”, áreas como academias poderão ser reabertas 

ainda no fim do mês ou no início de setembro. 

Ainda sobre o aspecto comercial, a Secretaria de 

Estado da Fazenda de Sergipe informou na primeira 

quinzena de agosto de 2020 houve um aumento de 4,08% 

no valor das notas fiscais emitidas e uma queda de 13,83% 

no montante de notas emitidas em comparação com o 

mesmo período de 2019. Há uma tendência de alta já 

evidenciada em julho, mas o total ainda demonstra 

precariedade e evidencia que a economia ainda 

demandará tempo para se recuperar totalmente. 

 Nesse sentido, as políticas dos governos estadual 

e municipal (capital) parecem caminhar ao encontro de 

determinadas demandas sociais, reabrindo os diversos 

setores aos poucos, com alguns cuidados indispensáveis 

ao período. No entanto, ainda parece haver necessidade 

de maior conscientização da população, como evidenciado 

no caso das aglomerações em bairros como a Farolândia. 

Não há efetivo policial e administrativo capaz de fiscalizar 

efetivamente toda a capital e diversos municípios do 
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estado. Assim, por melhores que sejam as ações 

governamentais no combate à pandemia, ainda é 

imperativo que a população colabore sendo mais atenta às 

normas e à necessária precaução para que essas políticas 

sejam eficazes e o estado se veja livre da pandemia. Afinal, 

no nordeste de maneira geral, incluindo Sergipe, as 

cidades iniciaram o período de isolamento tardiamente se 

comparado com as regiões sul e sudeste do país e, no final 

de agosto, 90% das cidades grandes nordestinas já 

voltaram ao movimento normal, sinalizando que ainda 

estamos em um período de grandes incertezas. 
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O CONTÁGIO E A DANÇA NO ESCURO 

 

Cristovão Henrique 
 
 

É isso, já estamos com a pandemia no Brasil há 

cinco meses, um longo tempo para quem pode fazer o seu 

isolamento social à moda brasileira - mal elaborado, sem 

uma coordenação central e estratégica do governo federal 

que nos fez subir ao topo do segundo país no mundo em 

número de casos e de mortes pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2).  

O conjunto de medidas destrambelhadas do 

Governo Federal brasileiro, no cenário pessimista nos 

mostrava uma tragédia humanitária, se nós, brasileiros não 

nos organizássemos para conter a curva ascendente de 

contágio, que no início dessas análises chamamos de 

contágio regional. Entretanto, no plano teórico e das 

projeções epidemiológicas contar mortos não era um 

exercício emocional e psicológico colocado na mesa.  

Pois bem, após esse período, os inumeráveis 117 

mil mortos com a pandemia de COVID-19 revelou uma 

gama multidimensional da crise, que de início, era 

sanitária, depois tornou-se econômica, política, social, 

antropológica, cultural, regional, geopolítica e 
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geoeconômica e tanto outros fatores que a esse momento 

peculiar da nossa história recente nos acomete.  

Em março de 2020, o isolamento social, estava na 

casa dos 61% no Brasil, como mostra o Mapa 30, mas 

como é sabido, as medidas dos governos estaduais foram 

neutralizadas por uma política de Estado, do poder 

Executivo, de completa incompetência técnica e científica 

espalhou desinformação nas redes sociais e culminou na 

exposição da população brasileira ao novo coronavírus. 

Após meses de políticas públicas implementadas 

pelos governos estaduais, no sentido de conter a 

proliferação do contágio nas respectivas unidades 

federadas, e reiteradamente ignorada pelo Governo 

Federal, na pessoa do Presidente da República, Jair 

Bolsonaro (Sem Partido), temos o resultado, quase 4 

milhões de infectados e 117 mil mortos.  
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Mapa 30: Taxa de isolamento social no Brasil (25/03/2020) 
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O isolamento social que é a chave no debate sobre 

a desaceleração do contágio, para que os países 

encontrem uma saída estratégica no colapso e trauma que 

emerge com a pandemia, foi malfeito, em agosto de 2020, 

ronda os 40% no país como mostra o Mapa 31, que nunca 

atingiu o isolamento social de 70%, recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Na discussão do 

contágio do resto, que fizemos outrora, baseado na 

discussão de Tomas Pueyo, sobre quais estratégias adotar 

em um momento tão peculiar, cuja saída faz analogia ao 

Martelo e a Dança as ações de contenção dos gestores 

públicos deveriam acertar a curva epidemiológica 

acelerada, em seguida, cada país, e no nosso caso, já que 

o Governo Federal é incompetente, os estados 

conseguiriam sua dança.  
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Mapa 31: Taxa de isolamento social no Brasil 
(25/08/2020) 
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Na escala nacional, o Brasil optou por arremessar o 

martelo pela janela, e os governadores, cada um a seu 

modo, instituíram suas medidas de conter o rápido contágio 

criando 27 epidemias diferentes com suas características 

regionais guardadas. Os números de casos e mortes 

exponenciais, fez com que se espalhasse, nas duas 

regiões mais pobres do país, Norte e Nordeste, várias 

Itálias e Espanhas, como também debatemos em outras 

análises.  

Por outro lado, na escala regional, se as políticas 

públicas de saúde são os martelos que nos ajudam a 

conseguir a dança de convívio com o vírus, implementando 

medidas severas de restrição da mobilidade social com 

isolamento, quarentena e lockdowns para que a 

propagação exponencial fosse contida e, cada um fez de 

uma forma, não ficaria diferente o valor investido para 

resolver a problemática.  

É o que mostra os dados da Receita Corrente 

Líquida investido em ações e serviços públicos em saúde 

de todos os estados brasileiros. Os estados amazônicos 

foram os que mais sofreram com a pandemia entre abril e 

maio com destaque para Amazonas e Pará, em paralelo, 

foram os que mais investiram suas receitas para conter o 

contágio, como mostra o Mapa 32, elaborado com os 

dados levantados pelo G1, no início de agosto.  



  

 

152 

  

Mapa 32: Investimento da receita líquida em serviços de 
Saúde por estado (10/08/2020) 
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Os investimentos dos estados foram implementados 

para que se atingissem uma taxa de contágio menor que 

alguns até conseguiram. Mas a pergunta que fica é 

seguinte: Se o poder executivo é incompetente e não 

conseguiu articular uma coordenação nacional qual seria 

então custo regional para conseguir uma dança durante a 

pandemia de COVID-19? A resposta está na centena de 

milhares de mortes evitáveis e espalhadas em 98.7% dos 

municípios brasileiros. 

A dimensão regional tangível da crise reúne os 

aspectos econômicos que cabalmente, os gestores, 

empresas, empresários pequenos, médios e grandes 

precisam de saber até quando as medidas restritivas serão 

suspensas, isto é, sejam concedidas as habilidades de 

dançar se adequando com as novas normas de convívio 

social com o vírus até que a vacina esteja pronta, outra 

problemática que a partir de agora possui filtro 

geoeconômico e geopolítico escala global. 

Mas por aqui, enquanto o Governo Federal optou 

por jogar fora o martelo que achataria a curva 

epidemiológica e dançar no escuro com a cloroquina, a 

pandemia avançou das metrópoles e regiões 

metropolitanas e se anexou a peculiaridades regionais 

brasileiras. Então, criamos um platô altíssimo de mortes 

diárias, naturalizamos, a morte. Ultrapassamos a marca de 
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cem mil mortes em agosto, faltam 129 dias para o fim do 

ano, a matemática é terrível se fosse apenas números, mas 

são mortes evitáveis que estamos a colocar em risco, isso 

se mantermos esse padrão de contágio, mesmo com 

Imperial College indicando nas pesquisas epidemiológicas 

que no Brasil a taxa de transmissão (R) abaixo de 1. 

Assim como todos os outros estados, o padrão de 

interiorização da pandemia foi assume esse perfil regional 

e na porção mais Oeste da Amazônia, particularmente no 

caso do estado Acre que, já dissemos em outrora que 

respirar é privilégio, os números acumulados do contágio 

continuam sua escalada.  

O estado investiu 16,3% da Receita Corrente 

Líquida (RCL) no combate a COVID-19, desenhou políticas 

públicas até então satisfatórias para reduzir o impacto da 

pandemia, editou cerca de 35 normativas após o Decreto 

Estadual nº 5.465 de 16 de março de 2020. Alinhou 

estratégias entre Prefeituras Municipais, com a 

Universidade Federal do Acre, a única universidade pública 

do estado, diga-se de passagem, alinhou estratégias com 

instituições jurídicas como Ministério Público do Acre 

(MPAC), Tribunal de Justiça (TJAC), de modo geral, 

buscou desenhar políticas públicas e parcerias para conter 

a pandemia. Ainda assim, até o momento no Acre, são 

57.960 casos notificados (Mapa 34), (5%) do total da região 
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norte, com 34.194 (59%) casos descartados e outros 

23.719 (40,9%) confirmados e outros 47 (0,1%) seguem 

aguardando resultado de exame laboratorial.  

Pensar esses números do ponto de vista regional é 

fundamental para entendermos a dinâmica do contágio, 

sobretudo, na Amazônia, é crucial no caso do estado do 

Acre, historicamente excluído na geografia regional 

brasileira. É no interior que a pandemia revela sua face 

mais vil, haja vista, a limitação da oferta dos serviços 

públicos de saúde, mesmo que o governo estadual busque 

aumentar a oferta desses serviços. 
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Mapa 33: Casos confirmados de COVID-19 e Municípios 
por Índice de Desenvolvimento Humano no estado do 

Acre – Acumulado 25/08/2020

 



  

 

157 

  

No caso das mortes por COVID-19, no estado são 

600 sendo 65,9% (297 casos) pessoas acima de 60 anos. 

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado 

(SESACRE), do total acumulado de mortos, 416, ou seja 

(67,3%), tinham alguma comorbidade e outras 139 

pessoas, 32,8%, que evoluíram para o óbito não possuíam 

histórico de comorbidades. Todo esse panorama de casos 

confirmados que abarrotam as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) do estado que já estão com a taxa de 

ocupação acima dos 90%. 

Figura 14: Distribuição do número de óbitos diários e 
curva acumulada por COVID-19. Acumulado 25/08/2020 

Fonte: DataSus, 2020. 
 

Passado esse tempo, os cinco meses, as centenas 

de milhares de mortes no país, as 600 mortes que o estado 

Acre compõe mórbida e regionalmente a taxa de 

mortalidade do novo coronavírus, até aqui o que fica 

evidente é que o Brasil, optou por adotar um contágio 

regional, adquirir uma imunidade de rebanho com um 
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número de mortes altíssimo, enquanto os vivos respiram 

de acordo com privilégios sociais e regionais dançando no 

escuro, enquanto isso, o Presidente da República, ao invés 

de executar uma resposta séria e de calibre nacional a 

crise que a pandemia trouxe, oferece cloroquina para as 

emas no Palácio do Alvorada. 
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POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA E ESTRATÉGIAS DE 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 NO AMAZONAS 

 
Breno Rodrigo Messias Leite 

 
Os efeitos da pandemia do novo coronavírus no 

Brasil tornaram evidentes as dificuldades do sistema 

público de saúde e da rede federativa no enfrentamento do 

problema. A explosão de casos de contaminados e mortos 

pelo novo coronavírus no Brasil, em geral, e no Amazonas, 

em particular, reflete, em parte, esta desarticulação das 

políticas públicas. A prefeitura de Manaus e o governo do 

Amazonas ficaram limitados em suas ações sanitárias de 

contenção do vírus. Hospitais sobrecarregados, falta de 

profissionais de saúde, poucos aparelhos médicos a 

disposição e ineficácia nas políticas de isolamento social 

mostram o temor das autoridades públicas de tomar 

medidas mais rígidas e necessárias (internacionalmente 

testadas) para o enfrentamento da pandemia. 

Ações da prefeitura de Manaus 

A primeira ação do prefeito Arthur Virgílio (PSDB) no 

enfrentamento à COVID-19 teve início em janeiro de 2020. 

O Plano de Ação da Secretaria Municipal de Saúde tinha 

como meta a preparação e reequipação das Unidades 

Básicas de Saúde. A Sala de Situação de Vigilância em 

Saúde da Prefeitura de Manaus, criada anteriormente para 

enfrentar a ameaça viral do H1N1, foi recomposta e 
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reestruturada para dar respostas ao problema do 

coronavírus. Segundo o secretário de saúde de então, uma 

das primeiramente medidas foi justamente fazer um 

“georreferenciamento entre as 23 unidades de saúde 

referenciadas para identificar quantas e em quais serão 

concentrados esses atendimentos específicos ao novo 

Coronavírus”. 

As medidas tomadas pelas autoridades sanitárias 

do município foram de atenção em relação à expansão da 

pandemia no município. As autoridades locais seguiram as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde e do 

Ministério da Saúde como plano estratégico inaugural. A 

adoção de protocolos internacionais e de recomendações 

técnicas orientou o gerenciamento municipal da pandemia. 

Assim, tanto o prefeito quanto as autoridades de saúde 

deram publicidade e transparência de suas ações 

principalmente nas redes sociais. 

A cooperação entre prefeitura e governo do estado 

é um ponto positivo na estratégia de contenção da 

pandemia apesar dos resultados insatisfatórios em termos 

de políticas públicas. A parceria tem como foco a troca de 

experiências e informações, bem como de profissionais e 

pacientes.   
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Os dados daqueles que foram contaminados pela 

COVID-19 no município têm chamado a atenção do país. 

Dados atualizados dão conta que o Amazonas tem 96.094 

mil casos confirmados como consta Mapa 34 (clinicamente 

notificados), sendo que houve um total de 3.210 mortes 

(Mapa 35). Já na cidade de Manaus foram 41.202 casos 

confirmados e 2.209 óbitos. 
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Mapa 34: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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Mapa 35: Mortes confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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São visíveis os esforços da prefeitura de Manaus 

para enfrentar o vírus, porém os problemas de 

infraestrutura e a forte demanda frustraram as iniciativas do 

governo municipal. As declarações de Arthur Virgílio 

acerca do colapso da rede municipal e pedido de socorro 

dos governos estadual e federal desvelam as limitações da 

ação municipal no enfrentamento do vírus. 

Ações do governo do Amazonas 

A chegada do novo coronavírus no Amazonas 

evidenciou a fragilidade das políticas de saúde e de 

coordenação na infraestrutura de saúde pública e 

suplementar deram as condições para a propagação do 

vírus. Manaus concentra mais de 50% da população do 

Amazonas, sendo que a região metropolitana de Manaus é 

responsável por 93,8% da produção econômica do estado. 

O enfrentamento da COVID-19 no âmbito estadual 

foi implementado por meio de um Plano de Contingência 

dividido em três fases: as Respostas Rápidas tiveram início 

em uma oficina com os secretários interioranos para a 

elaboração dos planos de contingência dos municípios.  

Por fim, a Fase de Atuação pressupõe a 

identificação de pacientes acometidos pelo vírus; o registro 

da transmissão local, tendo em vista a necessidade de se 
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mapear e monitorar toda a cadeia epidemiológica; e, na 

última etapa, a propagação sem controle do vírus e a 

necessidade de focar o atendimento nos casos mais 

graves de manifestação da doença. 

Hoje, a quantidade de contaminados do interior 

supera a da capital. Estatísticas dão conta que a mudança 

geográfica do vírus pode acentuar ainda mais as 

contradições e fragilidades da infraestrutura de saúde 

pública nos municípios do interior desassistidos das 

políticas de saúde. 

De todas as dificuldades enfrentadas pelas 

autoridades de saúde do estado e município pode-se 

destacar, (1) a pouca quantidade de leitos/pacientes e de 

equipamentos para o atendimento aos acometidos pela 

COVID-19, evidenciando a sensibilidade da infraestrutura 

do sistema de saúde pública. (2) houve uma verdadeira 

queda de braços entre os interesses sanitários e a 

atividade produtiva, considerando a elevada concentração 

da produção econômica em Manaus. (3) baixa adesão da 

população às medidas de isolamento social. 

Parece muito claro também que após as sucessivas 

tentativas fracassadas de isolamento social, as 

autoridades de saúde decidiram adotar a estratégia da 

imunidade de rebanho e o principal sinal de tal iniciativa foi 
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a abertura de bares, restaurantes, comércio e escolas. Da 

capital com maior número de infectados, Manaus foi a 

pioneira na estabilização e controle relativo do vírus. 
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O COMBATE À PANDEMIA NO AMAPÁ E A 
RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 
 

Ivam Henrique de Mattos Silva 
 

Governado atualmente por Waldez Góes (PDT), o 

estado do Amapá notificou o primeiro caso do novo 

coronavírus (Sars-Cov-2) no dia 20 de março de 2020 e 

quinze dias mais tarde o primeiro óbito. Desde então, os 

casos e óbitos foram crescendo, como é possível observar 

o acúmulo nos Mapas 36 e 37, até o dia 24 de julho. 
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Mapa 36: Casos confirmados por COVID-19, até julho de 

2020
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Mapa 37: Mortes confirmados por COVID-19, até julho de 

2020
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Até o dia 25 de agosto de 2020, o Amapá 

contabilizava 41.254 casos confirmados de COVID-19 e 

637 óbitos o que representa uma taxa de letalidade de 

1,54% (menos do que a metade da taxa de letalidade 

nacional, que é de 3,2%, segundo dados do Painel 

Coronavírus do Ministério da Saúde). Se, por um lado, a 

letalidade no estado é baixa (se comparada aos dados 

agregados nacionais), por outro lado, as taxas de 

incidência (4.862 casos por 100.000 habitantes, no dia 

23/08) e de mortalidade (74,6 óbitos por 100.000 

habitantes, no dia 23/08) são bastante superiores aos 

índices nacionais (respectivamente, 1.746,4 e 55,5).  

Esse conjunto de informações sugere que as 

medidas de prevenção não foram suficientes para controlar 

o contágio nas fases iniciais da pandemia, a despeito de 

bons resultados apresentados quanto aos índices de 

isolamento social, embora o alto índice de contágio não 

tenha se traduzido em um elevado percentual de mortes, 

que, aliás, apresentam trajetória de queda acentuada 

desde meados de maio. 
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Figura 15 - Evolução do número de óbitos por COVID-19 
no Amapá. 

Fonte: Painel Coronavírus Amapá, 2020. 
 

Face à trajetória de queda tanto no número de 

óbitos, quanto na taxa de ocupação de leitos exclusivos, o 

governador editou o Decreto N.º 1878 no dia 12 de junho 

que, embora tenha estendido a quarentena por mais quinze 

dias, estabeleceu e normatizou critérios a serem 

considerados pelos municípios para uma retomada gradual 

das atividades econômicas e sociais, considerando um 

processo de transição por fases com quinze dias de 

duração.  

Desde então, o estado avançou no sentido da 

flexibilização da quarentena, aumentando não apenas o 

escopo das atividades permitidas, como também o horário 

permitido. A normatização hoje vigente, regulada pelo 

Decreto N.º 2720, de 14 de agosto, estabeleceu um novo 

horário limite (23h) para a realização de eventos 

corporativos, técnicos, científicos, culturais e sociais, além 

do atendimento presencial em bares, restaurantes e 

lanchonetes, obedecendo às medidas de prevenção 

recomendadas pelo Comitê de Emergência em Operações 



  

 

173 

  

de Saúde Pública/COESP. O novo decreto permitiu, ainda, 

a realização de eventos esportivos, com o mesmo horário 

limite, sem a presença de público. 

Como verificado em outros estados da federação, a 

retomada gradual das atividades econômicas e sociais já 

começa a indicar uma deterioração do cenário 

epidemiológico no Amapá. A taxa de ocupação de leitos 

exclusivos (Figura 16), por exemplo (que entre meados de 

junho e o começo de agosto caiu de modo sistemático), 

apresenta uma trajetória ascendente. Considerando 

exclusivamente a taxa de ocupação de leitos de UTI 

pediátrica (Figura 17), os dados são ainda mais 

preocupantes. 
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Figura 16- Evolução da taxa de ocupação de leitos 
exclusivos no Amapá 

Fonte: Painel Coronavírus – AP 
 

Figura 17 - Evolução da taxa de ocupação de leitos 
exclusivos de UTI pediátrica no Amapá 

Fonte: Painel Coronavírus – AP 
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Segundo o Relatório Epidemiológico apresentado 

pelo COESP no dia 25 de agosto, o risco de transmissão 

da COVID-19 no estado passou de baixo para moderado, 

o que indica uma trajetória de crescimento do contágio e 

coloca em dúvida a sustentabilidade da estratégia de 

retomada gradual das atividades, que, segundo o próprio 

governador, podem ser revertidas caso a tendência se 

confirme. 

REFERÊNCIAS 

Data SUS - COVID-19 – Ministério da Saúde Insumos - 
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PARÁ: APONTAMENTOS SOBRE A PANDEMIA E 
FLEXIBILIZAÇÃO 

 
Bruno de Castro Rubiatti 

 
Em pouco mais de cinco meses, o Pará acumula 

mais de 189 mil casos confirmados e seis mil mortes 

causadas pela pandemia da COVID-19. Mesmo com esse 

Quadro, o Governador do Estado, Helder Barbalho (MDB) 

estabeleceu medidas de flexibilização e retomada das 

atividades econômicas no estado.  

A primeira morte confirmada por COVID-19 no 

estado foi no dia 19 de março de 2020. A vítima, uma 

senhora de 87 anos que morava na vila de Alter do Chão 

(famoso destino turístico no oeste do estado), no município 

de Santarém. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, 

ela já apresentava problemas de saúde e havia tido contato 

recente com pessoas de fora do estado. Cabe notar que a 

primeira confirmação de caso de COVID-19 no Pará data 

de 18 de março.  

Todavia, a notificação do óbito só foi realizada no 

dia 1 de abril do mesmo ano. Já indicando um problema 

que permanece em todo o período de pandemia: o atraso 

nas confirmações e notificações dos casos e óbitos. 

Inicialmente, observa-se que a pandemia se 

concentrou na capital (Belém) e no município vizinho 



  

 

177 

  

(Ananindeua), os maiores municípios do estado e os que 

apresentam o maior IDH. Porém, esse quadro se altera em 

maio, quando mais de 100 municípios dos 144 

apresentavam casos confirmados e em junho todos os 

municípios já tinham sido atingidos pela pandemia, como 

consta no Mapa 38. 

Como se pode notar no Mapa 38, a região 

metropolitana de Belém mantém um grande número de 

casos, porém, municípios de outras regiões também 

apresentam crescimento de confirmações de COVID-19. 

Municípios como Parauapebas, Marabá, Santarém, 

Itaituba, Cametá, Barcarena e Altamira tiveram um grande 

aumento no número de casos confirmados nos últimos 

meses. 



  

 

178 

  

Mapa 38: Casos confirmados por COVID-19, até 24 de julho de 

2020
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A distribuição de óbitos (Mapa 39) segue o quadro 

semelhante, porém nem todos os municípios apresentam 

óbitos – por exemplo, Faro, Floresta do Araguaia e Água 

Azul do Norte, apesar de apresentarem casos, não 

possuem óbitos confirmados por COVID-19. Essa 

distribuição de casos e óbitos pelo estado mostra que a 

pandemia se interiorizou, não se concentrando apenas na 

região metropolitana.  

Porém, mesmo com o crescimento no número de 

casos e óbitos e com a interiorização da pandemia, o 

governo estadual segue um caminho de flexibilização do 

isolamento social e retorno das atividades não essenciais. 
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Mapa 39: Mortes confirmadas por COVID-19, até 24 de julho 

de 2020
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Inicialmente o governo estadual tomou medidas 

visando o enfrentamento do novo coronavírus: criação de 

quatro hospitais de campanha, compra de equipamentos 

para UTIs, criação do Fundo Esperança (que disponibiliza 

créditos para micro e pequenos empresários), 

disponibilização de crédito via Banpará, solicitação a 

Assembleia Legislativa do estado para o reconhecimento 

do estado de calamidade pública (atendido pela ALEPA 

através do Decreto Legislativo 02 de 20 de março de 2020) 

e medidas visando o isolamento social.  

No dia 5 de maio o governador Helder Barbalho 

(MDB) editou o Decreto 729/2020 que dispõem sobre o 

lockdown nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, 

Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa 

Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá. 

Esse decreto sofre uma atualização no dia 23 de maio, mas 

é revogado no dia 31 do mesmo mês, quando o governo 

edita o Decreto 800/2020, que estabelece o plano de 

flexibilização e abertura das atividades no Estado, 

nomeado de Retoma Pará, decreto este reeditado 

inúmeras vezes, sendo a última (até o momento) no dia 17 

de agosto de 2020. Desta forma, desde o mês de junho o 

estado do Pará convive com a pandemia ao mesmo tempo 

em que flexibiliza as medidas de isolamento e 

distanciamento social.  
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O Retoma Pará, em vigor até o momento, divide o 

estado em oito regiões, que são classificadas em seis 

classes de risco. Assim que o programa foi lançado, 

apenas duas das regiões do estado não estavam na zona 

risco alto. Apenas a região do Araguaia e a região que 

agrega a Região Metropolitana de Belém, Marajó Oriental 

e Baixo Tocantins se encontravam classificadas como risco 

médio. 

Essa situação muda com o passar do tempo. No dia 

18 de julho seis das oito regiões se encontravam como 

risco médio. Das duas restantes, uma se classificava como 

risco alto – Araguaia, indicando uma piora da região se 

comparado com início do plano de abertura – e outra em 

risco intermediário (Região Nordeste). Seguindo a 

classificação do estado, atualmente metade das regiões se 

encontra como risco médio e a outra metade como risco 

intermediário. Essa circunstância permite uma 

flexibilização e abertura de atividades econômicas mais 

ampla em todo o estado. 

Outro ponto levantado pelo governo estadual para 

apontar uma melhoria da situação e justificar as medidas 

de abertura é a queda na média móvel de casos e óbitos. 

Segundo os dados da Secretaria de Saúde Pública do Pará 

a média móvel no dia 23 de agosto era de 102,7 para os 

casos confirmados e 4,4 para óbitos. Números 
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consideravelmente inferiores aos apresentados nos meses 

de maio e junho, quando essas médias atingiram 2.576,6 e 

113,3 respectivamente. 

Porém, cabe aqui destacar que essas médias 

móveis esbarram em um problema: o atraso nas 

notificações dos casos. A Secretaria de Saúde Pública do 

estado opta por divulgar os números referentes aos casos 

e óbitos em dois grupos: i) “casos cadastrados hoje que 

ocorreram nos últimos 7 dias” e ii) “casos cadastrados hoje 

que ocorreram em períodos anteriores”. Nos meses de 

julho e agosto, o primeiro grupo variou de 13 a 251 novos 

casos, enquanto o segundo ficou entre 186 e 2.402 novos 

casos. Em todos os boletins os novos casos de períodos 

anteriores sempre superam os novos casos dos últimos 

sete dias. Somado a isso, a grande variação nos novos 

casos de períodos anteriores não indica uma melhoria na 

questão da subnotificação: por exemplo, no dia 24 de 

agosto foram 1.866 novos casos nessa categoria, no dia 21 

de agosto 1.836 e no dia 20 do mesmo mês 2.132. Como 

as médias móveis antes apresentadas se referem às datas 

dos sintomas e as datas dos óbitos, essa queda pode ser 

mais aparente do que real. 

Outra forma de apresentar esses dados feita pela 

Secretaria de Saúde Pública é a média móvel a partir da 

data de publicação. Nesse caso, para o mesmo dia 23 de 
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agosto, as médias sobem para 1.601 e 16,7 para casos e 

óbitos respectivamente. Novamente, essa significativa 

diferença entre as médias móveis por data do sintoma/data 

do óbito e por data da publicação mostra o impacto que o 

atraso na notificação dos casos causa, dificultando uma 

real visão do atual estado da pandemia no estado e a 

formulação de políticas condizentes para o seu 

enfrentamento. 

Dessa forma, a situação da pandemia no Pará pode 

até ter melhorado após o período de maio e junho. Porém, 

o Quadro está longe de uma superação da pandemia ou 

mesmo de tranquilidade. A confiabilidade dos dados 

utilizados pelo governo do estado para avaliar a situação é 

prejudicada devido ao grande número de casos notificados 

com atraso, o que dificulta uma avaliação mais clara do real 

quadro da pandemia. A interiorização da pandemia é outro 

ponto que carece de atenção: o sistema de saúde é mais 

frágil nos interiores, sofrendo mais intensamente os efeitos 

de uma pandemia e, muitas vezes, forçando o 

deslocamento de pacientes de uma região para outra. 

Dessa forma, é necessária cautela frente ao otimismo 

sobre a situação da pandemia no estado: o número de 

mortes e casos acumulados é alto e continua a crescer, 

mesmo que em ritmo menor do que o apresentado em maio 

e junho. 
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RONDÔNIA E AS MAIS DE MIL MORTES POR COVID-
19 

 
Patrícia Mara Cabral de Vasconcellos 

Márcio Secco 

 
 

Na data de 08 de agosto de 2020 o Brasil atingiu a 

negativa marca de mais de 100 mil mortes por COVID-19. 

Uma semana depois, no dia 14 de agosto, Rondônia 

compartilhava da pesarosa estatística registrando 1.001 

mortes pelo novo coronavírus. Depois de cinco meses 

entre flexibilizações e isolamento social, informações 

confusas e desarticulação política no combate a pandemia, 

é difícil mensurar quantas vidas poderiam ter sido salvas, 

fazendo parecer que o discurso de naturalização da morte 

triunfou e que o COVID-19 e todas as suas consequências 

compõe o Quadro da normalidade.  

Os dados do Ministério da Saúde revelam que a 

região norte tem a maior taxa de mortalidade a cada 100 

mil/hab. Dos sete estados que compõe a região, Roraima 

apresenta a taxa de 95,6 - a mais alta do país. A taxa em 

Rondônia é de 60,4. A explicação pode estar em dois fatos: 

precariedade do sistema de saúde e baixa adesão ao 

isolamento social aumentando o número de casos 

confirmados. A taxa de incidência da doença a cada 100 

mil habitantes nos estados da região norte é de 2.757,3, 

também a mais elevada entre as regiões do país.  
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Em Rondônia, não foram disponibilizadas 

informações sobre a raça, a renda, a profissão ou a área 

de moradia das pessoas que morreram devido ao COVID-

19. Tais dados permitiram verificar a hipótese de como a 

desigualdade social é fator de risco para a morte devido ao 

novo coronavírus, seja pela debilidade das políticas 

públicas e precariedade dos serviços de saúde ou pelas 

condições sanitárias de moradia e impossibilidade de 

isolamento social por necessidade de trabalho, por 

exemplo. Até 24 de julho de 2020 os casos confirmados de 

COVID-19 se concentravam na capital Porto Velho 

(20.122), seguido por Guajará Mirim (2.043) e Candeias do 

Jamari (874). Por outro lado, os óbitos no mesmo período 

correspondiam a 524 mortes em Porto Velho, 67 em 

Guajará Mirim e 38 em Ariquemes (Mapa 41). 
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Mapa 40: Casos confirmados por COVID-19, até 24 de 

julho de 2020. 
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Mapa 41: Mortes confirmadas por COVID-19, até 24 de 

julho de 2020. 
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Já em 24 de agosto, Rondônia registrou 1.073 

mortes, das quais 61,1 % são de homens e 38,9% são de 

mulheres. A maior parte dos óbitos ocorreu na faixa etária 

de 60 a 79 anos, correspondendo a 47,2% do total, ainda 

que a maior parte dos casos confirmados estivessem 

concentrados na faixa etária de 30 a 49 anos, sendo 46,7% 

do total. Dentre a população indígena há 876 casos 

confirmados e 12 óbitos. A maioria dos casos confirmados 

está localizado na cidade de Guajará-Mirim e as etnias 

indígenas mais atingidas foram a Cinta Larga e a Oro Nao, 

com 143 e 104 casos confirmados respectivamente.  

Apesar das condições do sistema prisional em 

Rondônia serem apontadas como precárias e sendo um 

estado com alto índice de encarceramento, houve somente 

um óbito registrado em unidade prisional no município de 

Vilhena (Regional 3 - Centro de Ressocialização Cone Sul) 

diante de 325 casos confirmados em todas as unidades 

prisionais.  

A Universidade Federal de Rondônia que tem as 

atividades de ensino presenciais suspensas desde março 

de 2020 também tem monitorado os casos confirmados e 

os óbitos entre servidores e alunos desde o dia 16 do 

referido mês. Os dados registrados até 24 de agosto 

revelam 403 casos confirmados e quatro óbitos.  
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Um novo contexto merece ainda ser destacado. A 

mudança do perfil da população atingida pela doença vai 

se consolidando. O que iniciou como uma doença da 

classe média alta residente em grandes cidades aos 

poucos foi se tornando uma doença que afeta cada vez 

mais as populações mais pobres e as cidades do interior. 

Esse dado pode ser notado em Rondônia. Quando 

consideramos o número total de óbitos desde o início da 

pandemia até 24 de agosto de 2020, a capital Porto Velho, 

que concentra praticamente um terço da população do 

estado, conta com praticamente 60% do total das mortes 

(623 de um total de 1.073). Contudo, se analisarmos 

somente os dados de 01 a 24 de agosto, o total de óbitos 

no período é de 192, sendo que o interior do estado 

corresponde a 70,3% dos óbitos. A proporção de óbitos 

(Mapa 2) no interior do estado preocupa por diversas 

razões. Uma delas é a situação precária da rede de 

atendimento à saúde em cidades do interior. A maior parte 

dos municípios de Rondônia não é atendida por UTI, nem 

tem profissionais de saúde em número e especialidades 

suficientes para lidar com o aumento de casos ocasionados 

pela pandemia. 

Na data de 24 de agosto, Porto velho correspondia 

apenas 11% das mortes, ou seja, um dos oito óbitos. Os 

municípios que apresentaram os outros casos são 

Guajará-Mirim (1), Ouro Preto do Oeste (1), Pimenta Bueno 
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(1), Nova Brasilândia D’Oeste (1), Cujubim (1), Nova União 

(1), Alvorada D’Oeste (1). Todos são municípios pequenos. 

Guajará-Mirim possui uma população aproximada de 46 mil 

habitantes e Nova Brasilândia pouco mais de 3.800 

habitantes (est. IBGE, 2019). Lembrando que em Guajará 

Mirim a população indígena tem sido afetada pelo COVID-

19.  

A região norte, relegada ao ciclo de vulnerabilidades 

e exploração entende seu número elevado de mortes como 

consequência de seus conflitos sociais, nos quais o 

processo de desumanização está mais uma vez presente. 

Por enquanto, não há resposta sobre a dimensão que o 

número de mortes pode atingir. O Figura 18 sobre os casos 

ativos em Rondônia demonstra uma queda sugerindo que 

o primeiro pico da contaminação pode ter terminado.  
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Figura 18 - Casos ativos em Rondônia de 20/03/2020 a 
24/08/2020. 

 
Fonte: Sesau Rondônia, 2020. 

 
Atualmente, a capital do estado, Porto Velho e mais 

39 municípios estão na fase 3 de isolamento social. Na fase 

3 não é permitido evento com mais de 10 pessoas, 

funcionamento de casas de show, bares e boates, bem 

como cinemas e teatros, balneários e clubes recreativos. 

Na área da educação ainda não é permitido cursos e afins 

para pessoas menores de 18 anos, cursos 

profissionalizantes e de capacitação em instituições 

públicas e cursos e afins com mais de 10 pessoas. As 

demais atividades de comércio estão liberadas 

respeitando-se as restrições sanitárias.  

As regras de distanciamento e funcionamento de 

estabelecimentos, ainda que existam de maneira clara nos 

decretos publicados pelo governo estadual, parecem não 

ter atingido a opinião pública. Grande parte da população 
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não tem ideia de qual seja a fase em que sua cidade se 

encontra, e quais seriam, consequentemente, as medidas 

a serem adotadas e os comportamentos permitidos ou 

proibidos. Isso se deve, em grande medida, à falta de 

comunicação do governo com a população, e à ausência 

de publicização e campanhas de conscientização das 

pessoas. Por outro lado, parece crescer o número de 

pessoas que, a despeito dos mais de mil mortos, acreditam 

que as medidas de prevenção deveriam ser flexibilizadas e 

a vida deveria voltar “ao normal”.  

O estado realizou um total de 157.674 testes 

segundo dados disponibilizados pelo próprio governo. Ao 

todo foram registrados 51.791 casos confirmados até o dia 

24 de agosto de 2020 o que significa que aproximadamente 

33% dos testados tiveram resultado positivo. Esse número 

é considerado alto pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Em países com alto índice de testagem os casos 

confirmados giram em torno de 5%. Dos testes realizados 

no Brasil, 31% são positivos. A explicação é a baixa 

testagem com provável alto índice de subnotificações.  

O fato de Rondônia estar desde o dia 14 de agosto 

com boa parte dos municípios do estado (86,5%) nas fases 

2 e 3, sendo a fase 4 a mais permissiva e a fase 1 a mais 

rigorosa, demonstra que aos poucos as mortes por COVID-

19 começam a se tornar o novo normal e se juntam às 
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demais mortes por doenças ou causas externas 

registradas nos obituários diários do estado.  

Até o momento a situação traumática causada pela 

pandemia pelo novo coronavírus não parece ter sido 

suficiente para uma reflexão mais profunda sobre o papel 

do estado, sobre a infraestrutura deficiente da saúde 

pública, sobre as condições de moradia da população, 

sobre a situação dos povos indígenas ou mesmo sobre a 

necessidade de mudanças profundas na maneira como 

nos relacionamos com a política e com os governantes.  
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O AUGE DO COVID-19 EM RORAIMA: DE 
CLASSIFICAÇÃO “VERMELHA” PARA 

CLASSIFICAÇÃO “AZUL” 
 

Geyza Alves Pimentel 

Cleber Batalha Franklin 

Dorcilio Erick Cicero de Souza 

 
Passados cinco meses desde a publicação do 

Decreto Estadual Nº 28.587-E de 16 de março de 2020, 

onde o Governo do Estado de Roraima direcionou medidas 

de isolamento, quarentena, suspensão de aulas da rede 

estadual, eventos e aglomerações, visitas a unidades de 

saúde e sistema prisional, os números da COVID-19 

subiram ao ponto do Estado virar notícia pelo consórcio de 

imprensa nacional, aparecendo com a classificação 

“vermelha”. 

Com 605.701 habitantes, Roraima é o menor estado 

da região norte em número de habitantes, no entanto, 

quando se refere ao número de óbitos acumulados por 

COVID-19 (Mapa 42), proporcionalmente aparece como o 

primeiro da região com 96 óbitos por 100 mil habitantes 

(MS, 2020), como também em números proporcionais 

apresenta a maior incidência de infectados (Mapa 43), 

6.895,5 casos por 100 mil/ha. 

 



  

 

197 

  

Mapa 42: Óbitos confirmados (24/07/2020) 

 
 
 
 
 
 



  

 

198 

  

Mapa 43: Casos confirmados (24/07/2020) 
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Na leitura dos Boletins Epidemiológicos divulgados 

pela Secretaria Estadual de Saúde – SESAU/RR, os dados 

referentes aos meses de junho e julho, demonstram o 

aumento dos casos, podendo se identificar o pico da 

distribuição da COVID-19 a partir da segunda quinzena de 

junho até início de agosto, conforme a Figura 19. 

Figura 19 - Distribuição de Casos por COVID-19 e média 
móvel semanal. Roraima/RR, 2020. 

 
Atrelado ao aumento de casos confirmados de 

COVID-19 em Roraima, também se observou um aumento 

no número de óbitos. Conforme a Figura 20, na semana de 

pico de casos confirmados, ocorreu simultaneamente o 

aumento de casos de óbitos, chegando a 82 óbitos para 

uma proporção de 576 casos registrados, divulgados no dia 

19 de agosto no Boletim Epidemiológico Nº 

200/SESAU/RR. 
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Figura 20 - Distribuição de óbitos confirmados por 
COVID-19 e em investigação, segundo semana 

epidemiológica. Roraima/RR, 2020. 

 
Somados ao aumento de casos confirmados e de 

óbitos no período indicado, outros fatores foram destaques 

neste epicentro, como a capacidade de atendimento no 

único hospital público do estado. O Hospital Geral de 

Roraima – HGR teve todos os seus leitos reservados para 

atendimento de COVID-19, conforme matéria no portal G1, 

em que destaca que no dia 08 de junho o hospital tinha 

capacidade de atendimento de 138 leitos incluindo os de 

UTI, no entanto existiam 152 pacientes internados. 

Desta forma, elaboramos a partir dos dados do 

Portal da Transparência do Governo do Estado de 

Roraima, a Quadro 2 com indicativo de leitos existentes 

para tratamento de COVID-19: 
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Quadro 2 - Leitos para COVID-19 no HGR 

Fonte: Portal da Transparência Governo de Roraima, 2020. 
Elaboração: Autores. 

 
No dia 15 de julho o Correio Brasiliense noticiou que 

“Com 97% dos leitos de UTI ocupados, saúde de Roraima 

entra em colapso”, este fato veiculado nacionalmente e 

todas as denúncias desencadeadas por pacientes e seus 

familiares, fizeram com que o executivo estadual 

estabelecesse convênio com o Amazonas para transporte 

aéreo de paciente para as unidades de terapia intensiva 

dos hospitais no estado vizinho. 

A expectativa de funcionamento da Área de 

Proteção e Cuidado (Hospital de Campanha) da Operação 
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Acolhida do Exército Brasileiro, também foi duramente 

criticada pela sociedade e pelos meios de comunicação, já 

que seu planejamento antecedeu o auge dos contágios e 

óbitos causados pelo COVID-19. Como peça fundamental 

para o atendimento dos casos de coronavírus, o Hospital 

de Campanha está dentro do que pontuou o Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19, onde destaca que “caso seja 

evidenciada a possibilidade de superação da capacidade 

de resposta hospitalar para atendimento dos casos graves, 

adaptação e ampliação de leitos e áreas hospitalares e a 

contratação emergencial de leitos de UTI pode ser 

necessária, com o objetivo de evitar óbitos” (MS, 2020, p. 

7). 

No entanto, é necessário também pontuar que na 

fase de contenção da doença a Atenção Básica, 

responsabilidade do município de Boa Vista (capital), não 

estava preparada para o atendimento imediato, deixando 

de cumprir com as definições dos padrões de atendimento 

básico, ocasionando o colapso na rede de urgência e 

emergência. Somente em 12 de junho de 2020, após 

diversas denúncias e no jogo de responsabilização entre 

município e estado, o executivo municipal anunciou a 

destinação de 8 Unidades Básicas de Saúde para 

atendimento exclusivo de casos suspeitos e confirmados 

de COVID-19, de forma a padronizar os protocolos 
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médicos para o tratamento dos pacientes e minimizar o 

estrangulamento da rede de urgência e emergência. 

Infelizmente, essa ação tardia coincidiu com o auge 

dos casos confirmados e dos óbitos que colocaram 

Roraima em situação de destaque nacional. 

Com o investimento e a mudança de estratégias do 

governo estadual, a partir da vigésima oitava semana 

epidemiológica os casos de óbitos estão em declínio e o 

sistema de urgência e emergência está conseguindo 

atender as demandas por internação. A taxa de ocupação 

dos leitos destinados a pacientes com COVID-19 no 

Hospital Geral de Roraima, oscila entre 84,5% e 70,1%. 

O fato é que passado o período de pico, a queda no 

número dos casos de óbitos e infecção, coloca Roraima na 

faixa “azul” pelo Consórcio de Imprensa nacional, com 

queda de -67,7% “liderando o grupo de onze estados 

brasileiros que têm registrado diminuição no número de 

óbitos pela COVID-19, nos últimos dias”. 

Apesar da diminuição dos casos de óbitos, da 

retomada de parte da economia em funcionamento no 

município de Boa Vista, do decreto municipal de 

obrigatoriedade de uso das máscaras, o Governo do 

Estado de Roraima não suspendeu as ações do Decreto 
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Estadual Nº 28.587-E, resguardando a população e as 

atividades administrativas no âmbito do estado. 
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MACHISMO MATA: RECORTE POR GÊNERO DA 
COVID 19 NO TOCANTINS 

 
Marcelo de Souza Cleto 

André Demerchi 

 
A pandemia do COVID-19 chega a cinco meses de 

avanço acelerado na contaminação e na crescente 

subtração de vidas humanas. Das 139 cidades do 

Tocantins, em quase metade já existe óbito confirmado 

como consta no Mapa 44. Governo do estado e prefeitos 

dos municípios têm adotado posturas que, ao longo deste 

período, estamos analisando e modulando nossas 

hipóteses com as experiências ocorridas nos demais 

estados da Federação.  
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Mapa 44: Óbitos confirmados por COVID-19, até 24 de 
julho de 2020 
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Em nossa anterior consideração no dia 7 de agosto 

de 2020 sobre a conjuntura da doença em nosso estado, 

publicada no Jornal O Estado de São Paulo, apresentamos 

nossa tese acerca da impropriedade do governo Mauro 

Carlesse (DEM) em levar adiante um enfrentamento à 

doença com mais presteza e valor à vida humana. Nosso 

argumento ponderou desde a predisposição do governo e 

de sua linhagem antecedente no trato peculiar à coisa 

pública, situação causadora de um fenômeno sui generis 

conceituado por nós de Conservadorismo Instável.  

De forma geral, a gestão pública do Tocantins tem 

características onde o grupo que domina a política local 

vem se sucedendo de forma constante com o agravante 

de, nos momentos próprios de transição, ocorrerem 

situações que desestabilizam o crescimento do Tocantins. 

Os eventos são variados que contribuem na consolidação 

de um tipo de cultura política sem credibilidade política, 

econômica e social. Quando a manutenção do poder se 

sobrepõe à dinâmica democrática ocorre a opacidade da 

autoridade, uma vez que são comuns na curta história 

institucional renúncias para acomodação dos líderes, do 

Alpha para o Betha. Para o melhor tratamento do fenômeno 

conjuntural, enumeramos as principais características que 

delineiam a resposta do governo do Tocantins no 

enfrentamento à pandemia: sendo elas a) um arranjo 

institucional que não mitiga ações de médio e longo prazo, 
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b) recursos orçamentários restritos, c) insumos médicos 

limitados e, d) racismo estrutural de face patriarcal. 

Para o tratamento específico deste artigo, 

gostaríamos de nuançar o plano do prisma que está 

contido a problemática das relações de gênero, 

sinteticamente, como a COVID-19 impacta homens e 

mulheres no Tocantins. 

Pela Figura abaixo, pode-se verificar a trajetória 

ascendente dos óbitos gerais. Pela força do crescimento 

não se identifica uma tendência de encontro ao platô, fase 

de estabilização e início de uma possível queda. 

Figura 21 – Óbitos acumulados, até 24 de agosto de 
2020. 

Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 
/SES-TO. Atualizado em: 25 de agosto de 2020, às 13:47. 

 
Aqui no Tocantins, tanto na estrutura social quanto 

no imaginário coletivo, o “másculo”, o “macho”, o “forte”, “o 

cabra valente que domina o boi” é a persona sintetizadora 

que na cultura patriarcal política local é o digno de 
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representar. Nunca é demais lembrar que nesse sistema 

patriarcal, a conservação do poder está no homem, por 

isso ocupam os lugares de destaque. Por outro lado, ainda 

neste imaginário machista, as mulheres seriam “frágeis por 

natureza”, e deveriam “se ocupar da casa e de seus 

afazeres de sentimento”. Esse emaranhado que faz o 

imaginário, reflete e é refletido pelas micro-relações 

dinâmicas que juntas compõem a estrutura social e suas 

resistências. Não entraremos no mérito da questão de 

determinação causal entre imaginário (ideologia) e 

cotidiano (práxis), mas apontamos pelos dados abaixo 

como os homens em relação às mulheres estão mais 

suscetíveis ao óbito pelo COVID-19, revelando que a aura 

da virilidade e da força imbatível não são tão reais como os 

Salmos e os hinários fazem crer.  

Na consideração por gênero, o que se tem é a maior 

contaminação entre a população feminina, ou seja, as 

mulheres estão mais sujeitas ao vírus. Apesar de serem 

numericamente 49,23% da população total do Tocantins, 

considerando o Censo de 2010, o dado singulariza o papel 

social das mulheres enquanto coluna humana de contágio 

em massa. A Figura a seguir ilustra a dinâmica que 

buscamos salientar. 

Figura 22 – Casos confirmados segundo gênero, 2020. 
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Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / 
SES-TO. Atualizado em: 25 de agosto de 2020, às 13:47 

 
Com maior exposição frente ao vírus, no inter 

caminho da casa e da rua, as mulheres seguem no trato 

com as crianças, e com a violência doméstica agravada 

pelo Quadro coletivo. A casa enquanto lugar, teve que 

reelaborar-se em sua cotidianidade, verificando também, 

as questões referentes à vulnerabilidade da saúde dos 

homens. A proporção entre homens contaminados e óbitos 

é bem superior ao das mulheres. Assim, apesar dos casos 

confirmados serem maiores entre as mulheres, não são 

elas automaticamente mais impactadas pelo óbito, pelo 

contrário, a Figura 23 demonstra que quem mais entra em 

óbito são os homens.  

Figura 23 – Óbitos segundo gênero, 2020. 
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Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / 
SES-TO. Atualizado em: 25 de agosto de 2020, às 13:47 

 
A debilidade da resistência física masculina em 

detrimento da capacidade do organismo feminino em 

coordenar seu sistema de defesa é notória e fica ainda 

mais evidente quando se desagrega o dado absoluto e o 

circundante da realidade. Elencamos no Quadro 3 os oito 

municípios do estado com os índices mais elevados de 

casos confirmados e óbitos, assim como uma 

espacialização de casos confirmados no Mapa 45 até o dia 

24 de julho de 2020.  
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Quadro 3 - Índices de casos confirmados e óbitos 

Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / 
SES-TO. Atualizado em: 25 de agosto de 2020, às 13:47 
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Mapa 45: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 

 

 



  

 

214 

  

Pode-se extrair desse conjunto de dados, 

principalmente na diferença entre óbitos masculinos e 

femininos nas duas últimas colunas do Quadro o tipo de 

resposta que cada gênero tem desenvolvido nessa 

encruzilhada da espécie humana. Fica evidente, portanto, 

que mesmo sendo mais contaminadas, as mulheres, por 

seus hábitos de cuidado corporal e da saúde, falecem 

menos que os homens, que, como se sabe, possuem uma 

cultura machista, onde o cuidado corporal é ainda e por 

muitos, considerado “coisa de mulher”. Por fim, 

consideramos importante essa abordagem no sentido de 

melhor compreendermos os lugares que homens e 

mulheres ocupam tanto na representação quanto na ação. 

E percebemos que a cultura patriarcal e machista pode 

matar, inclusive, os homens.  

REFERÊNCIAS 

Data SUS - COVID-19 – Ministério da Saúde Insumos - 
Disponível em: < https://bit.ly/3DeiUKS >  
 
IBGE – Cidades – Disponível em: < https://bit.ly/3caJcjA > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

215 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV - REGIÃO 
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A PANDEMIA DA COVID-19 NO ESPÍRITO SANTO: 
FLEXIBILIZAÇÃO E CAUTELA 

 
Paulo Magalhães Araújo 

 
 

Com população de pouco mais de quatro milhões de 

habitantes, divididos em 78 munícipios, o estado de 

Espírito Santo registrou o primeiro caso de COVID-19 no 

dia 05 de março de 2020 (Ministério da Saúde, 2020). 

Desde então, podemos observar uma crescente nos casos 

confirmados, como consta no Mapa 46 (até o dia 24 de 

julho de 2020).  
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Mapa 46: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020). 
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No que diz respeito às mortes, a primeira foi 

registrada menos de um mês depois, no dia 2 de abril de 

2020. É possível notar no Mapa 47 que o número de mortes 

cresceu concomitante aos casos. De acordo com Ministério 

da Saúde até o dia 23 de agosto de 2020 os óbitos 

confirmados chegavam a 3.026.  
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Mapa 47: Mortes confirmadas por COVID-19 (24/07/2020) 
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Contudo, conforme dados da Secretaria Estadual de 

Saúde, as curvas de contágio e de morte por COVID-19 no 

Espírito Santo ultrapassaram o pico e entraram em declínio 

no último mês. O indicador dessa queda é a chamada 

média móvel – que consiste no somatório do número de 

contaminados ou mortos dos últimos quatorze dias dividido 

por 14. Assim calculada, a média móvel de contágio caiu 

de 938 para 736, significando uma redução de 21,5%, 

enquanto a média móvel de mortes caiu de 22,8 para 18,0, 

expressando uma redução de 21,0%. 

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o 

índice de transmissão (RT) está abaixo de 1 (0,8), 

significando que cada 10 contaminados transmitem o vírus 

para 8 pessoas. Segundo o presidente do Instituto Jones, 

“Esse indicador [...] vem reduzindo no Estado e na Região 

Metropolitana desde 11 de junho. [...] No interior, no início 

de julho, também se iniciou um processo de redução”.  

Possivelmente devido a um alívio na pressão sobre 

os hospitais com o declínio dos indicadores de gravidade 

da pandemia, também houve queda no número de leitos 

disponíveis na rede hospitalar estadual. Desde julho, o total 

de leitos de UTI sofreu uma redução de 690 para 655 (-5%) 

e os leitos de enfermaria reduziram de 741 para 627 (-

15,4%). Mas, em decorrência da queda no número de 

casos diários, a redução no número de leitos não afetou 
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negativamente a taxa de ocupação nos hospitais 

capixabas.  Ao contrário, houve uma melhora: os leitos de 

enfermeira, que em meados de julho estavam 66,7% 

ocupados, em 23 de agosto são 52,5%; já a ocupação dos 

leitos de UTI caiu de 83,2% no mês passado para 71,3%. 

Considerando o total de leitos no estado, a redução da taxa 

de ocupação foi de 71,7% para 62,9%. Esse fenômeno 

implicou uma pequena redução na taxa de letalidade, que 

foi de 3,21% para 2,9%. 

É nesse cenário epidemiológico que o governo do 

Estado e os prefeitos enfrentam as consequências da 

pandemia sobre a vida social e o comércio, permitindo um 

maior afrouxamento das regras de isolamento social. Com 

isso, a taxa de isolamento está em queda (de 48% em 

julho, para 42,7% atualmente), mostrando que parte da 

população antes cuidadosa já não cumpre as 

recomendações para evitar a propagação da doença.  

Da parte do governo, também há um arrefecimento 

nas orientações relativas ao controle da pandemia. 

Segundo o governador Renato Casagrande (PSB) e 

secretário estadual da saúde, Nésio Fernandes, agosto é 

um “mês de transição” rumo à flexibilização do isolamento, 

devido aos resultados alcançados positivos pelas políticas 

de enfrentamento da COVID-19 no estado. 
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A política de isolamento instituída pelo governo 

estadual se baseia na numa “matriz de risco”, elaborada 

com base em variáveis como o percentual de leitos 

ocupados, a taxa de incidência ou a quantidade de casos 

confirmados, a taxa de letalidade da doença, o índice de 

isolamento e o percentual de pessoas acima de 60 anos 

presentes no município. Com base nesses indicadores, os 

municípios são distribuídos em quatro categorias no Mapa 

de risco: risco baixo, moderado, alto e extremo. Não há 

casos extremos no estado. O nível de risco dos municípios 

é monitorado constantemente. Desde o dia 17 de agosto 

até o momento, o número de municípios em risco alto 

aumentou de 9 para 11, mas houve uma queda no número 

de municípios de risco moderado, de 53 para 45. Isso 

implicou um aumento no número de casos de risco baixo, 

de 16 para 22.  

Os números motivaram certo otimismo das 

autoridades estaduais e municipais. Mantem-se o alerta. 

As aulas presenciais continuam suspensas em todos os 

estabelecimentos, públicos e privados, inclusive na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Em 

entrevista coletiva já em 6 de agosto, o governador afirmou 

que “cautelosamente, mantida a orientação de não 

aglomeração, é hora de fazer algumas mudanças”.  
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De fato, o comércio capixaba está em processo 

gradual de abertura. Em todos os municípios, mesmo nos 

de risco alto, houve um afrouxamento das regras. Mas as 

principais alterações ocorreram nos municípios de risco 

moderado, que incluem todos os da região metropolitana. 

Nestes, o comércio de rua e centros comerciais, 

restaurantes e academias de ginástica, bem como os 

shopping centers tiveram permissão para ampliar os dias e 

horários de funcionamento. Nos demais municípios 

também houve um movimento de abertura – com algumas 

variações, a depender do nível de risco em que o município 

se encontra. 

Certamente essa abertura resulta não apenas das 

melhoras nos indicadores da crise sanitária, mas também 

da pressão dos interesses econômicos, tendo em vista a 

crise que se abateu sobre a economia estadual em 

decorrência dos cinco meses de contenção das atividades. 

No geral, há um alinhamento entre as medidas adotadas 

no estado e nos municípios – na região metropolitana e no 

interior. Os dois níveis de governo têm atuado em 

convergência, sem desentendimentos notórios. 

Governador e prefeitos demonstram preocupação com um 

possível retorno do aumento do contágio, mas também 

uma grande preocupação com as questões econômicas.  
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Se por um lado reforçam-se as recomendações de 

precaução – como o uso generalizado de máscara, o 

distanciamento e a higienização constante – por outro, há 

uma grande sensibilidade em relação à situação 

econômica, e um grande esforço tem sido feito para a 

retomada do comércio – e a consequente circulação de 

pessoas –, com vistas à mitigação dos impactos 

econômicos da pandemia. No geral, a política das 

autoridades no estado tem sido a de apelar cada vez mais 

para o cuidado pessoal que cada indivíduo deve tomar para 

se proteger, e menos com a repressão pelo isolamento 

vinda do poder público. 
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MINAS GERAIS: NO ESTADO EM QUE MENOS 
INVESTIU EM SAÚDE EM 2020 A COVID-19 SE 

ALASTRA PELO INTERIOR 
 

Thiago Rodrigues Silame 

Larissa Peixoto Gomes 

Helga do Nascimento de Almeida 

 
O governador de Minas Gerais parece viver numa 

realidade paralela. Romeu Zema, em entrevista, afirmou: 

"Eu posso estar enganado, mas, para mim, minha opinião 

pessoal, é que daqui um ano, quando nós fizermos uma 

retrospectiva, nós vamos ver que o Brasil, dentro de um 

contexto mundo, comparado inclusive com países 

desenvolvidos, não fez um trabalho tão ruim como muitos 

têm alardeado". Seguiu tecendo comparações com outros 

países e utilizou a Itália como parâmetro.  

A comparação entre Brasil e Itália considerou 

apenas os números absolutos de caso de morte. Se os 

dados são ponderados por milhões de habitantes, de fato 

a Itália apresenta um número superior de mortes, mas a 

mesma ponderação para número de casos mostra que o 

Brasil supera e muito o país europeu. Outro dado não 

considerado por Zema é que a Itália é o segundo país do 

mundo em número de idosos - grupo populacional que tem 

maior probabilidade de desenvolver a forma grave de 

doença e vir a falecer, estando atrás apenas do Japão. 
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Novamente, fica explícito o alinhamento do governador do 

NOVO ao Presidente Jair Bolsonaro. 

Romeu Zema também parece ignorar a realidade 

quando desconsidera a situação do estado. Desde o mês 

de julho, Minas Gerais vem apresentando aumento no 

número de casos (Mapa 48) e de óbitos (Mapa 49) por 

COVID-19.  
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Mapa 48: Casos confirmados de COVID-19 (24/07/2020) 
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Tendo em conta estes números e a tendência de 

alta, não temos nem gasto mínimo constitucional na área 

da saúde (Tabela 1) e nem eficiência nos gastos. Um bom 

exemplo de ineficiência de utilização do dinheiro público 

por parte do governo de MG está relacionado à instalação 

e não funcionamento do Hospital de Campanha em BH que 

foi desativado no dia 17 de agosto de 2020. O hospital 

custou R$5,3 milhões aos cofres públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

229 

  

Tabela 2 - Gasto dos estados brasileiros em saúde 
(janeiro - junho, 2020). 

 
Fonte: O Tempo, 2020. 

* Dados disponíveis até o segundo semestre do ano. 
**Tocantins não apresentou os dados. 

 
A interiorização da pandemia no estado de Minas 

Gerais também impressiona (Mapa 48). De acordo com 

dados dos boletins, 97% (827) dos municípios registram 

casos de contaminação por COVID-19, um aumento de 

8,4% em relação ao mês de julho, e 56% dos municípios 

(456) já registram óbitos (Mapa 49) até esta data, um 
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aumento de impressionantes 21,1% em relação a julho. A 

doença saiu da capital, Belo Horizonte, e avançou 

fortemente na região do Triângulo Mineiro, onde estão 

cidades como Uberaba, Uberlândia e Araguari. 
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Mapa 49: Mortes confirmadas por COVID-19 (24/07/2020) 
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É importante ressaltar que Minas Gerais é um dos 

estados com uma das mais altas taxas de subnotificação. 

Isso vem em parte da falta de testes, assim como 

mudanças na contagem feita pelo estado. Faltam detalhes 

nos dados, como sexo e cor/raça e etnia. Usando os dados 

do InfoGripe/Fiocruz, vemos nas Figuras 24 e 25 que há 

uma alta “inexplicável” em casos e óbitos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave sem associação à COVID-19 

entre 2019 e 2020. Em 2019, foram 3.110 casos e 428 

óbitos por SRAG e SRAG por influenza, durante o ano 

todo. Por sua vez 2020, apresentam 18.689 casos e 3.141 

óbitos (até 23 de agosto de 2020), uma alta que só pode 

ser explicada pelo avanço do COVID-19 no estado e que 

não está notificada nos dados oficiais. 

Figura 24 - Média semanal de casos de SRAG reportados 
por ano e tipo, Minas Gerais, Brasil, 2020. 

 
Fonte: Infogripe/Fiocruz, 2020. 

Elaboração: autores. 
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Figura 25 - Média semanal de óbitos por SRAG 
reportados por ano e tipo, Minas Gerais, Brasil, 2020. 

Fonte: Infogripe/Fiocruz, 2020. 
Elaboração: autores. 

 
Assim como para Bolsonaro, Zema acredita que o 

principal problema ocasionado pela pandemia é a 

consequência econômica e, não o controle à COVID-19. O 

governo parece estar mais interessado em emplacar o seu 

protocolo para reabertura de atividades econômicas, o 

Minas Consciente. O programa que já passou por duas 

reformulações, por ser muito confuso nas suas 

formulações iniciais. Sendo assim, Minas Gerais continua 

seu caminhar pela pandemia, sem saber exatamente onde 

está pisando, por onde está indo, qual caminho seguir ou 

qual seu destino. O que Zema parece não entender é que 

enquanto estivermos neste mundo de incerteza sobre a 

pandemia, não há economia que aguente. 
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COVID 19 NO ESTADO DO RIO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O “NOVO NORMAL”, A 

PANDEMIA E SEUS ÓBITOS. 
 

Priscila Riscado 

Clara Faulhaber 

 
O Estado do Rio começa a pôr em prática uma 

maior flexibilização, buscando entrar no chamado “novo 

normal”, que passaria a existir nas regiões pós os surtos da 

pandemia do COVID 19 (ver Mapa 50 e Mapa 51). A 

pandemia do coronavírus no estado do Rio de Janeiro 

apresentava, desde o dia 31 de julho, sinais de queda ou 

estabilidade em seus municípios. Porém na semana de 20 

de agosto, a média móvel de mortes por COVID-19 voltou 

a subir, se mantendo assim até 23 de agosto de 2020. 
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Mapa 50: Casos confirmados de COVID-19 (24/07/2020). 
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Mapa 51: Mortes confirmadas por COVID-19 

(24/07/2020). 
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 O governo do estado publicou no dia 19 de agosto 

um decreto na edição extra do Diário Oficial flexibilizando 

ainda mais as medidas de combate ao COVID-19. Nesse 

documento fica estabelecido normas para o retorno das 

aulas tanto no ensino privado, retornando dia 14 de 

setembro, quanto no ensino público estadual e instituições 

de ensino superior, com o retorno previsto para o dia 05 de 

outubro. Esse retorno ocorrerá nas regiões que 

permaneçam em baixo risco (bandeira amarela) por um 

período não inferior a 02 (duas) semanas da data prevista 

para a respectiva retomada das atividades. As aulas estão 

suspensas desde março. 

Outros municípios como Niterói ainda não decidiram 

por completo sobre o retorno das aulas. Segundo a 

prefeitura a decisão será tomada em conjunto com o 

Comitê Científico. A previsão foi dada para o dia 14 de 

setembro para escolas privadas, mas sem previsão para as 

escolas públicas. Entre os municípios da baixada 

fluminense, Nova Iguaçu emitiu uma nota avisando que é 

provável que as aulas do ensino público municipal não 

retornem ainda esse ano. Já em Duque de Caxias, as 

escolas devem reabrir nas datas definidas pelo decreto do 

governo. 

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivela 

publicou também um decreto de retorno às aulas de forma 
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voluntária para o dia 03 de agosto, em regiões do município 

que estariam na chamada “bandeira amarela”. Porém, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 

em caráter liminar, conseguiu a suspensão do decreto, 

argumentando que ainda é um risco para o coletivo o 

retorno das aulas. O Ministério Público e a Defensoria 

Pública entraram com uma liminar para suspender o 

decreto, alegando com base para esta decisão estudo 

realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que 

definia como prematuro o retorno às aulas neste momento. 

Esta liminar foi negada pela justiça, com a justificativa que 

a prefeitura estaria adotando todas as medidas de 

segurança em relação à pandemia no município. 

Além da retomada às aulas, o decreto estadual do 

dia 20 também autoriza o retorno de atividades culturais 

como cinemas e teatros, em ambos os casos em regiões 

onde é considerado o baixo risco de contaminação. 

Também serão retornados os transportes de detentos para 

audiências e segue mantidas as restrições para a 

realização de eventos com a presença de público (como 

eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, 

comícios, passeatas), além da permanência em praias, 

lagoas, rios e piscinas públicas. O uso da máscara continua 

obrigatório em espaços públicos, transportes públicos, 

estabelecimentos comerciais e repartições públicas 

estaduais  
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O governo do estado também anunciou o fim 

temporário dos hospitais de campanha em duas etapas: 

primeiro os hospitais de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e 

Nova Friburgo, e por último do Maracanã (zona norte da 

capital fluminense) e o de São Gonçalo (região 

metropolitana). Ambos os hospitais estão envolvidos nas 

denúncias de desvios de recursos e fraudes em processos 

de licitação para compra de equipamentos e insumos 

destinados ao combate à COVID-19 no Rio de Janeiro. 

Porém, nesses casos, a Justiça do Rio de Janeiro obrigou 

a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) a manter os 

hospitais de campanha abertos.  

E o “novo normal” avança também na capital 

Com relação ao município do Rio, o prefeito Marcelo 

Crivella comunicou em 16 de agosto o adiamento por mais 

de 15 dias da chamada fase 6 do plano flexibilização, 

mantendo teatros e cinemas fechados, mas autorizando 

eventos corporativos e a reabertura dos pontos turísticos 

na cidade. Somado a isso, a prefeitura ainda divulgou um 

cronograma para fechar os hospitais de campanha e 

anunciou o retorno de linhas de ônibus que haviam sido 

paralisadas devido a pandemia.  

Entre os planos de flexibilização da prefeitura, a 

reabertura das praias é sempre o mais debatido – e 



  

 

241 

  

provavelmente o mais polêmico. Na fase 5- em curso na 

cidade, o banho de mar foi liberado, mas a estada na areia 

e o uso de caixas térmicas está proibido. No início desse 

mês de agosto foi elaborado um plano para a permanência 

dos banhistas nas praias. Este consiste na divisão das 

faixas de areia em quadras, marcadas por fitas, 

comportando até quatro pessoas para manter o 

distanciamento social. O seu “quadrado” poderá ser 

reservado por meio de um aplicativo. Os primeiros testes, 

serão realizados na praia de Copacabana. 

Além dos planos de flexibilização, a prefeitura 

assinou um termo de cooperação com uma empresa norte 

americana de biotecnologia para que a cidade participe de 

pesquisas e ensaios clínicos para o desenvolvimento de 

medicamentos usados no tratamento da COVID-19. Para 

os testes iniciarem ainda é preciso que o remédio seja 

aprovado pela Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) e 

pelo Comite de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal 

de Saúde.  

De forma geral, tanto o Estado quanto o município 

do Rio têm dado continuidade aos planos de flexibilização 

(como a retomada das atividades comerciais, da área de 

educação e agora culturais), mesmo com os estudos 

contrários a reabertura e o retorno às aulas. Nos últimos 20 

dias - como já foi afirmado nesse artigo - houve redução da 
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média móvel de mortes por Covid 19 no estado. O último 

pico foi na semana do dia 31 de julho segundo os dados 

divulgados com 118 mortes por dia. Todavia, na quinta-

feira, dia 20 de agosto, observou-se um aumento de 11,6%, 

com uma média de 94 mortes por dia. Na capital também 

ocorreu um aumento de 33%, 52 mortes por dia, 

comparado a duas semanas atrás. A prefeitura justificou 

esse aumento baseado na mudança de um critério de 

classificação do Ministério da Saúde – absolvendo assim 

de qualquer possível crítica o processo de flexibilização em 

curso na capital. 

O Rio de Janeiro apresenta um Quadro com a 

marca de mais de 15 mil casos de COVID-19. Até 22 de 

agosto foram registradas 210.464 mil pessoas infectadas 

com o coronavírus e 15.267 mortes. Nas últimas 24 horas 

foram confirmados 3.428 novos casos e 67 óbitos. Os 

municípios com o maior número de mortes depois da 

capital são: 1) São Gonçalo (638), 2) Duque de Caxias 

(632) e 3) Nova Iguaçu (495).  

Covid 19 e o “velho normal” no Rio 

No município do Rio, um estudo realizado pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) aponta que a 

infecção do coronavírus mata mais na periferia do que em 

bairros nobres da cidade. Na metodologia do trabalho 
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foram consideradas as diferenças demográficas de cada 

bairro, como a idade, uso de dados sobre renda, nível 

educacional baseados no censo de 2010, além da 

subnotificação. Os bairros foram separados em cinco 

grupos de acordo com o Índice de Desenvolvimento Social 

(IDS).  Segundo o estudo, o espalhamento da doença 

ocorreu de regiões mais para as menos desenvolvidas. 

Isso ocorreu nas primeiras quinzenas da pandemia. 

Somado a isso, as estatísticas oficiais apontam que o 

coronavírus não avançou pelo município do rio de maneira 

uniforme.  

Portanto, o estudo aponta - a partir de inúmeros 

indicadores - que as taxas de óbitos são próximas em 

quase todos os grupos de bairros, exceto os bairros 

considerados mais desenvolvidos. Segundo a pesquisa, 

isto pode estar ligado a uma série de fatores, tais como: 

maior exposição ao risco da população que mora nessas 

áreas menos desenvolvidas; o menor acesso aos serviços 

de saúde, menor testagem da população que moram 

nessas áreas comparadas as pessoas que residem em 

áreas com maior IDS, e por último levar em conta a 

estrutura territorial e socioeconômica do município. 

Essa pesquisa vem reforçar – inclusive os números 

apresentados no último artigo desta série – do cenário de 

desigualdade já existente conhecido no estado, mostrando 
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como as áreas mais pobres da capital são as mais afetadas 

pelo coronavírus. Nota-se assim que a pandemia do 

COVID-19 tem um impacto significativo não só na área de 

saúde pública, e sim na área social do município – e do 

estado – como um todo. O novo normal nos parece assim 

uma foto ampliada de uma velha realidade, já conhecida há 

décadas por nós – e que de novo não nos traz nada. 
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 NO 
MUNICÍPIO DE CABO FRIO (2021) 

 

Keli Marini dos Santos Magno 

Izábia Coutinho da Silva 

Felipe Fernandes da Silva 

 

O município de Cabo Frio está localizado na Região 

da Baixada Litorânea, no Estado do Rio de Janeiro. O seu 

território é dividido em dois distritos que são, 1º Distrito 

(Cabo Frio), o distrito Sede e 2º Distrito (Tamoios). De 

acordo com o IBGE (2010), Cabo Frio apresenta uma 

extensão territorial de 110.900 Km² (27%) e 299.700 Km² 

(73%) em seus respectivos distritos. E estima-se que em 

2021, o município era local de residência de 234.077 

pessoas. Posto isto, a cidade é conhecida por suas belas 

praias e alto fluxo turístico, o qual favoreceu a 

espacialização da COVID-19 que vem desde 2020 

impactando a região. 

Para melhor visualização de como a COVID-19 vem 

se desenhando no município, optou-se por apresentar nas 

Figuras os dados por Semana Epidemiológica (SE) – 

período que compreende em 7 dias, com início no domingo 

e término no sábado.  
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Novembro de 2021, a pandemia havia ocasionado 

no município, aproximadamente, 15.371 notificações de 

casos confirmados da COVID-19, 2.307 internações e 900 

óbitos pela doença (SES-RJ, 2021). O que resultou em 

uma taxa de incidência15 acumulada de 7.805,1 casos a 

cada 100 mil habitantes. Valor maior que o apresentado 

pela região da Baixada Litorânea (incidência de 6.458,4 

casos a cada 100 mil), porém, menor que do Estado do Rio 

de Janeiro (19.790,0 casos por 100 mil habitantes). 

Na Figura 26, é possível observar que o estado do 

Rio de Janeiro sempre teve maior destaque no número de 

casos, quando comparado com as outras duas escalas, em 

virtude da sua região metropolitana.  

Partindo de uma análise geográfica, a fluidez 

territorial, por meio das redes, potencializou a propagação 

da COVID-19 no território do Estado do Rio de Janeiro. É 

possível analisar a sua espacialização no território de Cabo 

Frio, a partir de uma rede urbana hierarquizada, por onde 

o contágio tem início na metrópole e posteriormente 

avança para cidades médias, cidades pequenas, vilas e 

comunidades. (CORRÊA, 2006 apud SITUBA; LACERDA, 

2020). 

Importante destacar que a primeira onda observada 

no município teve cenário similar com as outras esferas, 

 
15 Taxa de incidência: representa os casos confirmados da COVID-19 
a cada 100.000 habitantes. 
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com ocorrência do pico na SE21/2020 (17/05 – 

23/05/2020); o pico da segunda onda, se apresentando na 

SE49/2020 (29/11 – 05/12/2020); e o da terceira, na 

SE12/2021 (21/03 – 27/03/2021). Em todas as esferas, a 

segunda onda apresentou mais números de casos 

confirmados do que a primeira e a terceira. 

No momento de queda da terceira onda, observa-se 

um recrudescimento de casos, apontando para o 

surgimento de uma quarta onda, que não foi mantida nas 

semanas subsequentes. Segundo a Secretaria de Saúde 

do Estado (SES-RJ), o contexto vivenciado em todo estado 

era do predomínio da variante Delta, já identificada como 

de alta transmissibilidade (SES-RJ, 2021; CDC, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Comparativo entre a Taxa de Incidência da 
COVID-19 por 100.000 habitantes, nos residentes de 

Cabo Frio, Baixada Litorânea e Estado do Rio de Janeiro, 
até a SE44/2021. 
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Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito 

a alterações. 
 

Quanto à taxa de mortalidade16 , o perfil se mantém 

o mesmo que na taxa de incidência. Cabo Frio com taxa de 

mortalidade de 387,5 por 100 mil habitantes, Baixada 

Litorânea com 278,7 óbitos por 100 mil e o estado do Rio 

de Janeiro com 1.014,1 vítimas fatais a cada 100 mil 

residentes. 

Embora a Figura 26 evidencie que a taxa de 

incidência da COVID-19 foi maior na segunda onda, 

quando comparada com a terceira (Figura 27), percebe-se 

que na taxa de mortalidade ocorreu o inverso. Ou seja, na 

terceira onda as taxas de mortalidade foram maiores do 

que as observadas durante a segunda onda. 

Possivelmente este cenário epidemiológico pode 

estar associado pela presença no município da variante 

Alpha, que possui como característica desenvolver 

 
16 Taxa de Mortalidade: indica o número de pessoas que morreram 
em decorrência da COVID-19 a cada 100.000 habitantes. 
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sintomas mais graves nos pacientes (CDC, 2021). O caso 

identificado da variante na cidade ocorreu em uma pessoa 

que teve o início de seus sintomas em abril de 2021, 

momento em que vivenciávamos a terceira onda. 

Figura 27. Comparativo entre a Taxa de Mortalidade por 
COVID-19 por 100.000 habitantes, nos residentes de 

Cabo Frio, Baixada Litorânea e Estado do Rio de Janeiro, 
até a SE44/2021. 

Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito 
a alterações. 

 
Na Tabela 3, está apresentada a média de dias entre 

alguns momentos de evolução da COVID-19. O estado do 

Rio de Janeiro, quando comparado com a região de saúde 

e município, apresentou o menor tempo entre início de 

sintomas e internação e maior período de dias de 

internação e utilização de UTI. Já as médias da cidade de 

Cabo Frio acompanham os valores demonstrados na 

baixada litorânea. 
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Tabela 3. Média acumulada de dias entre dois momentos 
no decorrer da evolução da doença, por COVID-19. 

 
Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito 

a alterações. 
 

Analisando os casos acumulados até novembro de 

2021, os gráficos abaixo demonstram que embora mais 

pessoas do sexo feminino tenham adoecido (55%), mais 

pessoas do sexo masculino evoluíram para o óbito (57%). 

Fato que pode ser explicado por fatores socioculturais, que 

desencadeiam na demora dos homens em buscar 

assistência e consequente diagnóstico tardio (JÚNIOR, 

2017). 

 

Figura 28. Proporção acumulada de casos e óbitos por 
COVID-19 nos munícipes de Cabo Frio, segundo sexo. 
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Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2011. Sujeito 
a alterações. 

 

 

 

Em relação à raça/cor, as pessoas que mais 

adoeceram se autodeclararam como brancas (36%), 
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seguidas das de raça/cor parda (29%), não informada ou 

ignorada (27%), pretas (7%) e em menor número, amarelas 

(2%) e indígenas (0%). 

Por mais que observemos o maior número de casos 

confirmados e notificados da população branca, 

destacamos que ao avaliar a taxa de letalidade17, a 

população autodeclarada preta é a que aparece com a 

maior taxa (6,1%). Isso significa que a população 

autodeclarada preta possui um dos menores números de 

casos notificados, mas entre essas pessoas que 

adoeceram, foi a categoria que mais evoluiu para o óbito. 

Segundo dados do PNAD contínua de 2018, a 

população brasileira que se autodeclara preta ou parda 

apresenta condições socioeconômicas que aumentam o 

risco de um desfecho desfavorável em algumas situações, 

como no caso da infecção pela COVID-19. Sabe-se que a 

escolaridade, renda, condições de emprego e moradia são 

alguns dos fatores que influenciam diretamente nas 

condições de vida das pessoas, levando-as a viverem em 

situações vulneráveis ou não (IPEA, 2019; IBGE, 2019).

Figura 30. Proporção de casos acumulados de COVID-19 

nos munícipes de Cabo Frio, segundo raça/cor 

 
17 Taxa de Letalidade: é a porcentagem de quantos casos 
confirmados da COVID-19 evoluíram para óbito. 



  

 

253 

  

Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito 
a alterações. 
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Figura 31. Taxa de Letalidade acumulada da COVID-19 
nos munícipes de Cabo Frio, segundo raça/cor 

Fonte: Dado SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito a 
alterações. 

 
Quanto a taxa de letalidade por faixa etária (Figura 

6), com exceção das duas primeiras categorias, onde de 0 

a 9 anos apresenta taxa mais alta (0,9%) do que de 10 a 

19 (0,4%), nota-se que quanto mais idade a pessoa tem, 

maior o risco de a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) ser fatal. Assim, a menor taxa é de 10 a 19 anos e 

a maior se atinge na população de 90 anos ou mais, com 

54,0% de risco de evoluir para óbito. 

Observou-se no município que a partir de março de 

2021 houve uma redução significativa na proporção de 
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internações em pessoas acima de 60 anos, com redução 

dos óbitos em abril. No entanto, a partir de maio de 2021, 

houve um recrudescimento nas internações, 

principalmente na faixa etária de 80 anos ou mais. Voltando 

a aumentar em julho a proporção de internações na faixa 

etária de 60 a 79 anos e em agosto a proporção de óbito 

na mesma faixa etária. 

Considerando o início da campanha de vacinação e 

seguindo o calendário estadual, em 18 de janeiro de 2021, 

a população idosa e profissionais de saúde começaram a 

ser vacinados, com a 2ª dose aprazada para 28 dias após. 

Tendo em vista que o objetivo da vacinação é prevenir 

formas graves da doença, isso pode justificar a redução 

gradual por faixa etária de internações e óbitos 

apresentada poucos meses após as doses aplicadas. O 

retorno desse grupo aos hospitais, sinalizou a necessidade 

de aplicação de doses de reforço. 
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Figura 32. Taxa de Letalidade acumulada por COVID-19, 
nos munícipes de Cabo Frio, segundo faixa etária. 

 

Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito 
a alterações. 

 
Referente a espacialização da COVID-19 no 

território de Cabo Frio, percebe-se que no 1º distrito a taxa 

de letalidade corresponde a 5,72%, no 2º a 6,43% e os 

Ignorados - que equivalem as notificações sem 

abairramento - a 0,57%. É de referir, que no primeiro 

distrito existe um fluxo logístico, populacional e urbano 

maior em relação ao segundo distrito, no qual tem um 

caráter mais rural e menos denso populacionalmente. No 

entanto, é de avaliar porque a COVID-19 é mais letal no 

segundo distrito, já que o mesmo corresponde a outro 

modelo demográfico. 
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Figura 33. Taxa de letalidade por COVID-19 nos 
munícipes de Cabo Frio, segundo o distrito de residência. 

Fonte: Dados SUS RJ/SES-RJ, em 25 de novembro de 2021. Sujeito 
a alterações. 

 
Embora o novo coronavírus não seja seletivo no 

processo de infecção, algumas questões estruturais 

vulnerabilizam setores sociais. A indisponibilidade de 

manter ações de prevenção, colocam parte da população 

em risco, como: instabilidade empregatícia ou 

desemprego; escassez ou ausência de saneamento 

básico; locais com aglomerados subnormais; déficit na 

oferta de água pelo estado; baixo poder econômico; e, 

entre outros, atendimento dos serviços de saúde (IPEA, 

2020; ABRASCO, 2020). 

Vale ressaltar que as fichas de notificação estão em 

processo de digitação no sistema e, consequentemente, os 

números estão passíveis de alteração. As medidas de 

prevenção são fundamentais para redução/desaceleração 
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da disseminação da COVID-19 pelo município. Completar 

o esquema vacinal, incluindo a dose de reforço, uso de 

máscara de proteção, lavagem/higienização constante das 

mãos e evitar aglomerações são medidas imprescindíveis 

para combatermos o SARS-CoV-2 
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RECALIBRAGEM DO PLANO SP FACILITA SAÍDA DE 
FASES MAIS RESTRITIVAS E REACENDE DEBATE 
SOBRE VOLTA ÀS AULAS 

 
Eduardo Lazzari 

Paulo Flores 

Carolina Requena 

Sergio Simoni Jr 

 
O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso 

de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 2020. 

Um homem de 61 anos que havia viajado para Itália. Desde 

então os casos no estado foram aumentando (Mapa 52), 

principalmente na região metropolitana de São Paulo. 
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Mapa 52: Casos confirmados de COVID-19, até julho de 

2020 
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Simultaneamente os números de mortes também 

foram aumentando. O primeiro óbito por COVID-19 foi 

anunciado pelo governo do estado de São Paulo, no dia 17 

de março de 2020, um aposentado de 62 anos. O Mapa 53 

nos mostra que próximo a capital os números seguem 

maiores (Guarulhos e Santos). 
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Mapa 53: Mortes confirmadas por COVID-19, até julho de 

2020
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Apesar disso, no começo de junho, o governador 

João Dória (PSDB) anunciou o Plano São Paulo de 

reabertura das atividades econômicas, afirmando basear-

se em critérios epidemiológicos e de ocupação da 

infraestrutura hospitalar. Organizado em fases de 

relaxamento do isolamento social – sendo a Fase 1 a mais 

restritiva, até a Fase 5 –, o plano é atualizado 

periodicamente pelo governo para determinar se os 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS) podem ter 

maior liberdade de circulação, serem submetidos a maiores 

restrições ou permanecerem na fase em que se 

qualificaram anteriormente. 

No entanto, visando originalmente atender à 

pressão de prefeitos e setores da economia que solicitaram 

a incorporação das especificidades de cada região para 

relaxar o isolamento, o governo vem alterando o plano 

desde sua implementação, tanto no que diz respeito a 

protocolos de funcionamento do comércio quanto a 

critérios de relaxamento do isolamento. As alterações vêm 

sendo questionadas por permitirem a progressão das 

regiões nas fases sem correspondência inequívoca de 

queda no número de casos e óbitos em São Paulo.  

A primeira mudança se deu na quinta atualização do 

plano (3 de julho). Desde então, na Fase 2 

estabelecimentos comerciais passaram a poder funcionar 
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por 6 horas (4 dias na semana), e não mais 4 horas como 

previsto originalmente (ainda que no caso de 

funcionamento de seis horas diárias, o estabelecimento 

poderia operar por no máximo 4 dias na semana). A 

reabertura de academias passou a ser permitida nos 

protocolos da Fase 3. E, em 10 de julho, parques públicos 

passaram a poder abrir por 6 horas diárias em dias de 

semana. Em seguida, shoppings centers (à exceção de 

praças de alimentação), comércio e serviços foram 

autorizados a funcionar nas regiões em Fase 2. E no 

começo de agosto, bares e restaurantes que na Fase 3 

operavam até 17h, passaram a poder abrir até 22h (regiões 

há duas semanas seguidas na Fase 3).  

Na contramão da flexibilização das diversas 

atividades reguladas pelo Plano, os protocolos para 

reabertura das escolas foram pouco alterados. O critério 

para um DRS retomar aulas presenciais é estar há 4 

semanas na Fase 3, sendo a decisão do prefeito e 

facultativa. 

A flexibilização de critérios para posicionar regiões 

nas fases 

Ao final de julho, o plano foi submetido ao que o 

governo do estado chamou de “recalibragem”: na prática, 
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o relaxamento dos critérios para classificação das regiões 

em todas as Fases (menos a Fase 1). 

As mudanças tornaram o plano menos restritivo. Um 

DRS com 74% de leitos de UTI-COVID ocupados estaria 

originalmente na Fase 2, ao passo que na “recalibragem” 

ele pode ser enquadrado nas Fase 3 ou 4 (menos 

restritivas). Assim como, de início, a Fase 4 só poderia ser 

conquistada com taxa de ocupação desses leitos abaixo de 

60%, na mudança do plano uma região pode passar a 

pertencer à Fase 4 com uma taxa mais alta desta 

ocupação: entre 70% e 75%. 
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Quadro 4 - Mudanças nos Critérios de Reabertura 
(“recalibragem”) 

 
Fonte: Plano São Paulo, 2020. 

*Negrito indica alterações a partir dos critérios originais. 
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Esta alteração é central, pois se trata dos critérios 

de maior peso na definição da fase em que está a região: 

ocupação de leitos UTI-COVID e número de internações 

nos últimos 7 dias têm pesos 4 e 3.  

O Quadro 5 confirma o efeito provocado pelas 

mudanças. Ao se considerar a taxa de ocupação de UTI-

COVID, divulgada pelo governo, e os novos critérios 

apresentados na “recalibragem”, 8 das 22 regiões têm 

menos restrição de movimento do que teriam com os 

critérios originais, considerando a ocupação de leitos UTI-

COVID. 
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Quadro 5 - Comparação de Classificações entre Critérios 
Originais e Recalibragem - Leitos UTI-COVID 

Fonte: Plano São Paulo, 2020. 
Elaboração dos autores. 
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O resultado do reposicionamento decorrente da 11ª 

atualização do plano é que, pela primeira vez desde sua 

introdução, nenhum DRS se encontra na Fase 1, a mais 

restritiva. Esta aproximação da “saída” da quarentena 

reforça a discussão sobre a retomada das aulas no estado. 

Volta às aulas será decidida por prefeitos e valerá 

para públicas e privadas 

O primeiro anúncio do governador sobre permissão 

de volta às aulas em regiões posicionadas na Fase 3 por 4 

semanas seguidas foi feito em junho, quando nenhum DRS 

cumpria essa condição. Ao final de agosto, com a 

recalibragem, a maioria das regiões do estado já tinha 

entrado nesta fase. Também ao final de agosto o governo 

anunciou que será dos prefeitos a decisão de retomar as 

aulas presenciais (com limites de alunos em sala de aula) 

a partir de 7 de outubro, desde que 80% dos DRS no 

estado estejam há 28 dias seguidos na Fase 3 (amarela). 

A decisão valerá para escolas públicas e privadas. 

Apesar de cumprir esse requisito, a capital do 

estado ainda não confirmou a volta às aulas na data 

sugerida pelo governador. O prefeito Bruno Covas (PSDB) 

tem publicamente se referido a um estudo que identificou 

que 16,1% dos estudantes da rede pública já contraíram 
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COVID-19, e afirma que próximas etapas deste estudo 

informarão a sua decisão sobre retomada das aulas em 

outubro. Por sua vez, prefeitos do ABC paulista já 

anunciaram que não haverá mais aulas presenciais em 

2020, em ambas as escolas públicas e privadas. 

Neste ano, os prefeitos, diferentemente do 

governador, são pressionados pelo calendário eleitoral. O 

contexto de ampla reprovação da volta às aulas, apesar de 

pressões contrárias das escolas particulares, tornou-se 

público por meio de ao menos duas pesquisas de opinião. 

Elas indicam, respectivamente, que 76% da população 

brasileira são contra a retomada das aulas, e que 79% 

acreditam que a volta à sala de aula irá agravar a 

pandemia. 

Nesse mesmo sentido, o Sindicato dos Professores 

do Ensino Oficial do Estado de São Paulo vem se 

posicionando contra a volta às aulas presenciais, alegando 

insegurança sanitária e potencial de agravamento da 

pandemia com a volta do contato social entre crianças e 

adolescentes no ambiente escolar. 

Por sua vez, entidades que representam escolas 

particulares pressionam o governo, desde junho, pelo 

retorno das atividades presenciais. Na época, o Sindicato 

dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo 
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buscou diferenciar as escolas privadas das públicas pelas 

condições sanitárias, afirmando que as particulares não 

poderiam ser "reféns" do poder público, desconsiderando a 

inserção dos estabelecimentos privados no ambiente 

público e seu papel de potencial agravador do Quadro 

pandêmico. Em reação, a Secretaria estadual de Educação 

afirmou que o interesse do sindicato era puramente 

econômico. 

As mudanças introduzidas no Plano São Paulo 

indicam uma clara tendência de menor rigor por parte do 

governo estadual na restrição de movimentos no estado. O 

impasse da retomada das aulas presenciais foi repassado 

aos prefeitos, os quais têm que definir em ano eleitoral se 

as escolas devem permanecer fechadas, ante a 

impopularidade da medida e a pressão da rede privada 

pela reabertura. No toda a atuação do governo do estado 

deveria ser mais clara para detalhar as razões pelas quais 

o funcionamento do plano de reabertura vem sendo 

alterado. 
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O estado do Paraná foi um dos últimos a ver o 

crescimento de casos e óbitos por COVID-19 se acelerar. 

Quando se observam as curvas de casos e óbitos nota-se 

que, a partir do dia 5 de abril, há um crescimento acentuado 

da curva até cerca do dia 15 do mesmo mês, quando ela 

perde força. Esses dias não foram suficientes para fazer o 

número absoluto de casos crescer significativamente no 

período. A partir daquele momento, o Paraná passa a ter 

uma curva mais suavizada, que vem crescendo em escala 

logarítmica com tendência a suavização paulatina. Note 

que no Mapa 54 e Mapa 55 apresentam o início da covid 

com os primeiros caso monitorados (até o dia 25/03/2020) 

ao o primeiro óbito (27/03/2020) como parâmetro da 

situação.  
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Mapa 54: Casos Confirmados de COVID-19 no Paraná 

(24/03/2020). 
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Mapa 55: Primeiro óbito por COVID-19 no Paraná em 
27/03/2020. 
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A reação inicial do governo do estado frente a 

Pandemia foi quase de todo positiva. O governo emitiu uma 

série de decretos para regular o isolamento social, bem 

como se utilizou de algumas de suas empresas estatais – 

por exemplo, de saneamento (Sanepar), a de energia 

(Copel) e a de habitação (Cohapar) para oferecer tarifas 

sociais e até suspensão de cobranças de financiamento. O 

governador do estado, Ratinho Junior (PSD) também se 

esforçou para aumentar o número de leitos de enfermaria 

e de UTIs, uma das necessidades urgentes de combate à 

Covid daquele momento. Vimos, portanto, um aumento da 

infraestrutura hospitalar do estado. 

É também naquele momento que surgem as 

pressões empresariais para a diminuição das regras de 

isolamento, ou mesmo sua suspensão. A reação do 

Palácio Iguaçu foi a de sentar-se para negociar com os 

vários ramos empresariais e ofertar compensações com 

perdas de arrecadação, suspensão de dívidas e 

prorrogação de prazos de precatórios. Esta disputa por 

interesses divergentes, a qual ainda tem embates 

atualmente, teve como desfecho parcial, em abril, a 

decisão do governador Ratinho Junior de delegar a palavra 

final sobre o isolamento social às prefeituras, essas muito 

mais sensíveis a pressões empresariais locais e regionais. 



  

 

279 

  

Em maio de 2020 encontramos o estado numa 

situação de relativo de controle sobre a doença. O número 

de casos e óbitos estava subindo, mas o Paraná era um 

dos menos afetados pela COVID-19. Até o dia 16 de maio 

havia uma tendência de achatamento ligeiro da curva e, 

depois um ritmo de crescimento um pouco alto, mas o 

estado ainda apresentava números absolutos pequenos 

(pouco mais de dois mil casos e 200 mortes registradas).  

Um dado que poderia estar camuflando esse 

cenário seria a baixa testagem entre a população. Não 

somente o estado do Paraná - o Brasil como um todo, 

carecia de verificação do nível de contágio entre a 

população. A ideia de uma testagem em massa vem com 

o princípio sanitário que, conjugado com o isolamento 

social, permitiria identificar mais precisamente os 

infectados para, num segundo momento, rastrear os 

contatos destas pessoas e isolar os outros infectados. 

Assim, se conseguiria fazer uma reabertura segura e a 

economia e a vida social poderiam se restabelecer sob um 

nível controlado. Isto foi exatamente o que não foi feito. A 

testagem continua baixa no Paraná e nos outros estados 

brasileiros. O que podemos afirmar sobre esse período é 

que o Paraná provavelmente se beneficiou dos decretos 

sanitários assinados pelo governador até meados de abril 

de 2020. O que aconteceu, naquele momento, mas que só 

se observou no mês de julho é um turning point. Se o 
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estado estava se beneficiando de medidas sanitárias 

adequadas, com o fim de uma política um pouco mais 

austera de controle do isolamento social e as reaberturas 

precoces de alguns dos municípios, vira o jogo da 

pandemia que o estado parecia estar ganhando. 

O mês de junho consolida a tendência de 

crescimento de casos e óbitos no estado do Paraná, 

tendência observada em todos os estados da Região Sul e 

em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na Região Centro-

oeste. A impressão que se tem é a de que, em se tratando 

exclusivamente do Paraná, a força para manter as medidas 

sanitárias corretas se esgotou e o que passamos a ver foi 

um cenário onde as recomendações da OMS não foram 

cumpridas. Abaixo encontram-se os Mapas dos casos e 

óbitos confirmados por COVID-19, até o dia 24 de julho de 

2020. Eles começam a retratar parte dessa reversão de 

cenário. 
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Mapa 56: Casos Confirmados de COVID-19 no Paraná 

em 24/07/2020 
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Mapa 57: Óbitos Confirmados por COVID-19 no Paraná 

em 24/07/2020 
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O que já é possível verificar, numa análise inicial dos 

Mapas, é que a pandemia já havia se espalhado por boa 

parte dos municípios do estado, mas se concentrava, 

principalmente, na região litorânea, metropolitana, norte e 

oeste. Estes dados parecem corroborar, por sua vez, o 

Mapa sobre ‘Vetores Rodoviários da COVID-19 no estado 

do Paraná’, que mostra como os eixos rodoviários são 

fortes fatores explicativos para a propagação do vírus. Se 

seguirmos nossa análise e compararmos o Paraná com os 

outros estados da federação veremos, entretanto, que o 

número absoluto de casos e óbitos, e números 

proporcionais por cem mil, continua relativamente baixo. 
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Figura 34 – Número absoluto de Casos e Óbitos por UF 
(21/08/2020) 
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Malgrado não temos ainda uma resposta de porque 

o Paraná, mesmo com alavancando o número de casos e 

óbitos, não tem curvas tão acentuadas quanto a de outros 

estados, sabemos que as medidas sanitárias previamente 

tomadas provavelmente retardaram a subida das curvas. 

E, uma vez que os casos e óbitos permaneçam crescendo 

em escala logarítmica, faz-se necessário dar atenção 

redobrada ao problema. O que nos cabe perguntar, neste 

momento, ainda que só tenhamos algumas pistas, é 

porque os agentes políticos, nomeadamente governador e 

prefeitos, sabedores da necessidade de um isolamento 

social mais rígido, cederam às pressões econômicas. Dito 

isto, podemos apresentar as curvas atualizadas de casos 

e óbitos, em escala logarítmica, no estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Número de casos e óbitos por cem mil 
habitantes (21/08/2020) 
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Apesar de vermos pequenas oscilações de 

crescimento, ora com maior angulação, ora com menor, 
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nos encontramos num momento da pandemia no estado 

em que não é possível afirmar se seguiremos crescendo 

em casos e óbitos ou se a quantidade de pessoas 

contaminadas que desenvolveram anticorpos, somada a 

uma parcela da população que é naturalmente imune à 

doença, já teria construído uma barreira natural de 

imunidade. 

Figura 36 – Crescimento dos casos e óbitos no Paraná 
(27/03/20 a 21/08/20) 

 
O que nos parece preocupante é o fato da 

descoordenação política entre governo federal, governo do 

Paraná e prefeituras resultar numa cessão aos interesses 

econômicos sobre os interesses de saúde coletiva. Ao 

contrário, não nos parece que interesses econômicos e 

interesses sanitários sejam, de fato, divergentes. Análises 

preliminares indicam que a arrecadação estadual está 
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negativamente associada ao número de casos. Este dado 

empírico tem respaldo num raciocínio econômico pelo qual 

se deduz que o aumento de casos conduz a um 

desaquecimento do mercado de trabalho, da produção e 

da renda, e que pode conduzir a uma recessão econômica 

caso a pandemia não seja contida. 

Uma vez que política e economia, na prática, são 

indissociáveis, a questão do momento é a reabertura das 

escolas. Já que pais e mães de alunos precisam retornar 

aos seus trabalhos, ou simplesmente ter um espaço para 

trabalhar e que as escolas privadas se veem em risco de 

fecharem suas portas por abandono de seus alunos, 

começamos a ver um movimento de articulação que visa 

ao retorno das aulas presenciais. É claro que a economia 

não pode ficar indefinidamente estacionada e que quanto 

mais parada maior a chance de uma grande recessão. Isto 

é um fato inegável. Com esta justificativa não se deve, 

entretanto, fazer movimentos de reabertura sem amparo 

científico. O que vemos na prática é que a ansiedade do 

governo federal, de setores econômicos e de uma parcela 

da população para voltar a uma normalidade, inviável, diga-

se de passagem, tem-nos imposto, na prática, uma 

pandemia mais alongada do que se tivéssemos imprimido 

uma quarentena mais dura de dois meses quando o 

coronavírus aterrissou no Brasil. 



  

 

289 

  

REFERÊNCIAS 

FERNANDEZ, Michelle; BERTHOLINI, Frederico; 
SANTANA, Luciana; PEDROZA, Marcos, PEREIRA, 
Letícia (2020). “Estados diante da pandemia de COVID-19: 
uma dioscussão sobre distanciamento social e baixa 
arrecadação”. Jota, 19 de agosto. Disponível em: < 
https://bit.ly/3omssNP >.  Acesso em 22/08/20. 

MONTEIRO, Ricardo; ANGELOTTI, Rangel; LAUTERT, 
Luiz Fernando; ANGELIN, Paulo Eduardo e PORTES, João 
(2020). “Rodovírus” ou “Caronavírus”? Mapas da 
Distribuição do COVID-19 na Região Sul do Brasil: Indícios 
da contaminação por rodovias.Confins. Revue franco-
brésilienne de géographie/Revista franco-brasilera de 
geografia, (45). Disponível em: < https://bit.ly/30q6KR4 >. 
Acesso em 22/08/2020. 



  

 

290 

  

RIO GRANDE DO SUL: A INTERIORIZAÇÃO COMO 
CONSEQUÊNCIA DA FRAGILIDADE DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO 
 

Rodrigo Mayer 
 

A pandemia de COVID-19 no Rio Grande do Sul em 

março de 2020 esteve concentrada na região da capital 

Porto Alegre e, em grande parte, em cidades com alto IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano). A concentração de 

casos nestas localidades não é surpresa, pois inicialmente 

a doença atingiu em maior número indivíduos pertencentes 

às classes mais altas e/ou que tiveram contato com 

pessoas infectadas. A transmissão comunitária do vírus 

não tardou e rapidamente ele se interiorizou, se 

encontrando presente em quase todos os 497 municípios 

gaúchos. 
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Mapa 58: Primeiro óbito por COVID-19 no Rio Grande do 

Sul (24/03/2020) 
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Mapa 59: Casos confirmados de COVID-19 no Rio 

Grande do Sul (25/03/2020) 
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Mapa 60: Óbitos por COVID-19 no Rio Grande do Sul 

(24/07/2020) 
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Mapa 61: Casos confirmados de COVID-19 no Rio 

Grande do Sul (25/07/2020) 
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A maioria dos casos e óbitos é concentrada na 

região de Porto Alegre e Serra Gaúcha. No entanto, a 

interiorização da pandemia também apresenta um caráter 

econômico, com um elevado número de municípios com 

empresas do ramo frigorífico entre as cidades mais 

afetadas. Fatores que podem explicar a grande incidência 

de casos entre funcionários de empresas deste ramo são 

as condições de trabalho de seus trabalhadores 

(proximidade física, ambientes refrigerados fechados e 

com pouca circulação de ar) e a resistência das empresas 

em adotar os protocolos de segurança e procedimentos 

para diminuir aglomerações, tanto na linha de produção 

quando no ambiente externo. Este tipo de atividade 

também contribuiu para a interiorização da COVID-19 

devido ao grande fluxo de trabalhadores, com muitos se 

deslocando de outras localidades para as unidades de 

produção e a sua forte presença em municípios com menos 

de 100 mil habitantes. 

O mês de agosto de 2020 manteve a tendência de 

aceleração do número de casos diários no estado, com 

83.731 em primeiro de agosto e 108.839 no dia 21 de 

agosto. Mesmo com o crescente e contínuo avanço da 

doença no estado, as pressões e cessões do governo 

estadual para uma maior flexibilização do comércio e das 

demais atividades se intensificaram nos últimos meses, o 

que levou a um conflito entre as esferas de poder. 
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O aumento das pressões e das concessões 

estaduais ilustra as limitações da estratégia de 

enfrentamento da pandemia por parte do governo gaúcho. 

Ao concentrar seus esforços em um sistema (modelo de 

distanciamento controlado) focado na ponta final do 

enfrentamento da pandemia (número de internações e 

quantidade de casos) o governo optou por não construir – 

ou formular de modo muito tímido – políticas públicas que 

incentivassem o distanciamento social, como políticas 

sociais e auxílios para micro, pequenos e médios 

empresários, além de estratégias de rastreio de casos 

assintomáticos e testagem em massa, de modo a diminuir 

a propagação do vírus nos municípios gaúchos. 

Ao não construir políticas públicas e sociais que 

mitiguem os efeitos econômicos sobre a população, o 

governo estadual enfraqueceu o seu modelo de 

distanciamento controlado, pois, ele apenas divide o 

desgaste político da situação – as constantes aberturas e 

fechamentos – e não fornece outros meios que auxiliem na 

diminuição da quantidade de casos no estado. 

As constantes pressões de prefeitos, políticos 

(inclusive de aliados) e empresários levou a revisão do 

modelo de distanciamento controlado a partir do dia 5 de 

agosto. A principal novidade é a maior flexibilização da 

bandeira vermelha, que agora permite o funcionamento de 
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comércios, restaurantes e outros serviços com horário 

reduzido, vendida como fase política em substituição a fase 

mais “técnica” que vigorava até então. Os novos critérios 

do distanciamento controlado representam o desgaste do 

modelo gerado por suas constantes revisões e a 

“oficialização” de sua permeabilidade frente aos interesses 

econômicos. Também representa a sua limitação, pois, 

embora seja uma boa ideia, o não acompanhamento de 

políticas sociais vigorosas acirrou os conflitos e 

enfraqueceu um sistema, que num mundo ideal, deveria 

fazer parte de um conjunto maior de medidas. Por fim, a 

distinção entre questões “técnicas” e políticas é apenas 

aparente, pois ambas estão estritamente conectadas. 

A interiorização da COVID-19 trata-se de uma soma 

de várias ações e não ações. No caso das ações, destaca-

se a opção por um modelo de monitoramento como 

principal estratégia de enfrentamento e o não investimento 

em testes e medidas de rastreio. As não ações vêm da 

grande timidez de políticas públicas e sociais (dos três 

níveis da federação) que incentivem a quarentena e 

garantam meios de sobrevivência para grande parcela da 

população do estado. Portanto, a crescente expansão do 

número de casos e óbitos no rio Grande do Sul também é 

consequência de políticas púbicas incompletas para o 

enfrentamento da pandemia. 



  

 

298 

  

REFERÊNCIAS 

PAINEL Coronavírus RS. SES/RS – Corona Virus, 2020. 
Disponível em: < https://bit.ly/3kxPike >. Acesso em 24 de 
ago. de 2020. 

Como frigoríficos propagaram o coronavírus em pequenas 
cidades do país. El País, 2020. Disponível em: < 
https://bit.ly/3ojpaea >. Acesso em 24 de ago. de 2020. 



  

 

299 

  

SANTA CATARINA: O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA 
E OS DESAFIOS DA DESCENTRALIZAÇÃO NO 

ENFRENTAMENTO 
 

Tiago Daher Padovezi Borges 
 

Após mais de cinco meses de enfretamento e 

convivência com a pandemia do novo coronavírus, é 

possível observar uma maior estabilidade das decisões 

políticas do que da propagação do vírus. Mesmo depois do 

agravamento da crise sanitária, que contou com pressões 

e embates em torno de um iminente colapso do sistema de 

saúde, o governo do estado de Santa Catarina adotou uma 

postura cautelosa, mantendo uma grande flexibilização das 

atividades econômicas e autonomia decisória dos 

municípios. Assim, é importante tratar desse Quadro, que 

envolve o aumento do contágio, sobrecarga no sistema de 

saúde, mas que, paradoxalmente, não proporcionou a 

retomada de restrições mais severas às atividades 

econômicas.  

Até o mês de junho de 2020, o estado de Santa 

Catarina experimentava uma situação relativamente 

confortável, quando comparado com outros estados. Três 

meses após o anúncio de situação de emergência, a capital 

Florianópolis contava com mil casos e 9 óbitos18 e Joinville, 

 
18 Florianópolis chegou a ficar mais de um mês sem registrar um óbito 
pela doença no mês de maio, no período que a situação de outras 
capitais entrava em uma situação alarmante. 
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município mais populoso do estado, apresentava 24 óbitos 

e 675 casos confirmados. O município de Itajaí, sempre 

visto com preocupação pelas autoridades, tinha 1052 

casos e 21 óbitos19. Dois meses depois, no dia 17 de 

agosto, essa situação se altera de maneira alarmante, com 

um aumento acentuado de casos e óbitos: Florianópolis 

registrou na mesma data 4.999 casos e 96 óbitos; Joinville, 

10.188 e 210; e Itajaí 4.301 casos e 136 óbitos. Embora a 

doença tenha se “interiorizado”, como ocorreu em outros 

estados, também ela se alastrou intensamente nesses 

últimos dois meses em grandes cidades e em regiões 

litorâneas, mostrando-se mais letal que nos primeiros 

meses. Abaixo é possível observar uma amostra dos 

meses iniciais, no Mapa 62 (Casos confirmados até 

25/03/2020) e Mapa 63 (primeiro óbito registrado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
19 Dados relativos ao dia 17 de junho de 2020. 
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Mapa 62: Casos confirmados por COVID-19 

(25/03/2020). 
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Mapa 63: Primeiro óbito por COVID-19 (25/03/2020). 
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Os Mapas a seguir mostram a distribuição 

geográfica de casos e óbitos referentes ao mês de julho, já 

indicando que a interiorização do novo coronavírus em 

Santa Catarina não foi acompanhada de uma redução na 

intensidade do contágio em regiões litorâneas: mesmo com 

alguns pontos no oeste do estado, há uma concentração 

maior de casos em regiões de municípios como 

Florianópolis, Itajaí, Blumenau e Joinville.  
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Mapa 64: Casos confirmados por COVID-19 (24/07/2020) 
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Mapa 65: Óbitos confirmados por COVID-19 (24/07/2020). 
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Assim, a sensação inicial de segurança cedeu 

espaço para um temor em relação à propagação e à 

letalidade do SARS-CoV-2, principalmente, em municípios 

mais populosos litorâneos e no norte do estado. Os 

próximos gráficos nos mostram como isso se desenvolveu 

nas diferentes regiões do Estado20: 

Figura 37 - Quantidade de casos em Santa Catarina, por 
região (valor por 100 mil habitantes). 

 
Fonte: Secretaria de Saúde de Santa Catarina, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Quantidade de óbitos em Santa Catarina, por 
região (valor por 100 mil habitantes). 

 
20 Para organização dos dados, foram feitas análises a partir de valores 
acumulados por semana. Os valores foram retirados do último dia da 
semana correspondente. 
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Fonte: Secretaria de Saúde de Santa Catarina, 2020. 

 
Como fica evidente, todas as regiões apresentaram 

um aumento progressivo e acentuado de casos 

confirmados e de óbitos, sendo importante destacar a 

região de Foz do Rio Itajaí, que possui os maiores valores 

relativos. Mesmo contando com crescimento, as regiões do 

Meio Oeste e Grande Oeste, localizadas no interior, 

apresentaram valores menores que as demais. Ou seja, 

mesmo com a chegada do vírus no interior, ele voltou a se 

propagar em regiões litorâneas do estado. 

Mas qual o impacto desse agravamento nos leitos 

de UTI do estado? A próxima Figura apresenta a evolução 

da ocupação por região do estado: 

A Figura 39 mostra que todas as regiões tiveram 

uma ocupação expressiva, principalmente, na terceira 

semana do período escolhido. É importante destacar a 

situação crítica da região do Foz do Rio Itajaí e do Sul, que 
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apresentaram uma ocupação acima de 90% nas semanas 

do dia 18 ao dia 24 de julho. As regiões onde se encontram 

os municípios de Joinville (Planalto Norte e Oeste) e 

Florianópolis (Grande Florianópolis) apresentaram valores 

de ocupação próximos ou superiores à 80%21. Mesmo 

longe e hoje contar com uma situação confortável, é 

importante mencionar que, na última semana, verificou-se 

uma queda na ocupação em boa parte das regiões do 

estado.  

 

 

 

 

 

Figura 39 - Percentual de ocupação dos leitos de UTI em 
Santa Catarina por região 

 
21 Pelo seu caráter agregado, esses dados omitem algumas 
informações de municípios que anunciaram a lotação máxima de UTIs 
e a falta de insumos para o tratamento. Ou seja, a situação e 
apresentou mais grave quando observamos a situação de alguns 
municípios, como Florianópolis e Joinville, que recebem pacientes de 
outras localidades. 
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Fonte: Secretaria de Saúde de Santa Catarina, 2020. 
 

Diante de tal Quadro, apesar da ausência de 

medidas mais radicais de enfrentamento, é importante 

pontuar a existência de algumas ações por parte do 

governo do estado e de algumas prefeituras. Em primeiro 

lugar, em algumas regiões mais críticas, o governo do 

estado voltou a atuar, restringindo o transporte municipal e 

intermunicipal. Assim, mesmo defendendo a autonomia 

municipal na tomada de decisão da flexibilização de 

atividades econômicas, o governo adotou algumas 

medidas de restrição da circulação. Em segundo lugar, 

também houve um incremento da quantidade de leitos de 

UTI nas últimas semanas: de 1366 leitos totais no primeiro 

dia de agosto para 1474, no dia 21 de junho. Trata-se de 

um aumento importante, que auxiliou na redução na 

pressão do sistema de saúde.  
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Assim, é possível vislumbrar que as ações 

estaduais caminharam no sentido de fortalecer o sistema 

de saúde, reduzir a circulação e manter certa autonomia 

municipal. Nesse período, Blumenau adotou medidas mais 

restritivas, limitando o funcionamento de alguns 

estabelecimentos comerciais e proibindo a abertura de 

restaurantes e academiasi. Outras iniciativas foram 

registradas na região Sul e Grande Florianópolis, que 

optaram por maiores restrições de horários no comércio e 

outros serviços, embora sem nenhuma proibição completa. 

Ou seja, apesar de dificuldades de articulação e da pressão 

de manutenção das atividades, algumas prefeituras 

tomaram algumas decisões de maior restrição.  

Ainda é cedo para afirmar que Santa Catarina 

atravessa seu “pico” na propagação novo corona vírus, 

entretanto é importante destacar que, mesmo no momento 

de maior crise, o governo estadual não retomou o completo 

controle das ações de enfrentamento. Logo, persiste o 

padrão de descentralização decisória, com algumas 

medidas incrementais na restrição de atividades, acrescido 

de um fortalecimento da rede de saúde a partir da 

disponibilização de leitos de UTI. Mesmo algumas medidas 

adotadas por alguns municípios, o Quadro geral é de 

persistência de uma lógica pautada pela flexibilização e 

pela ênfase nos cuidados individuais (uso de máscaras e 

distanciamento social). Diante desse Quadro, é importante 
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indagar sobre os custos de alteração dos rumos adotados 

pelo governo estadual, que envolvem pressões 

econômicas, custos políticos e de aceitação das pessoas.  
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Este é o primeiro livro realizado em conjunto com 

pesquisadores de todo o Brasil, que atuam, principalmente 

na área das ciências humanas. Resulta de trabalhos 

sucedidos durante os primeiros meses da pandemia de 

Covid-19, em 2020. Neste livro, encontra-se disponíveis 65 

mapas que representam os casos confirmados e óbitos por 

Covid-19 no Brasil, no período de março a agosto. Discorre 

sobre medidas adotadas para o enfrentamento da 

pandemia em todas as Unidades Federativas e Distrito 

Federal. Por fim, o objetivo deste livro é deixar um registro 

desse momento histórico cujo todos os brasileiros têm 

enfrentado. 

 

 


