
Covid-19 nos estados de SP e RJ 

Segundo o Ministério da Saúde, às 21:26 da quinta-feira (26/03), os 77 
óbitos registrados no País representavam 2,64% do total de casos 

confirmados (2915) e concentram- se em SP (58 óbitos e 1051 casos) 

e RJ (4 óbitos e 421 casos). A taxa de letalidade no Brasil ainda é baixa 
quando comparada a de outros países e aos dados da Organização 

Mundial da Saúde – OMS (aproximadamente 4,5%). Importante 
considerar que o valor brasileiro reflete o início da crise no Brasil e que 

há projeção de crescimento do número de casos confirmados e de 

maior demanda por internações e por tratamento intensivo. 

Crise anunciada na Saúde 

O Brasil tem 426.388 leitos de 

internação entre os quais 90.603 estão 
no estado de São Paulo e 32.736 no 

estado do Rio de Janeiro. O Brasil tem 

59.695 unidades de tratamento 
intensivo (UTI) entre as quais 15.753 

estão no estado de São Paulo e 7.424 

no estado do Rio de Janeiro. Existem 
projeções apontando a demanda de 

leitos hospitalares e de UTI no Brasil, 

segundo os dois cenários menos 
favoráveis para o País: Cenário I – com base nas curvas epidêmicas de Irã, Itália e China e Cenário II – com base 

nas curvas epidêmicas de França e Alemanha. 

Considerando-se que a taxa exponencial e atual de aumento de casos confirmados no Brasil é de 2,6 a cada 3 

dias e que os leitos e as UTIs estão normalmente com um taxa de ocupação de 80 a 90%, essas projeções sobre 

uma e duas semanas nos mostram que tem uma forte possibilidade de não haver mais leitos disponíveis em SP e 

no RJ e que as UTIs estarão saturadas, durante a primeira quinzena de abril. 

Comércio: o desafio não é a produção, é o abastecimento 

Desde terça-feira (24/03) todos os comércios “não-essenciais” estão fechados em SP e RJ. Apesar de ser uma 

medida necessária para conter a progressão do vírus, é preciso entender que alguns serviços essenciais vão 

acabar sendo impactados por essa medida. Supermercados e hospitais são dois bons exemplos, pois dependem 

do transporte de mercadoria por caminhões, cujos sindicatos já alertaram sobre a necessidade de reabrir pelo 

menos as oficinas mecânicas e as borracharias para poder seguir abastecendo os estabelecimentos essenciais. O 

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella anunciou que iria reabrir parte do comércio nesta sexta-feira, dia 27. 

Segurança pública: já aparecem tendências preocupantes 

Nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o corpo de bombeiro, a Guarda municipal, a Polícia Civil e a Polícia 

Militar informaram a falta de máscaras, álcool e luvas para se proteger da propagação do Covid-19. Segundo as 

autoridades, a causa não é financeira, mas sim escassez desses equipamentos de proteção no mercado. 

Centenas de agentes já foram afastados por terem sido contaminados ou com suspeita de infecção. 

Uma pesquisa revelou que, na cidade do Rio de Janeiro, a média diária de tiroteios passou de oito a mais de dez 

desde o início da quarentena. A participação da polícia nos tiroteios, no entanto, diminuiu de 35% para 17,5%, 

sugerindo que a guerra de território promovida por facções de drogas está se tornando mais acirrada e/ou que 

tem menos policiais em operações. 

Focos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

Semana 23-27/03/2020 

O Departamento de Inteligência de Amarante está monitorando todos os dias a evolução do COVID-19 

e seus impactos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mandamos uma nota diariamente para 

nossos Clientes. Essa nota é somente um resumo semanal. 

Crise COVID-19 
NOTA DE SEGURANÇA  

SP 90.603 463 0,51% 2.747 3,03% 15.753 232 1,47% 1.374 8,72%

RJ 32.736 146 0,45% 884 2,70% 7.424 73 0,98% 442 5,95%

Nacional 426.388 1.193 0,28% 7.183  1,68% 59.695  602 1,01% 3.594 6,02%
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Projeções das necessidades de leitos – Estados - Cena ́rio II (França e Alemanha)

Estado

Leitos de 

internação 

no estado

Uma semana Duas semanas

UTI no 

estado

Uma semana Duas semanas

SP 90.603 787 0,87% 7.887 8,71% 15.753 394 2,50% 3.944 25,04%

RJ 32.736 252 0,77% 2.545 7,77% 7.424 126 1,70% 1.273 17,15%

Nacional 426.388 2.037  0,48% 20.759  4,87% 59.695 1.025  1,72% 10.385 17,40%
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Projeções das necessidades de leitos – Estados - Cena ́rio I (Ira ̃, Ita ́lia e China)
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