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Síntese e conclusões
No dia 27/05, o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, em coletiva à
imprensa, apresentou o seu plano de relaxamento das medidas de isolamento social. O
plano faz uma distribuição temerária (e política, sem critérios fundamentados) dos
municípios que poderiam se enquadrar em cada fase de abertura. No dia 29/05 foi
publicado no Diário Oficial um decreto complementar ao Plano São Paulo nº 64.994, de 28
de maio de 2020 dispondo as condições epidemiológicas e estruturais do plano São Paulo.
A epidemia da COVID-19 no Estado de São Paulo, que teve o seu primeiro caso no
dia 25/02, chega ao final de maio em sua situação mais crítica. No mês de junho houve um
agravamento em que o plano esteve vigente houve um agravamento da pandemia no
estado principalmente nas cidades do interior. Ainda em julho, teremos o pior cenário no
enfrentamento da pandemia no Estado. As evidências desse quadro vêm sendo construídas
desde o começo da epidemia no portal de monitoramento e análise COVID-19 BRASIL1.
Na sua apresentação, o Governador argumenta que “medidas de isolamento social
achataram a curva de contágio em São Paulo em relação a outros países e ao Brasil”. Uma
semana mais cedo (20/5), o governador alertava para a possibilidade de um lockdown no

Estado de São Paulo, em razão do crescimento no número de novos casos em todas as
regiões do Estado, em ritmo mais acelerado do que na região metropolitana da capital.2
Duas semanas antes (13/05), classificara o mau exemplo de reabertura parcial da economia
na Alemanha como uma atitude “precipitada”3.
Na ocasião, o governador emitiu a seguinte declaração: "Se nós não tivermos
solidariedade, os índices crescerem ainda mais, e colocarmos em risco a vida das pessoas,
seremos obrigados a adotar o 'lockdown'”. De acordo com o monitoramento do próprio
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“Em várias regiões da Alemanha, o que havia sido aberto voltou a ser fechado. O governo
alemão reconheceu uma precipitação na reabertura do comércio em algumas regiões. A própria
chanceler Angela Merkel fez, de maneira muito zelosa, este reconhecimento”
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/13/doria-diz-que-isolamento-salvou-25-mil-vidas-e
m-sp-e-admite-novas-medidas-em-caso-de-2a-onda-de-contaminacao-por-coronavirus.ghtml

governo estadual, desde então o isolamento social não aumentou em São Paulo. Ao
contrário, diminuiu4.
Diante do cenário atual, toda a experiência acumulada, no exterior e no Brasil,
demonstra de modo inquestionável o impacto do distanciamento social ampliado como
medida eficaz no controle da velocidade de propagação da infecção pelo SARS-CoV-2.
Antes que venhamos a dispor de uma vacina ou tratamento medicamentoso efetivos contra
o novo coronavírus, os cuidados higiênicos – lavar frequentemente as mãos, o uso de álcool
em gel e de máscaras –, associados ao distanciamento social ampliado, são as únicas
medidas reconhecidas para se contrapor às graves consequências, com riscos à
saúde pública e à vida das pessoas, da pandemia.
Apresentamos a seguir, primeiramente uma análise detalhada dos pressupostos do
plano São Paulo, mostrando que em sua concepção existem falhas e interpretações erradas
dos fatos em sua origem. Na sequência, apresentamos um conjunto de evidências
coletadas sobre o real cenário em que se encontram as regiões e municípios do Estado de
São Paulo e estudos apresentados por diferentes grupos de pesquisa do Estado de São
Paulo, fazendo uma análise dos danos causados à população, devido ao relaxamento,
como foi planejado e adotado. Esses danos são discutidos em um horizonte após a
pretendida abertura em diante, mostrando que as prerrogativas assinaladas pelos gestores
do Estado para essa tomada de decisão não estão embasadas em evidências científicas,
mas em questões políticas, alijadas de uma visão voltada para a saúde pública.

O Plano São Paulo
Frente à apresentação feita pelo governador João Dória a respeito do plano de
relaxamento das medidas de isolamento social, elencamos um conjunto de evidências
científicas para embasar a síntese e as conclusões sobre tais medidas, buscando explicitar
como o plano pode afetar de imediato a saúde da população.
Neste documento, contestamos alguns pressupostos e critérios das medidas a
serem adotadas no Estado de São Paulo. Em seguida, elencamos algumas estimativas de
possíveis danos causados pelas medidas de relaxamento, se seguirem enquanto tais.
1) Pressuposto 1 - medidas de isolamento social achataram a curva de contágio em
São Paulo em relação a outros países e ao Brasil (slide 4 no “plano”)
Segundo a apresentação de 27/05, um dos pressupostos da decisão de
adotar medidas de relaxamento tem base no gráfico abaixo (apresentado no slide 4 do
plano original apresentado no dia 27/05 e estranhamente retirado da apresentação que
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https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/

consta

no

site

do

governo

atualmente

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PlanoSP-apresentacao.pdf)
que mostra o comparativo da evolução do número de casos de São Paulo em relação ao
Brasil e outros países. Segundo o “Plano”, este gráfico mostraria uma estabilidade da curva
de contágio no Estado.

O mesmo gráfico, visto porém em escala logarítmica, mostra exatamente o contrário
do que argumenta o governador. Realmente, é possível observar nesse gráfico, que a curva
brasileira do Estado de São Paulo, segue uma tendência de crescimento (aceleração),
enquanto que as curvas dos outros países apresentados, como EUA, China e Itália estavam
desacelerando.
Além disso, quando atualizamos o mesmo gráfico na figura abaixo, extraído do site
da secretaria estadual de saúde (https://www.seade.gov.br/coronavirus/) no dia 01/10
observamos que essa tendência permaneceu até os dias de hoje. Ou seja, a curva
mostrada pelo próprio governo mostra que a tendência nunca foi de achatamento, como é o
caso da Itália e mesmo quando é possível observar uma retomada do crescimento dos
casos na Itália, mais recentemetne (a segunda onda), fica claro que o gráfico para o Brasil e
para o Estado de São Paulo tem um comportamento de manutenção do agravamento da
epidemia constante desde a adoção do plano São Paulo. Na mesma figura, é possível
observar a situação do Estado de São Paulo, que apesar de apresentar taxa de aceleração
ligeiramente menor do que a do Brasil, ainda apresenta taxa de aceleração positiva,
diferindo do padrão da maioria dos outros países.

2) Pressuposto 2 - Caiu a participação de São Paulo no número de casos e mortes por
coronavírus no Brasil (slide 5 do “plano”)
Este argumento, utilizado também como pressuposto para planejar o relaxamento
das medidas de restrição, é falho (e também foi retirado da apresentação do plano que
consta

no

site

do

governo

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PlanoSP-apresentacao.pdf).

Como o Estado de São Paulo foi o primeiro Estado Brasileiro a apresentar casos no
Brasil, com o avançar da pandemia em outros Estados, sempre a partir da evolução dos
casos em suas capitais, a contribuição de São Paulo para o cômputo de casos e de óbitos
no Brasil deve, de forma lógica, diminuir. Isso não quer dizer que a epidemia em São Paulo
esteja controlada no período que abrange os slides do governo. Ao contrário, o padrão da
(preocupante) evolução dos casos em outros estados brasileiros segue sendo observado
também em São Paulo.
Esta é uma questão de matemática simples. Se São Paulo, no início da pandemia
contava com aproximadamente 100% dos casos no Brasil, esse número, conforme a
pandemia chegue a outras regiões e Estados, deve sempre declinar.
Aliás, é importante frisar que o Estado de São Paulo desde junho vem mantendo
quase ⅕ de todos os casos do Brasil e ¼ de todos os óbitos. O gráfico abaixo mostra a
contribuição do Estado de São Paulo frente a outros 3 estados brasileiros com maior
número de casos atualmente (BA, MG e RJ). No sexta-feira dia 02/10 o estado passou de 1
milhão de casos.

Mais ainda, como é mostrado na figura abaixo, segundo o site da Uni. John Hopkins
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html), o Estado de São Paulo permanece na segunda
posição no mundo em número de casos. Na comparação com países com maior número de
casos o Estado de São Paulo ficaria em quinto lugar, um pouco atrás da Rússia.

3) Sobre os Critérios adotados para definir fases de relaxamento das medidas de
isolamento
Os critérios adotados para avaliar quando um município pode flexibilizar as medidas
de isolamento (como apresentado no slide 11 da apresentação) e não seguem efetivamente
os critérios apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em sua última
atualização5.
Realmente, em 12 de maio a Organização Mundial da Saúde publicou orientações
denominado Critérios de Saúde Pública para Ajustar Medidas de Saúde Pública e Sociais
no

Contexto

da

Covid-19

(https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/flexibilizacao-do-distanciamento-dev
e-analisar-parametros-indica-oms) , em que discute os parâmetros que devem ser
levados em consideração para a avaliação das autoridades na definição das regras de
flexibilização social. Os indicadores são: o declínio do número de mortes por pelo menos

três semanas e queda de pelo menos 50% da incidência em um período de três semanas
após o pico; estrutura de atendimento hospitalar capaz de suportar a demanda; condições
estruturais de testagem em escala além de segmentos específicos, além de rastrear quem
teve contato com os infectados e isolá-los.
A questão fundamental, é que em nenhum momento o Estado de São Paulo
apresenta os indicadores epidemiológicos nas orientações oficiais da OMS, pelo contrário,
decidiu pela aplicação do Plano São Paulo em meio ao aumento relevante de infectados e
óbitos por Covid-19.
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À primeira vista, os indicadores para a retomada das atividades (ver figura abaixo)
de forma segura no Estado parecem adequados, já que esses números refletem a
gravidade da epidemia em um município. Mas então, qual é o raciocínio que tem sido
apresentado pelo governo do Estado de São Paulo como uma “quarentena inteligente”.
Primeiramente 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.
Todo o critério, no plano, foi pensado para privilegiar o comércio e não a saúde da
população. Realmente, segundo o plano, a classificação final da área corresponderá à
menor nota atribuída a um dos critérios (1) Capacidade do Sistema de Saúde ou (2)
Evolução da Epidemia. Ou seja, 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.
Aqui ainda cabe uma comparação importante sobre os critérios do Plano São Paulo
e os da OMS para um relaxamento das medidas de restrição de forma segura. No caso do
Plano São Paulo o município teria que atender o critério 1 ou 2, para ser promovido de fase,
ou mesmo começar um plano de retomada de atividades. Enquanto isso, é fácil ver que
as recomendações da OMS fala que necessariamente um município teria que atender
os critérios 1 e 2 simultaneamente.

Embora o documento apresente um panorama de como o relaxamento da
mobilidade pode ocorrer em fases (projetando horizontes no tempo para o retorno à
atividade), alertamos que a projeção está sendo feita sem um planejamento baseado
em dados, que devem ser espelhados por valores e tendências dos indicadores
estabelecidos para tal. Vale frisar que a despeito do apelo em discursos de que o plano
São Paulo é baseado na ciência, todos os critérios adotados pelo plano não estão baseados
em evidências científicas, ou seja, os cálculos feitos para promover um município não tem
respaldo científico em evidências, mas claramente perseguem uma recuperação
economica.

4) Parecer sobre as condições epidemiológicas e estruturais do plano São Paulo
publicadas no Diário Oficial decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020
No Diário Oficial do dia 29/05, o Governador João Dória publicou o decreto nº
64.994, de 28 de maio de 2020, dispondo sobre medidas de quarentena relativas ao plano
São Paulo. A Tabela abaixo (slide 2) discrimina em números os critérios de transição entre
as diferentes fase do plano São Paulo.

Sobre os critérios adotados no Plano São Paulo, como apresentado acima,
destacamos várias inconsistências técnicas:
1. Qual foi o critério adotado para dar peso 4 para a taxa de ocupação de leitos? Esse
fato privilegia muitos municípios do interior a se deslocarem para zonas mais liberais
de relaxamento.

2. Segundo as recomendações da OMS, como também as recomendações da nota
técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para haver qualquer tipo de
relaxamento há de se observar uma redução sustentável no número de novos casos
bem como no número de óbitos. Por sustentável entenda-se que esses números têm
de decrescer de forma observada por um período de 3 semanas. Sendo assim, não
é um critério plausível uma redução relativa entre semanas.
3. Todo o critério foi pensado para privilegiar o comércio e não a saúde da população.
Veja aqui tem um ponto crucial que mostra essa tentativa. A classificação final da
área corresponderá à menor nota atribuída a um dos critérios (1) Capacidade do
Sistema de Saúde 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.
Por fim, as condições apresentadas no Anexo III do decreto, relacionados na tabela
abaixo, não garantem de maneira nenhuma a diminuição da transmissão do vírus nesses
ambientes. Ao contrário, o fato de concentrar a demanda (já bastante reprimida) do público
em horários reduzidos de funcionamento para shoppings, comércios, serviços, bares,
salões, pode causar ainda mais aglomerações.

Além disso, como no Estado de São Paulo ainda não é realizada a testagem em
massa, não é possível auferir o indicador (também reconhecido pela a OMS: detectar,
testar, isolar e tratar adequadamente casos de COVID-19, além de rastrear e monitorar
contato) necessário para se saber o real número de infectados em um município ou região.
Tampouco fica claro no documento como será apurado o grau de adesão a esses
protocolos de testagem por cada município.

Mudanças no plano São Paulo
Várias mudanças vêm sendo praticadas no Plano São Paulo durante a evolução na
pandemia, tanto na alteração dos critérios como também na alteração na forma de se
apresentar os dados.
A versão original do Plano SP resultou em uma classificação inicial de diversas
partes do estado como “Fase Amarela”, “Fase Laranja” e “Fase Vermelha”. As
reclassificações seguintes encontraram situações muito críticas em várias regiões que
implicariam na manutenção da Fase Vermelha pelos parâmetros iniciais. Ao invés de guiar
a gestão dos municípios para um combate mais eficiente da pandemia, começaram a ser
feitos ajustes nos parâmetros do Plano SP: mesmo com números alarmantes de novos
casos/dia/100.000 hab, houve “avanço de fase” nas reclassificações.
Na quinta atualização do Plano SP (3 de julho), os estabelecimentos comerciais de
regiões na Fase 2 passaram a poder funcionar por seis horas (em quatro dias na semana) e
não mais quatro horas, como previsto originalmente. A reabertura de academias passou a
ser permitida nos protocolos da Fase 3. Em 10 de julho, parques públicos passaram a poder
abrir por seis horas diárias em dias de semana. Em seguida, shoppings centers, 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. Algumas dessas medidas são compreensíveis; outras são irresponsáveis, guidas por
pressões incompatíveis com uma situação de pandemia e contribuíram para aumentar a
transmissão comunitária.
No que se convencionou chamar de “recalibragem” do dia 27 de julho6 —na prática,
a diminuição das exigências para parâmetros relevantes para o “avanço de fase”—há
mudanças importantes, entre elas:
●

Redução da taxa máxima de ocupação de UTI exigida para uma região passar da
fase laranja para a amarela passou de 70% para 75%.

●

Redução da taxa máxima de ocupação de UTI exigida para uma região passar da
fase amarela para a verde passou de 60% para um percentual entre 70% e 75%
(ainda será definido valor exato).
Com o aumento do número de casos/dia/100.000 hab, sequer a lógica original de

“oferecimento de leitos para os casos mais graves” como “combate à pandemia” se mostrou
adequada. Esses “ajustes” (dimunição de exigências) foram necessários para dar a
impressão de que muitos municípios tenham avançado. O próprio noticiário deixa isso claro:
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“Com as alterações nos critérios das fases da quarentena do plano de quarentena do
Governador João Doria será, na prática, mais fácil para as regiões do Estado de São Paulo
migrarem da fase amarela para a fase verde, que é a mais flexível, com maior número de
atividades em funcionamento.” 7

No dia 23/08/2020, entrou em vigor o Decreto Estadual 65.143, com mais uma

alteração de critérios. Na prática, foram oferecidas facilidades adicionais para municípios
que não fizeram gestão adequada da pandemia, de maneira que pudessem mudar de fase.
Destaque-se:
(1) as regiões administrativas que tinham 74% de leitos de UTI-COVID ocupados
estaria originalmente na Fase 2;
(2) com a “recalibragem” passaram a ser enquadradas nas Fase 3 ou 4;
(3) a Fase 4 só era alcançada com taxa de ocupação desses leitos abaixo de 60%; e
(4) com a flexibilização do Plano SP, uma região poderia passar à Fase 4 com
ocupação de UTIs entre 70% e 75%.
Essas alterações são centrais na lógica do Plano SP. Tratam-se 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 sete dias têm respectivamente pesos 4 e 3. Oito de 22
municípios “melhoraram” sua classificação por mudanças nos critérios, sem que houvesse
melhora real de gestão epidemiológica.

Os danos do plano São Paulo
A partir do dia 1 de junho foi adotado o Plano São Paulo, com um cenário de
flexibilização, sendo que a cada semana se monitorou a evolução da epidemia de maneira
regionalizada no Estado. Esse monitoramento tem sido apresentado pelo governo do
Estado como uma estratégia segura para a população. Entretanto do ponto de vista
epidemiológico efetivamente o quadro que se observou em todo o estado, no mês de junho,
foi de uma deterioração e agravamento da disseminação do vírus na população.
O primeiro óbito anotado no Estado de São Paulo foi no dia 17/03 e até o dia 31/05
o estado tinha acumulado 7615 óbitos. Do dia 01/06 até o dia 30/06, tivemos no estado
mais 7148 óbitos. Um acúmulo em um mês de quase 100% dos óbitos observados em
quase 3 meses (vale lembrar aqui que o número de óbitos são esperados crescer de uma a
duas semanas após a observação do aumento do número de casos). Além disso, como
mostra figura abaixo, no mesmo período em que se demorou para atingir 7615 óbitos, o
Plano São Paulo somou quase 20 mil óbitos a mais.
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https://diariodotransporte.com.br/2020/08/28/capital-paulista-deve-ir-para-a-fase-verde-da-quarentena-entr
e-20-de-setembro-e-10-de-outubro-diz-bruno-covas/

Logo nas duas primeiras semanas do Plano São Paulo foi possível observar, no
interior do Estado uma intensificação no número de casos, como pode ser observado nos
gráficos figura abaixo, que representam os casos acumulados e a aceleração do aumento
diário dos casos em vários Departamentos Regionais de Saúde (DRSs) do interior de São
Paulo

Particularmente é possível observar o agravamento nos, DRS V de Barretos, no DRS VIII
de Franca, DRS XIII de Rbieirão Preto e no DRS XV de São José do Rio Preto. Alguns
deles, logo ao fim da primeira semana de junho tiveram de retroceder à fase vermelha e tem
observado um aumento descontrolado na taxa de ocupação de leitos e de óbitos (como no
caso do DRS VIII e DRS XIII) e outros voltaram mais recentemente a fase laranja mesmo
com o agravamento observado no número de casos e internações (como no caso do DRS V
e DRS XV.
A figura abaixo dá um cenário mais preciso do dano causado à população ao se
observar para as cidades polos do Estado o crescimento exacerbado de casos a partir do
dia 01/06 em relação a cidade de São Paulo que foi a primeira cidade do Brasil a apresentar
casos (tem 127 dias de epidemia). Nessa figura é possível observar, que muitos desses
municípios em que a epidemia começou com mais de um mês de atraso em relação a
capital, a partir da adoção do plano São Paulo, apresentaram casos por 100 mil habitantes,
maiores que a capital.
É importante frisar, que muitos desses municípios, mesmo em face ao aumento de
casos e de óbitos, tem apresentado recursos junto a Secretaria de Saúde de São Paulo,
para progredir de fase.

Vale lembrar que na definição de quarentena especificamente não cabe a ideia 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.

Recomendações sobre o atual cenário
De uma maneira cínica o plano São Paulo fala de medidas de higiene a serem
tomadas para ambientes fechados e transportes públicos (como medir temperatura ao
entrar, disponibilidade de álcool em gel, etc). Essas medidas não são de maneira
nenhuma suficientes para controlar a disseminação do vírus na população já que
com o aumento de casos observado a única medida conhecida até aqui é o
isolamento social. Não existe isolamento com pessoas aglomeradas em comércios,
ambientes de trabalho e transportes públicos, bem como não há fiscalização efetiva para
isso. Não existe diferença em ambientes fechados para um número ideal de pessoas,
havendo pessoas o risco de contaminação é o mesmo.
Como demonstrado até aqui, não foi em virtude de embasamento científico a
tomada de decisão pela flexibilização do distanciamento social. E nada mais significativo no
sentido da ausência de fundamento científico para essa decisão do que a opinião de Dimas
Covas, ex coordenador do centro de contingencia para a Covid-19 do governo de São Paulo
e diretor do Instituto Butantan, que gerencia a aplicação de testes contra o coronavírus no
estado, e que criticou fortemente em uma live (transmissão pela internet) com

pesquisadores o plano de reabertura do comércio de São Paulo no momento em que o
estado ultrapassava a marca de 10 mil mortos pela doença no dia 01/078.

Para ele, o plano de reabertura é "precoce" e que não deveria ser feito neste

momento: "Quando você faz um planejamento, você tem que prever quando é que você vai
sair DO (Diário Oficial), né... Daquela situação. Mas nenhum especialista, nenhum
infectologista, nenhum epidemiologista fala pra você que você pode sair com curva em
ascensão. Quer dizer, isso não faz muito sentido, você tá entendendo? E no estado de São
Paulo, nós não temos nenhuma curva em descensão"9 , disse ele.

Assim, fica a preocupação que adicionalmente às medidas de progressão de
relaxamento que estão incluídas no plano São Paulo, tenham sido planejadas a volta às
aulas, a volta de atividades presenciais que vinham sendo praticadas a distância e a
possibilidade das eleições municipais ainda este ano. Todas essas atividades envolvem
riscos à saúde da população e só deveriam ser pensadas caso o Estado de São Paulo
observe as recomendações abaixo.

Corroboramos com a Organização Mundial de Saúde (OMS)10 que recomenda
enfaticamente a importância de os governos planejarem antecipadamente com cuidado e
responsabilidade o momento mais adequado de flexibilizar as medidas de distanciamento
social, com forte mobilização e corresponsabilização dos diferentes setores da sociedade.
Assim, seguindo as recomendações da OMS, como também observando a experiência
internacional de países que começaram a praticar esse relaxamento, seria fundamental
estabelecer um quadro de critérios mais completo para a tomada de decisão.
1) Comportamento dos indicadores para Flexibilizar
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 deve 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 diminuir por no mínimo 2 semanas.
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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 deva diminuir 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.
Para clareza da análise: controlar de fato uma pandemia, dando segurança efetiva a
um retorno a atividades presenciais, corresponde a eliminar os casos de transmissão
comunitária e/ou reduzir em uma cidade o número de novos casos/dia/100.000 hab (Fase
Verde dos protocolos internacionais) a um ou menos casos, na pior das hipóteses a menos
que 10 casos (Fase Amarela dos protocolos internacionais), já incluídas as estimativas de
assintomáticos transmissíveis circulando livremente nas cidades.11

2) A questão das testagens
Outro indicador importante que consta no relatório da OMS, citado de maneira
secundária na apresentação do Governo do Estado de São Paulo, é a capacidade de cada
município de fazer testagem na população.
Com relação à adesão aos protocolos de testagem, o documento não especifica
quais protocolos deverão ser seguidos, nem o volume de testes que serão realizados na
população. Isso é importante pois o protocolo padrão que tem sido adotado no Brasil é
insuficiente para se saber o real número de infectados em cada município.
O protocolo vigente no país recomenda testes apenas em pessoas que sofrem
internações. Atualmente poucos municípios no Estado fazem testes em sintomáticos leves,
e pouquíssimos ou nenhum fazem testes em assintomáticos.
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;
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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”.
Como no Estado de São Paulo ainda não é realizada a testagem em massa, não é
possível auferir o indicador (reconhecido pela a OMS) necessário para se saber o real
número de infectados em um município ou região. Tampouco fica claro no documento como
será apurado o grau de adesão a esses protocolos de testagem por cada município.
O rastreamento do número de testes realizados também fornece poucas
informações úteis. É mais útil rastrear a porcentagem de testes positivos e ainda mais úteis
para monitorar tendências nos números e taxas de positividade. Mas o mais importante é se
o teste é feito da maneira certa (como também o teste correto, ou seja do tipo PCR): logo
após os pacientes se sentirem doentes; intensivamente em casas de repouso e outras
instalações congregadas; e seguido por isolamento imediato, rastreamento de contato e
quarentena. Assim, de maneira complementar é necessário que cada município deve
ampliar os testes (segundo a OMS idealmente deveríamos ter de 10 a 30 testes por caso
positivo), observando:
Número de infecções não vinculadas. O rastreamento do número de infecções
sem um caso ou evento de origem identificado revela a eficácia do processo de
rastreamento de contatos. Áreas com infecções não vinculadas podem controlar o vírus,
melhorando o rastreamento de contatos e o distanciamento físico.
Velocidade de isolar pessoas infectadas. Testar as pessoas certas, obter
resultados rapidamente e encontrar e isolar pacientes interrompe imediatamente a
disseminação. Não deve haver mais de três dias desde o início dos sintomas até o
isolamento.
Proporção de casos que surgem entre contatos em quarentena. Este é o
indicador de resultado fundamental de um programa de rastreamento de contatos. Se todos
os novos casos surgirem entre contatos conhecidos e em quarentena, a propagação da
doença será interrompida.
Número de infecções por profissionais de saúde. Devemos rastrear e reduzir
esse número para melhorar o atendimento à covid-19 e outros problemas de saúde e
proteger as pessoas dispostas a arriscar sua própria saúde pela saúde de outras pessoas.

Comentários finais
Qualquer esforço de construção de um modelo alternativo—indispensável e
inadiável—ao Plano SP, entretanto, depende de compreender que a dicotomia “Economia
ou Saúde” no contexto da pandemia é falsa e induz a equívoco ainda mais grave. Achar que
é possível reduzir as perdas econômicas à custa de descuidos com a saúde é tolo e resulta
em aumento das perdas. É o controle rápido da pandemia que resulta em redução das
perdas econômicas. Não é uma opinião: é o que se vê comparando a gestão da pandemia
nos diferentes países do planeta12. A “opção pela economia”, que se nota pelos parâmetros
do modelo matemático subjacente ao Plano SP (ignorando o número de casos com
mensuração da pandemia e apenas com um esforço para minimizar a taxa de ocupação de
leitos) é tola e ineficaz.
É urgente a necessidade de modificações do Plano SP para que meça efetivamente o
estado da pandemia (número absoluto de novos casos/dia, número absoluto de novos
óbitos/dia), classificando os municípios em conformidade com padrões epidemiológicos
internacionais. O motivo é a irreversibilidade das consequências.
A comparação do estado da pandemia em diferentes cidades e países, em particular a
mortalidade/1M hab. mostra que a tese da “inevitabilidade” é flagrantemente falsa. Foram
feitas escolhas para o Estado de São Paulo que resultaram em mortes desnecessárias.
Análises mostrando “equívocos” e mortes que poderia ser evitadas por publicadas, por
exemplo, em maio13, agosto14, etc.
Do ponto de vista dos direitos constitucionais, a “aposta” em contenção de danos
(hospitais) na expectativa de evolução lenta do número de novos casos até que as vacinas
estivessem disponíveis é equivocada, frágil e, literalmente para a população, fatal. As
decisões sobre o Plano SP, portanto, se revestem do conceito jurídico de irreversibilidade:
milhares de mortes que poderiam ser evitadas se o Plano SP fosse, desde sua origem, um
plano real de combate à pandemia, ao invés de um plano de abertura forçada das
atividades econômicas apesar da pandemia. Já há estudos de quantas mortes poderiam ser
efetivamente evitadas se houvesse gestão real da pandemia. Essas decisões continuam
equivocadas.
Finalmente, devemos lembrar o teor do artigo 196 da nossa Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
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do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

