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Um cenário mais realista
● A figura mostra a evolução do número de casos 

confirmados no Brasil  e São Paulo em comparação 
com vários países do mundo (curva superior) e a taxa 
de aceleração dessas curvas. Para comparar países 
com diferentes populações, analisamos casos 
confirmados e óbitos por 1.000.000 habitantes. Além 
disso, uma escala logarítmica é usada nas curvas 
superiores

● A curva brasileira para número de casos  mostra uma 
tendência de crescimento mais forte em comparação 
aos outros países. De fato, é possível observar que, 
a partir do 54º dia, por exemplo, o Brasil é o país com 
maior taxa de crescimento de casos. Observando a 
figura, países como Espanha, Suíça e França 
experimentaram uma taxa de aceleração muito alta 
no início, mas agora têm um comportamento em 
desaceleração. Um ponto a destacar é que os casos 
confirmados estão diminuindo e a epidemia está 
desacelerando na maioria dos países.
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Além disso, seguindo as recomendações da OMS, como também observando a experiência internacional de 
países que começaram a praticar esse relaxamento, seria fundamental manter por um período sustentável a 
quarentena de maneira a que todos indicadores simultaneamente melhorem.

Vale lembrar que na 
definição de quarentena 
especificamente não 
cabe a idéia de 
flexibilização bem como 
não existe e nem nunca 
existiu nos anais da 
ciência ou da medicina 
uma “quarentena 
heterogênea”, uma 
quarentena com 
qualquer tipo de 
relaxamento.

Um cenário mais realista para São Paulo
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Um cenário mais realista para São Paulo
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Um cenário mais realista para São Paulo



● Mas então, qual é o raciocínio que tem sido apresentado pelo governo do 

Estado de São Paulo como uma “quarentena inteligente”.
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O Plano São Paulo: Cálculos para as fases



● Todo o critério foi pensado para privilegiar o comércio e não a saúde da 
população. 

● A classificação final da área corresponderá à menor nota atribuída a um dos 
critérios (1) Capacidade do Sistema de Saúde (peso 4 na taxa de ocupação de 
leitos) ou (2) Evolução da Epidemia. 

● Ou seja um município pode ter a sua capacidade do sistema deteriorada e 
parâmetros da evolução da epidemia satisfatório e mesmo assim ter uma 
classificação final boa (no minimo de se manter naquela fase).
 

● Então um município por exemplo em uma semana pode elevar a sua ocupação 
de leitos até perto de 80%, dobrando o número de casos e de óbitos que esse 
município vai garantir a permanência do comércio aberto.
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Cenário e recomendações
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Segundo a Fiocruz (https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_4.pdf), 
metade das regiões para onde a infecção está se espalhando no momento não 
dispõe da infraestrutura necessária para seu enfrentamento. 

Além disso, o mesmo documento conclui que qualquer decisão sobre flexibilização 
do isolamento deve ser tomada de forma coordenada entre o estado e cidades que 
compartilham divisas e fronteiras, pois levar em consideração a interdependência e 
as relações entre cidades é fundamental para que uma resposta efetiva seja 
alcançada.
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Como sugestão, para se enquadrar objetivamente um município em uma fase qualquer estabelecida para 
o relaxamento os critérios a serem adotados deveriam observar:

1. A diminuição do número de infectados consistentemente durante um prazo de 3 semanas (OMS: a 
transmissão da COVID-19 estar sob controle, com redução sustentada do número de novos casos e 
óbitos por um período de tempo determinado);

2. Que o número de óbitos deve parar de crescer por no mínimo 2 semanas.
3. Que o número de internações por COVID 19 não deve aumentar por no mínimo 2 semanas.
4. Que a taxa de ocupação de leitos não deva crescer de maneira sustentável por no mínimo 2 

semanas (essa deve ser medida de forma regionalizada para municípios que são referências 
regionais de saúde).

5. A quantidade de leitos de UTI COVID por 100.000 habitantes. Deve ser levado em consideração se 
esta capacidade (aferida para um município) regionalizada atende ao município.
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Vale lembrar aqui as recomendações específicas da OMS, em um contexto mais amplo:

1. o sistema de saúde ter a capacidade de detectar, testar, isolar e tratar adequadamente casos de 
COVID-19, além de rastrear e monitorar contatos;

2. reduzir a possibilidade de ocorrência de transmissão intensificada de SARS-CoV-2 em territórios e 
populações com maior vulnerabilidade social; 

3. adotar medidas preventivas consistentes em locais de trabalho (específicas para cada setor da 
economia com corresponsabilização do empresariado), escolas e outros locais onde seja essencial 
a presença de pessoas e seu deslocamento;

4. atuar sistemicamente, prevenindo o risco de importação de casos de outras áreas; e 
5. envidar esforços para que as comunidades estejam suficientemente informadas, educadas, 

engajadas e empoderadas para se ajustarem aos novos contextos de “normalidade” com esta 
flexibilização.
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O Plano São Paulo: Os danos até aqui (óbitos)
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● Ribeirão Preto
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@portalcovid19br

@portalcovid19br

ciis.fmrp.usp.br/covid19
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Perguntas?


