
Covid-19 nos estados de SP e RJ 

Segundo o Ministério da Saúde, às 17:00 da quinta-feira (09/04), 
os 941 óbitos registrados no País representavam 5,27% do total 

de casos confirmados (17.857) e concentram-se em SP (496 

óbitos e 7.480 casos) e RJ (122 óbitos e 2.216 casos). A taxa de 
letalidade no Brasil ainda está um pouco abaixo da média 

global da Organização Mundial da Saúde – OMS 
(aproximadamente 6%). Importante considerar que o Brasil está 

no início da crise e que o crescimento projetado do número de 

casos confirmados e de demanda por internações e por 
tratamento intensivo é forte. Além disso, segundo especialistas, 

o número oficial de casos confirmados não reflete a realidade, 

devido a subnotificação e falta de testes. 

 Guerra por materiais e equipamentos 

O número de máscaras disponíveis para os que mais precisam (profissionais da saúde, pessoas do “grupo de 

risco”, populações vulneráveis, policiais, agentes penitenciários etc.) ainda está insuficiente. Na guerra por 
materiais e equipamentos travada entre a Europa e os Estados Unidos - que reagiram tardiamente à epidemia – 

afeta também o Brasil. Todas as potências tentam obter favores da China, primeiro produtor de máscaras do 

planeta. Enquanto os Estados Unidos fecham acordos para comprar luvas, máscaras e roupas transportadas, 
países como Brasil, França e Canadá ficam sem seus pedidos. Encomendas que já haviam sido fechadas pelo 

Brasil com fornecedores chineses foram canceladas ou postergadas. Ademais, os preços estão aumentando em 

resposta à demanda e é difícil encontrar um fornecedor chinês confiável. Porém, nessa terça-feira (07/04), o 
ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, declarou que tinha realizado a compra de toda a produção 

de uma empresa que faz máscaras no Brasil, o que pode render até 1,8 milhão de itens este mês. 

 Leitos de hospital (UTI e normal) vs. casos confirmados de Covid-19 

 Conforme informamos há duas semanas, a capacidade de absorção dos hospitais e, em particular, dos leitos 

disponíveis nas UTIs em SP e no RJ, está quase esgotada. Na data, nos referimos à capacidade real e não à 
capacidade total porque, segundo os dados do Ministério da Saúde, 80% dos leitos de hospital (UTI e normal, SUS 

e privado) estão normalmente já ocupados. Ou seja, a capacidade real é 20% da capacidade total.  

  

Os gráficos acima não consideram os leitos dos hospitais de campanha em São Paulo e no Rio de Janeiro (tanto os que já estão atendendo, 
quanto os que ainda não).  

Focos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Fonte: O Globo  
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O Departamento de Inteligência da Amarante monitora 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. Esta é somente um resumo semanal. 

Crise COVID-19 
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 A importância da confiabilidade e da capacidade de processar os testes 

Entre os dois tipos de testes para o Covid-19 

que existem no mercado, o PCR é o mais 

preciso, mas os resultados levam, no mínimo, 
7 dias para sair, pois a capacidade de 

processar esses testes está ainda muito 

aquém do necessário. Felizmente, vários 
laboratórios públicos e privados já foram 

homologados para aumentar essa 

capacidade. 

Contudo, é difícil prever quando esse 

aumento poderá alcançar a demanda de 
testagem das categorias prioritárias 

estabelecidas pela OMS e apresentadas a seguir: 

• pessoas que correm o risco de desenvolver doenças graves e populações vulneráveis, que exigirão 

hospitalização e cuidados avançados para o COVID-19, 

• profissionais de saúde (incluindo serviços de emergência e equipes não clínica),  

• indivíduos sintomáticos em um ambiente fechado (escolas, instalações de longo prazo, prisões, hospitais). 

Para tentar contornar os problemas do cenário atual, os governos compraram milhões de testes rápidos. Estes 

dão resultados dentro de 15 minutos. No entanto, alguns deles têm uma margem de erro de 75% para resultados 

negativos. 

 Os respiradores mecânicos: maior gargalo do Brasil para enfrentar a crise da Covid-19? 

Pouquíssimos países no mundo estavam preparados para enfrentar essa 

pandemia. Um dos equipamentos mais importantes para lutar contra o vírus 

e reduzir sua taxa de letalidade, é o respirador mecânico. Apesar das críticas, 
com 61.219 respiradores mecânicos disponíveis no país, a capacidade do 

Brasil é uma das melhores do mundo, comparável à capacidade da 

Alemanha e mais de 3 vezes superior a da Itália.  

Porém, estamos somente no início da crise no Brasil e, apesar do 

confinamento, é provável que o número de pacientes precisando de 

respiradores mecânicos supere a capacidade atual. Por isso, o Ministério da 
Saúde já solicitou encomendas de fornecedores nacionais e internacionais. 

No entanto, a guerra por materiais e equipamentos afeta também os 

respiradores que fazem parte dos equipamentos mais cobiçados pelo mundo. 

 Distanciamento social 

Na terça-feira (06/04), o site do Ministério da Saúde anunciou uma proposta para reduzir o isolamento nas 

cidades e estados. Essa nova estratégia é chamada de Distanciamento Social Seletivo (DSS). Hoje, a maior parte 

do Brasil está sob Distanciamento Social Ampliada (DSA). Abaixo, um resumo explica as três estratégias sociais 

básicas usadas pelos governos pelo mundo, às vezes mais de uma por vez, para combater a pandemia: 

Tipos de Estratégias Sociais para Combater o Vírus 

Estratégias Definição Exemplos 

Distanciamento 
Social Seletivo (DSS) 

Apenas alguns grupos são isolados. Pessoas com menos de 60 anos e 
sem problemas de saúde que aumentam o risco de casos graves podem 
circular livremente. 

Suécia e Coreia do 
Sul 

Distanciamento 
Social Ampliada 
(DSA) 

Uma estratégia que não se limita a grupos específicos - todos os setores 
da sociedade devem permanecer isolados. 

Brasil e Reino Unido 

“Lockdown” 

Maior nível de segurança, com confinamento de todos os cidadãos e 
também bloqueio total de todas as entradas no perímetro da cidade / 
estado / país por profissionais de segurança. Ninguém tem permissão 
para entrar ou sair. 

Itália, França e 
Espanha 

 

Tipo Método Demora Capacidade 

PCR 

• Transforma o RNA do vírus em DNA 

• O DNA é amplificado usando uma 
única fita de DNA 
• Observa se há sinais do vírus nas 
amostras 
• Se positivo, a suspeita de coronavírus é 
confirmada 

Por volta 
de 7 dias 

Identifica o vírus 
no 3º   ou 4º dia 

após a 
contaminação 

Rápido 

• O sangue do paciente é coletado com 

uma picada no dedo 
• A amostra de sangue é colocada em 
uma solução com reagentes 
• Os reagentes detectam o anticorpo 
criado após a entrada do coronavírus 

15 a 30 
minutos 

Identifica o vírus 
no 7º ou 10º dia 

após a 
contaminação 

Paises Respiradores Ratio

Estados Unidos 160 000 48,9

Alemanha 25 000 30,2

Brasil 61 219 29,2

Argentina 8 500 19,3

Reino Unido 8 175 12,9

França 8 000 11,9

Colombia 5 300 10,6

Chile 1 600 8,8

Italia 5 000 8,3

Ecuador 1 200 7

Mexico 5 000 3,84

America Central 1 500 2,5

Peru 270 0,8

Respiradores mecánicos para 100.000 pessoas
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 O abastecimento dos supermercados 

Durante um webinar organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil, representantes do Carrefour, um dos 

principais varejistas de alimentos do Brasil, confirmaram que não há problema para abastecer as lojas e que o 

transporte de mercadorias entre estados não se tornou mais desafiador desde o início da pandemia. 

Em relação ao futuro próximo, o varejista de alimentos não se preocupa com mudanças no fornecimento, no 

entanto, está preocupado com a possível falta de mão de obra (devido à doença, ao medo de contraí-la e a 

falta de transporte coletivo) e com decisões políticas locais para fechar lojas de comida em algumas cidades. 

No entanto, o setor está se adaptando rapidamente a outros meios de distribuição e, desde o início do Estado 

de Emergência, a participação do comércio eletrônico nas vendas do Carrefour quadruplicou. 

 A Pandemia e as prisões 

No dia 26 de março, o ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu habeas corpus a 

todos os criminosos com 60 anos ou mais, presos preventivamente. A medida está alinhada às recomendações 

feitas em 17 de março pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que sugeria a reavaliação do encarceramento 

provisório de grupos de risco. No estado do Rio de Janeiro, a medida do STJ pode beneficiar até 840 presos. 

Desde o início do isolamento social devido ao surto de Covid-19, a Justiça fluminense tem liberado mais 

criminosos em suas audiências de custódia (para avaliar a necessidade de prisão preventiva). O benefício está 

sendo concedido principalmente aos criminosos presos por cometerem crimes não violentos. A Secretaria de 

Administração Penitenciária do estado do Rio de Janeiro (Seap) revelou que 118 funcionários do setor estão 

afastados por questões médicas ou por suspeita de contaminação com o novo coronavírus. Ainda não há 

detentos com confirmação de Covid-19 em prisões administradas por Seap. No entanto, um preso, encarcerado 

na Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros, foi diagnosticado com a doença. 

No estado de São Paulo, 351 internos em regime fechado foram liberados temporariamente devido ao risco de 

contaminação por Covid-19. 1.227 prisioneiros em regime semiaberto já foram libertados. Um agente 

penitenciário está infectado com o Covid-19, no entanto, não há casos confirmados entre os condenados. 

Espera-se que a justiça libere mais prisioneiros nos próximos dias. 

 Guerra de territórios 

No dia 3 de abril, a Polícia Militar realizou operações em, pelo menos, 6 pontos diferentes na cidade do Rio de 

Janeiro: Cidade de Deus (Jacarepaguá), Complexo do Alemão (Zona Norte), Complexo do São Carlos (Estácio), 

Vila Aliança (Bangu), Complexo do Chapadão (Zona Norte) e Acari. Segundo o jornal Extra, pelo menos 9 

comunidades do estado do Rio de Janeiro estão em guerra. Os beligerantes são três facções de narcotraficantes 

rivais e um grupo paramilitar. 

Mudança de cenário na criminalidade 

A dinâmica do crime está mudando durante o isolamento social causado pela Covid-19. Os roubos em 

locais públicos estão diminuindo devido à menor circulação. As guerras por territórios, no entanto, estão 

ocorrendo em algumas cidades, como Rio de Janeiro e Macaé, aumentando o número de tiroteios.  

Existe também uma preocupação sobre a falta de recursos dos trabalhadores informais ou desempregados 

com baixa renda e o risco que alguns caiam na criminalidade para sobreviver. 
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