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Parte 1. Panorama da Pandemia e Resultados das Ações de Controle

Introdução
A Região Nordeste do país é composta de 9 estados e 1793 municípios. A Região tem
área aproximada de 1.5 milhões de km2 e 53 milhões de habitantes. De maneira geral, os seus
indicadores sociais estão entre os mais baixos do país, além de ter níveis de saúde bastante
precários, medidos por diferentes indicadores. Na última eleição presidencial foi a região do
país em que o Presidente eleito recebeu o mais baixo percentual de votação. Nos
desdobramentos políticos posteriores ao processo eleitoral, no sentido de coordenar os
interesses e ações políticas regionais no enfrentamento com o Governo Federal, os
Governadores da Região decidiram organizar o denominado Consórcio Nordeste. Com o
aparecimento dos primeiros casos de COVID-19 na região, os Governadores passaram a usar
o Consórcio para articular as ações regionais com relação à pandemia. Uma destas ações foi
a criação de um Comitê Científico, com o objetivo de assessorar o Consórcio em questões
relacionadas com a Pandemia, suprindo os governadores com evidências científicas que
informassem e que tornassem mais efetivas as suas decisões e ações políticas e técnicas.
O comitê foi organizado em 9 subcomitês, sendo um deles o Subcomitê 9:
Epidemiologia, modelos matemáticos e medidas de enfrentamento. Considerando a
grande diversidade de temas deste subcomitê, o mesmo foi organizado em dois grupos, o de
epidemiologia e o de modelos matemáticos. O SC de epidemiologia é composto por quatro
membros do Comitê (Mauricio Barreto, Sinval Brandão Filho, Antônio Tanta Lima e Adélia
Pinheiro) ao qual se agregou um grupo de epidemiologistas da região.
O SC de Epidemiologia focou sua ação em três grandes objetivos: 1) entender as
diferenças e similaridades da epidemia nos diversos Estados da região; 2) Definir parâmetros
para identificar, com maior precisão, o momento para suspensão das medidas de
distanciamento social e as medidas necessárias para sua implementação; 3) verificar se a
situação epidemiológica atual da epidemia permite que a flexibilização do distanciamento
social seja iniciada.
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Entre os objetivos deste primeiro relatório está o de analisar e discutir as diferenças e
similaridades entre os Estados do Nordeste quanto às medidas de distanciamento social
implementadas e tentar compreender como essas diferenças podem ajudar a explicar os
indicadores epidemiológicos da epidemia na região. Para isso, foram extraídos dados das
seguintes fontes: 1) dados demográficos e socioeconômicos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE); 2) decretos federais e estaduais sobre as as medidas de
controle específicas para a COVID-19, sendo consideradas a data de vigência como o início
do decreto; 3) número de casos e óbitos pela COVID-19 e outras Síndromes Respiratórias
Agudas Graves (SRAG) provenientes do Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais (Cotta
2020, Rede CoVida 2020) e Sistema Infogripe (Fiocruz, 2020); 4) informações sobre chegada
e saída de voos nacionais e internacionais da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
(Brasil, 2020); e 5) dados de mobilidade do Google Mobility Report (Google LCC 2020) e
do índice de isolamento social da agência Inloco (2020 Inloco). Para a análise dos voos,
foram extraídos dados de todos os pousos realizados nos aeroportos das nove capitais
nordestinas (Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e
São Luís) nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020. Foram considerados voos
oriundos de outros países, mas também dos principais aeroportos de São Paulo e do Rio de
Janeiro, primeiros epicentros da pandemia no Brasil. Foram apresentados dados do número
de pousos e de passageiros e da razão entre voos e passageiros.
O número de reprodução efetivo ao longo do tempo (R), o parâmetro de transmissão
(Beta) e as curvas observada e predita do número acumulado de casos foram calculados em
modelo compartimental, que subdivide a população entre suscetíveis, expostos (indivíduos
em período de incubação), infectados assintomáticos, infectados sintomáticos e recuperados
(OLIVEIRA et al., 2020).
Os dados coletados foram sumarizados na forma de tabelas e gráficos. Foi realizada
análise de comparação controlada entre os diferentes estados no Nordeste para discussão das
diferenças e similaridades entre os estados.
O segundo objetivo foi definir critérios e indicadores que possam orientar as decisões
dos governos estaduais em relação à flexibilização do distanciamento social. No terceiro
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objetivo, aplicando-se esses indicadores à situação atual da epidemia nos estados nordestinos,
foi possível constatar que, no momento, nenhum dos indicadores permite recomendar o início
da flexibilização do distanciamento social.

A pandemia da COVID-19 na Região Nordeste
A primeira notificação de um caso da COVID-19, na região Nordeste, ocorreu na
Bahia, em 6 de março de 2020, nove dias após a confirmação do primeiro caso do Brasil, em
26/02/2020. Tratava-se de um caso importado, uma mulher de 34 anos, residente na cidade
de Feira de Santana (localizada a 109 km de Salvador), que havia retornado de uma viagem
à Itália, em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma. O segundo caso foi notificado
em Alagoas, em um homem que também havia chegado de uma viagem à Itália. Pernambuco
foi o terceiro estado a notificar seu primeiro caso da COVID-19, no dia 12 de março.
Entretanto, retrospectivamente, o Ceará descobriu casos confirmados já no mês de janeiro.
Na semana epidemiológica (SE) 1 deste mês em 2020, o estado já tinha 2 municípios com
casos confirmados da COVID-19; na semana 6, eram 10 municípios; e na semana 12, quase
⅓ dos municípios já tinham casos confirmados da COVID-19. O resultado desta investigação
não só faz do Ceará o primeiro estado a ter casos na região, como pode explicar a intensidade
da epidemia nesse estado. Considerando que as primeiras medidas de distanciamento social
ocorreram logo após a identificação do que se supunha serem os primeiros casos, a partir de
15 de março, o Ceará teve uma janela de cerca de 70 dias, quando pessoas infectadas puderam
transmitir para outras pessoas com o número básico de reprodução (Ro) variando de 2,7 a 4,
antes que qualquer medida não medicamentosa tivesse sido implementada.
A Tabela 1 mostra os principais aspectos da epidemia da COVID-10 nos 9 estados da
região. O Estado onde foi observada a menor diferença entre o primeiro e o quinquagésimo
e entre o primeiro e o centésimo caso foi o Maranhão. A maior incidência da COVID-19
entre os nove estados do Nordeste também foi registrada no Ceará (598,8/100.000
habitantes), seguido pelo Maranhão (539,6/100.000) e Pernambuco (371,5/100.000). O
primeiro óbito da região ocorreu em Pernambuco, em 25 de março. Até o dia 2 de junho, a
razão entre o número de óbitos e o número de casos confirmados notificados pela COVID19, foi mais alta em Pernambuco (8,3%). A taxa de mortalidade pela COVID-19 foi maior
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no Ceará (38,4/100.000) e em Pernambuco (30,7/100,000). Em contraste, na Bahia, a razão
entre o número de óbitos e o número de casos confirmados notificados pela COVID-19 foi
de 3,4% e a taxa de mortalidade pela COVID-19 foi de 4,9/100.000. A incidência de SRAG
no Ceará atingiu 82,8/100.000, sendo de 50,8/100.000 em Pernambuco e de 34,1/100.000 no
Piauí, indicando que há grande quantidade de casos da COVID-19 que não estão sendo
registrados como tal nesses estados, mesmo considerando a grande subnotificação e atraso
de notificação de casos de SRAG (BASTOS et al., 2020).
A epidemia já alcançou mais de 90% dos municípios em quase todos os estados,
sendo exceções a Bahia, onde, até agora, a doença atingiu 78,9% dos municípios e o Piauí,
que tem 72,7% dos municípios atingidos pela COVID-19. O Ceará foi o estado nordestino
que realizou mais testes a cada 100000 habitantes (1427,7), à frente de Sergipe (901,0) e
Maranhão (862,3). A relação entre o número de testes realizados e o número de casos
positivos foi maior no Rio Grande do Norte (3,1) e na Bahia (2,8), e menor em Pernambuco
(1,2) e Maranhão (1,6). Essas relações baixas indicam que estão sendo testados quase que
somente pessoas com alta probabilidade da doença, ou seja, os casos mais graves (Tabela 1).

Região Nordeste: contexto de grandes desigualdades, favorável à difusão
da pandemia
A região Nordeste é uma das regiões mais pobres do país e costuma ser apresentada
como um contexto homogêneo. Entretanto, não é uma região territorialmente uniforme, mas
apresenta diversidade em vários indicadores socioeconômico e demográficos. A Tabela 2
apresenta alguns desses indicadores nos nove estados do Nordeste que podem contribuir para
a explicação, pelo menos parcial, de algumas diferenças observadas na dinâmica da epidemia
da COVID-19 nessa região.
A população dos estados varia de 2.298.696 habitantes, em Sergipe, a 14.873.064
habitantes na Bahia. Sergipe e Maranhão apresentam os menores percentuais de população
idosa, com 60 anos ou mais. A densidade demográfica também mostra importantes
diferenças, indo de 12,4 hab/km2, no Piauí, a 112,3 hab/km2, em Alagoas. O Maranhão
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apresenta o percentual de quase 10% de adensamento excessivo de pessoas por quarto, que
representa quase 2,5 vezes a mais que Bahia e Paraíba (Tabela 2).
No geral, quatro estados se destacam pela magnitude da epidemia: Ceará, Maranhão,
Pernambuco e Sergipe. Esses estados compartilham alguns indicadores. Por exemplo,
Pernambuco e Sergipe apresentam as mais altas densidades demográficas, característica não
compartilhada com a maioria dos outros estados; Maranhão e Ceará, por sua vez,
compartilham os maiores percentuais de adensamento excessivo de pessoas por quarto
(Tabela 2).
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Tabela 1. Indicadores epidemiológicos da SRAG e COVID-19 dos estados do Nordeste até 02/06/2020

Taxa
Dias
Unidade
Federativa

entre 1Data 1º
caso *

Dias
entre

50
casos*

1-100
casos*

08/mar

Ceará

06/mar

12/fevc

Maranhão

Data do

(Casos

primeiro

notificados/

óbito *

100,000

Óbitos (%)
dos casos
notificados)*
*

habitantes)**

Incidência

N

mortalidade

SRAG

(com

base

base

dados

dados

nos

(com
nos

(%)

de

Exames****

Exames/100,

Relação

municípios com

000

entre

casos****

habitantes

número

****

testes

o
de

notificados)/

notificados)/

realizados e

100,000

100,000

o número de

habitantes**

habitantes***

casos

36

Alagoas

Bahia

Número casos

de

40

31/03

11559 (346,4)

482 (4,2%)

14,4

15,4

16

20

29/03

21430 144,1)

736 (3,4%)

4,9

13,3

40

43

26/03

54683 (598,8)

3504 (6,4%)

38,4

82,8

11

16

29/03

38174 (539,6)

997 (2,6%)

14,1

14,5

21

24

31/03

14859 (369,8)

379 (2,6%)

9,4

23,4

102/102 (100%)

20410a

611,6

1,8

329/417

59716b

401,5

2,8

184/184 (100%)

130375d

1427,7

2,4

217/217 (100%)

61010e

862,3

1,6

199/223

28129f

700,1

1,9

(78,9%)

20/mar

Paraíba

18/mar

(89,2%)

1

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do

12/mar

19/mar

19/mar

Norte
Sergipe

14/mar

15

21

25/03

35508 (371,5)

2933 (8,3%)

30,7

50,8

24

28

27/03

5828 (178,1)

192 (3,3%)

5,9

34,1

16

21

28/03

8233 (234,7)

341 (4,1%)

9,7

19,6

33

38

02/04

7555 (328,7)

172 (2,3%)

7,5

10,0

182/185

43833g

458,6

1,2

12096h

369,5

2,1

25162i

717,5

3,1

20712j

901,0

2,7

(98,4%)
163/224
(72,7%)
151/167
(90,4%)
75/75 (100,0%)

* Fonte: https://github.com/wcota/covid19br
** Fonte: https://painel.covid19br.org/ - Data de atualização: 02/06/2020
*** Fonte: http://info.gripe.fiocruz.br/ - Data de atualização: 02/06/2020
**** Fontes diversas descritas abaixo. Data de atualização: 02/06/2020
a Fonte: http://www.dados.al.gov.br/dataset/painel-covid19-alagoas/resource/20e9c2bc-1350-43cd-b3b4-0bb90d35e342
b Fonte: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIM_ELETRONICO_BAHIAN_60___23052020.pdf somando confirmados com descartados
c Fonte: Ceará. Secretaria da Saúde do Estado. Boletim Epidemiológico. Coronavírus (COVID-19). número 27. Página 1/38, Dia 26 de maio de 2020.
d Fonte: https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus/coronavirus-ceara
e Fonte: http://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIM-23-05.pdf
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f Fonte: https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ somando confirmados com
descartados
g Fonte: https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov
h Fonte: http://coronavirus.pi.gov.br/ somando confirmados com descartados
i Fonte: https://covid.lais.ufrn.br/ somando confirmados com descartados
j Fonte: https://todoscontraocorona.net.br/ somando confirmados com descartados

Na figura 1 são apresentadas as taxas de incidência e a mortalidade acumuladas da
COVID-19 até o dia 24/05/2020. A maior incidência foi registrada no Ceará, seguido por
Maranhão e Pernambuco. As maiores taxas de mortalidade também foram observadas
nesses três estados.

Figura 1. Taxas de incidência e mortalidade acumuladas por 100,000 habitantes nos
estados do Nordeste até 24/05/2020.

Ainda que todos os estados da região tenham muitos indicadores socioeconômicos
desfavoráveis e características culturais comuns, eles apresentam diferenças que podem
1

contribuir para distinguir a situação epidemiológica da COVID-19. Isso é possível
visualizar na Tabela 3, que reúne alguns indicadores socioeconômicos consagrados para
a análise do grau de pobreza e desigualdades. O Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), por exemplo, é um indicador concebido pela ONU (Organização das Nações
Unidas) para mensurar qualidade de vida e desenvolvimento econômico de uma
população, utilizando na sua composição indicadores de educação (alfabetização e taxa
de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Notase importante similaridade entre os IDHs dos estados nordestinos, destacando-se o Rio
Grande do Norte, o Ceará e Pernambuco como aqueles que apresentam níveis um pouco
mais elevados. A análise comparativa das desigualdades econômicas, medidas através do
Índice de Gini, também permite visualizar que estas são compartilhadas em níveis
semelhantes por todos os estados, sendo um pouco mais acentuadas em Sergipe, Alagoas,
Bahia e Ceará (esses dois últimos estados com valores muito semelhantes), e
principalmente no Maranhão. De fato, o estado do Maranhão reúne os piores indicadores,
apresentando o segundo pior IDH, a renda mensal domiciliar per capita mais baixa, os
maiores percentuais de população abaixo da linha de pobreza e em pobreza extrema e a
maior proporção de pessoas em trabalho informal (Tabela 3).
O Ceará apresenta o segundo melhor IDH, mas tem o quarto pior rendimento
domiciliar per capita, 42% da sua população vive abaixo da linha de pobreza; quase ⅔ da
sua população estava empregada na semana de referência, e perto de 30% tinha trabalho
informal. Pernambuco ocupa o terceiro lugar em IDH e rendimento mensal domiciliar per
capita. No entanto, 41% da sua população encontra-se abaixo da linha da pobreza, quase
⅔ da sua população estava ocupada no final do 4 trimestre de 2019, e quase 30% da
população de 14 anos ou mais tinha trabalho informal (Tabela 3).
Pode-se inferir que a conjugação de pobreza e desigualdades sociais tem,
provavelmente, contribuído para a expansão da COVID-19 em nível regional. A chegada
da pandemia se deu principalmente pela importação de casos de outros países e estados,
por pessoas de camadas mais altas da população, que viajaram a trabalho ou a passeio. A
porta inicial de casos no país foi em São Paulo, cujo aeroporto principal (Guarulhos)
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apresenta enorme movimento de voos internacionais, nos quais aportaram pessoas vindas
principalmente da Europa, que frequentemente embarcaram para outros destinos. Três
capitais da região Nordeste - Fortaleza, Recife e Salvador - têm aeroportos internacionais.
Além disso, em janeiro, cerca de metade dos 15.107 voos e 1.312.000 passageiros que
aportaram na região Nordeste eram oriundos diretamente de São Paulo e, também, do Rio
de Janeiro, onde a pandemia já se espalhava, face aos contaminantes vindos do exterior
(Figura 2).
Outra forma de entrada da COVID-19 foi pela participação de pessoas de famílias
ricas, em eventos sociais em outros locais, como, por exemplo, um casamento amplamente
noticiado na mídia1, no qual havia muitas pessoas que haviam retornado de viagens
recentes, provavelmente infectadas com o SARS-CoV-2, contaminando os convidados e
os que trabalhavam no evento, os quais levaram o vírus para suas cidades de origem.
A disseminação subsequente entre empregadas domésticas dos primeiros casos
importados entre seus familiares foi registrada, pelo menos, no Ceará e na Bahia e, logo
em seguida, instalou-se a transmissão comunitária, definida pela OMS (WHO, 2020),
como a situação em que não é mais possível estabelecer as cadeias de transmissão para
grande número de casos.
Tabela 2. Indicadores demográficos por estados do Nordeste.

Unidade Federativa

População(a)

% 60 anos ou
+
(b)

Densidade
Demográfica
(c)

% domicílios com
adensamento
excessivo
(d)

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco

3.337.357
14.873.064
9.132.078
7.075.181
4.018.127
9.557.071

14,7
15,2
15,2
12,5
14,8
15,9

112,3
24,8
56,8
19,8
66,7
89,6

5,8
4,3
6,3
9,9
4,3
5,0

1

Os circuitos dos ricos e famosos que disseminaram coronavírus no Brasil. Eliane Trindade. Folha de
São Paulo. 29/03/2020. (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/03/30/)
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Piauí
3.273.227
15,6
12,4
4,6
Rio Grande do
5,8
14,9
Norte
3.506.853
60,0
Sergipe
2.298.696
12,4
94,4
4,4
(a) IBGE, População estimada, 2019. https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.
(b) Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período
2010-2060. IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais.
Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
(c) Densidade
demográfica:
IBGE,
Censo
Demográfico
2010,

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/al.html.
(d) IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. Considera-se que há
adensamento excessivo no domicílio em que há mais de 3 moradores por dormitório.
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Tabela 3. Indicadores socioeconômicos dos estados do
Nordeste.

Rendimento
mensal
Unidade
Federativa

IDH
(2019)

GINI
(2019)

domiciliar per

linha de
pobreza

capita - R$
(2018)

(a)

% Pop baixo da

(b)
(c)

% Pop em
pobreza
extrema

(2019)
(2019)
(d)
(e)

% Domicílios

% das pessoas de 14

% população 14

com

anos ou mais de idade,

anos ou + em

Taxa de

abastecimento

desocupadas, PNAD

trabalhos formais

Desocupação

de água

contínua (1º trimestre

PNAD contínua (1º

2019

(2019)

2020).

trimestre 2020).

(f)

(g)

(g)

(g)

Alagoas

0,683

0,550

731

40,0

17,2

80,2

16,5

51,4

17,2

Bahia

0,714

0,548

913

42,9

13,0

85,2

18,7

43,3

16,4

Ceará

0,735

0,548

942

42,0

12,0

79,1

12,1

42,6

11,5

Maranhão

0,639

0,526

636

53,0

19,2

70,3

16,1

35,1

14,4

Paraíba

0,722

0,547

929

40,0

11,2

76,3

13,8

43,3

10,3

Pernambuco

0,727

0,673

970

41,1

11,4

75,2

14,5

48,4

16,1

Piauí

0,697

0,526

827

41,9

14,2

85,1

13,7

37,6

12,6

5

Rio Grande
do Norte

0,731

Sergipe

0,702

0,535

0,575

1057

38,0

10,3

87,0

980

44,1

13,9

85,0

15,4

48,2

15,5

47,1

12,8
16,3

(a) IDH- Índice de desenvolvimento humano: Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, 2017. Radar IDHM : evolução do IDHM e de seus índices
componentes no período de 2012 a 2017. – Brasília : IPEA : PNUD : FJP, 2019. Acessado em
03.05.2020.
(b) IBGE, https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.
(c) IBGE, Rendimento mensal domiciliar per capita: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.
(d) IBGE, Pessoas com renda mensal per capita entre R$ 145 e R$ 420, IBGE, Síntese de
Indicadores Sociais, 2019
(e) IBGE, Pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145, IBGE, Síntese de Indicadores
Sociais, 2019
(f) IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.
(g) IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral (1º trimestre 2020),
acesso em 17.05.2020
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Figura 2. Número de pousos, número de passageiros e razão entre pousos e passageiros nos aeroportos das capitais dos estados do Nordeste
provenientes de outras cidades brasileiras e do exterior, janeiro (azul), fevereiro (amarelo) e março (vermelho) de 2020.
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O enfrentamento da pandemia pelos gestores
estaduais e a implantação das medidas de distanciamento social
Conforme assinalado, os primeiros casos da COVID-19 identificados na região, de
um modo geral, foram de pessoas que haviam chegado de viagens ao exterior ou do Sudeste
do país. As medidas de controle iniciaram-se pelo isolamento dos primeiros casos importados
e pela quarentena de contatos, e foram seguidas pela proibição de eventos públicos e
fechamento de unidades de ensino, adotadas por todos os governos estaduais (Tabela 4).
Na tabela 4, apresenta-se uma cronologia da época de implantação de cada medida
de distanciamento social adotada nos estados do Nordeste e também as datas do primeiro
caso e do intervalo decorrido entre o primeiro caso e a edição da primeira medida de
distanciamento. Na Paraíba, os decretos implementando as medidas de distanciamento social
foram promulgados um dia após a notificação do primeiro caso da doença. Na Bahia,
transcorreram-se onze dias até a promulgação de tais ações em nível estadual. Três estados Maranhão, Rio Grande do Norte e Piauí - implementaram medidas de distanciamento social
antes mesmo da confirmação do primeiro caso. O Maranhão foi também o primeiro estado
do Nordeste a decretar o bloqueio total (lockdown em inglês), por 10 dias a partir de 5 de
maio de 2020, depois prorrogado por mais 3 dias até o dia 17/05/2020, quando a incidência
no estado estava ainda inferior a 55/100,000 habitantes (com 3800 casos confirmados).
A maioria dos estados adotou medidas que englobam diferentes esferas de
distanciamento social, incluindo a redução do tamanho ou proibição de eventos, fechamento
de unidades de ensino (escolas e universidades), restrições ao funcionamento do comércio,
serviços e indústria, fechamento e proibição de frequência a parques, piscinas e praias,
redução do transporte (municipal, intermunicipal e interestadual) e mudanças no regime de
trabalho de servidores públicos. A inexistência de legislação específica para o distanciamento
social no nível estadual para cada medida considerada está destacada em cinza na tabela 4.
No entanto, é importante ressaltar que medidas municipais podem ter sido adotadas de acordo
com o contexto epidemiológico e político de cada local.
O fechamento das escolas foi em alguns estados parcial e, em outros, total. Apesar de
usualmente ser entendido que os estados não têm competência para fechar todo tipo de
unidade de ensino, mas apenas estabelecimentos estaduais, no atual momento de emergência
de saúde pública, o estado passa a ter competência constitucional para fechar as unidades
8

públicas (federais, estaduais e municipais) e também as privadas.
Dessa forma, alguns estados realizaram inicialmente o "fechamento parcial" das escolas, ou
seja, daquelas que os gestores entenderam estar na sua competência imediata; porém, com a
piora no quadro da saúde pública (ou com a decretação de estado de calamidade pública), o
fechamento foi estendido a todas as demais unidades.
É importante ressaltar que as medidas de restrição e distanciamento social,
relacionadas ao trabalho, foram majoritariamente voltadas ao setor industrial, aos serviços,
ao comércio e aos servidores estaduais. Esses últimos, apesar de numerosos, representam
apenas uma parte do contingente de servidores públicos.
Um importante conjunto de medidas para restringir a circulação de pessoas e,
consequentemente, diminuir a propagação da epidemia, diz respeito a medidas de
fechamento do comércio e de serviços não essenciais, bem como limitação da circulação de
pessoas dentro de bairros e entre municípios do estado. É necessário ressaltar que na ausência
de distanciamento social efetivo com a implementação de um conjunto de medidas mais
brandas, o bloqueio total ou “lockdown” pode ser a única maneira de efetivamente atingir o
distanciamento social mínimo para que haja achatamento da curva epidêmica da COVID-19.

Relatório de Mobilidade na Comunidade do Google, índice de isolamento
social da Inloco e suas variações como reflexo das medidas de
distanciamento social
Iniciativas para desenvolvimento de medidas de mobilidade social vem sendo
implementadas pela Google e pela empresa Inloco, a partir dos dados capturados por
telefones celulares, com objetivo de auxiliar no enfrentamento da pandemia do COVID-19.
O Relatório de Mobilidade Comunitária da Google contém dados sobre visitas diárias aos
seguintes locais: a) trabalho, b) parques, praias, praças e jardins, c) supermercados, drogarias
e farmácias, d) restaurantes, shoppings, museus, bibliotecas e cinemas, e) estações metrô,
trens e ônibus) locais de trabalho, e a permanência (número de horas) em residências. A
movimentação das pessoas (visitas e tempo de permanência) em diferentes locais é estimada
diariamente e comparada a uma linha de base, que corresponde à mediana de movimentação
entre 3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020 (Google LCC 2020). As mudanças de mobilidade
são apresentadas em percentual e são calculadas diariamente até o dia 06 de maio de 2020
para os seis grupos. Abrange 132 países, inclusive o Brasil, e os dados estão disponíveis a
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Tabela 4. Medidas de distanciamento social implementadas nos estados do Nordeste, data de
ocorrência do primeiro caso e dias decorridos do primeiro caso ao início do distanciamento social até 13 de maio de 2020.
Distanciamento social
Estado

1o caso

Eventos

Educação

Parques,
piscinas,
praias, etc.

Transporte

Serviço no
setor público

Comércio,
serviços e
indústria

Alagoas

08/mar

- Proibição de
eventos
abertos com
mais de 500
pessoas e
fechados com
mais de 100
pessoas
(Decreto
69501)
- Proibição de
atividades em
equipamentos
culturais
públicos
(Decreto
69501)
(16/03)
- Proibição
total de
eventos
(Decreto
69541) 20/03

- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
69501) 20/03

- Proibição de
frequentar
praias e
parques
(Decreto
69502) 20/03

- Suspensão do
transporte
rodoviário
intermunicipal
e metroviário
(Decreto
69502) 20/03

- Teletrabalho
para servidores
pertencentes a
grupos de risco
(Decreto
69502) 16/03
- Teletrabalho
para todos os
servidores que
possam
desempenhar
suas atividades
a distância
(Decreto
69577) 30/03

- Suspensão ao
comércio,
indústria e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas
(Decreto 69502)
20/03

Bloqueio total
(limitações mais
restritivas da
circulação de
pessoas)

-

Isolamento de
casos

Dias entre 1ºcaso e
início do
distanciamento
social

Isolamento
domiciliar
obrigatório para
pessoas com
qualquer quadro
gripal (Decreto
69502)
17/03
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Bahia

Ceará

06/mar

12/fev

- Proibição de
eventos com
mais de 50
pessoas para
municípios
com
transmissão
comunitária
(Decreto
19.529) 17/03
- Proibição de
eventos com
mais de 50
pessoas para
todo o Estado
(Decreto
19.586) 28/03

- Fechamento
parcial das
unidades de
ensino
(Decreto
19.529) 17/03
- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
19.586) 28/03

- Suspensão
de licença
para eventos
para mais de
100 pessoas
(Decreto
33.510) 16/03
Proibição de
atividades
coletivas em
equipamentos
públicos
(Decreto
33.510) 16/03

- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
33.510) 19/03

- Proibição de
frequentar
praias, rios,
lagoas e
piscinas
(Decreto
33.519) 19/03

- Suspensão da
atracação de
embarcação de
grande porte
(Decreto
19.529) 17/03
- Suspensão da
circulação de
ônibus
interestaduais
(Decreto
19.528) 19/03
- Suspensão do
transporte
intermunicipal
de onde há
transmissão
comunitária –
exceto para
atividade
profissional
(Decreto
19.549) 19/03
- Suspensão do
transporte
rodoviário
intermunicipal
e
metropolitano
e do transporte
metroviário
(Decreto
33.519) Suspensão da
circulação de
ônibus
interestaduais
(Decreto
33.519) 19/03

- Teletrabalho
para todos os
servidores que
possam
desempenhar
suas atividades
a distância
(Decreto
33.536) 17/03

- Teletrabalho
para servidores
pertencentes a
grupos de risco
(Decreto
19.528) 16/03
- Teletrabalho
para todos os
servidores que
possam
desempenhar
suas atividades
a distância
(Decreto
33.536) 05/04

Toque de
recolher: Itabuna
e Ipiaú (Decreto
19.688 - 12/5)
e Jequié
(Decreto 19.691 14//5)

Isolamento
domiciliar
obrigatório para
pessoas com
quadro da
doença (Decreto
19.529) 17/03

11

Isolamento
domiciliar
obrigatório para
pessoas com
quadro da
doença (Decreto
33.519) 19/03

33

Salvador interdição em
locais onde a
movimentação
mais subiu
(Decreto 32.3899/5) e em
bairros/vias com
maior número de
doentes (Decreto
32.399 - 13/5)

- Suspensão de
atividades não
essenciais
industriais e não
essenciais
presenciais de
comércio e
serviços
(Decreto
33.519) 19/03

Fortaleza restrições de
circulação de
pessoas e
veículos (14.663
em 8/5)

11

Maranhão

20/mar

- Suspensão
de licença
para eventos
(Decreto
35.660) 16/03
Proibição de
atividades
com
aglomeração
(Decreto
35.677) 21/03

- Fechamento
parcial das
unidades de
ensino
(Decreto
35.662) 17/03

Paraíba

18/mar

- Suspensão
de eventos do
Estado
(Decreto
40.128) 19/03
- Proibição de
eventos nas
cidades com
casos da
doença
(Decreto
40.173) 04/04

- Fechamento
parcial das
unidades de
ensino
(Decreto
40.128) 19/03

Pernambuco

12/mar

- Proibição de
eventos com
mais de 500
pessoas
(Decreto
48.809) 14/03
- Proibição de
eventos com
mais de 50
pessoas

- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
48.810) 28/03

- Proibição de
frequentar
praias e
parques
(Decreto
48.881) 04/04

- Suspensão do
transporte
interestadual
(Decreto
35.672) 21/03
- Suspensão da
atracação de
embarcação de
grande porte
vinda de país
com circulação
da doença
(Decreto
35.677) 21/03
- Suspensão do
desembarque
de tripulação
de navios de
carga (Decreto
40.135) 21/03
- Suspensão do
transporte
intermunicipal
dos maiores
municípios
(Decreto
40.135) 21/03
- Redução do
funcionamento
das principais
travessias
hidroviárias
(Decreto
40.135) 22/03
- Suspensão da
atracação de
embarcação de
grande porte
(Decreto
48.809) 14/03
- Suspensão de
aterrissagem e
turismo em
comunidade

- Suspensão ao
comércio e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas
(Decreto
35.677) 21/03

- Revezamento
para todos os
servidores e
teletrabalho
para os
pertencentes a
grupos de risco
(Decreto
40.128) 19/03
- Teletrabalho
para todos os
servidores que
possam
desempenhar
suas atividades
a distância
(Decreto
40.136) 21/03

- Suspensão ao
comércio e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas
(Decreto
40.135) 21/03

- Teletrabalho
para servidores
pertencentes a
grupos de risco
(Decreto
48.810)
17/03

- Suspensão ao
comércio e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas
(Decreto
48.833) 21/03

São Luís, São
José de
Ribamar, Paço
do Lumiar e
Raposa interdição de
circulação em
suas vias
(Decreto 35.784 05/05 por 10
dias)

Isolamento
domiciliar para
servidores com
sintomas leves
(Decreto
35.660) 16/03

-

Recife, Olinda,
Camaragibe,
São Lourenço da
Mata e Jaboatão
dos Guararapes
(Decreto 49.017,
de 16/5)

-4

1

Isolamento
domiciliar
obrigatório para
pessoas vindas
de países com
casos da doença
(Decreto
48.822) 18/03

2
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(Decreto
48.822) 18/03
- Suspensão
de atividades
em
equipamentos
culturais e em
academias de
ginástica
(Decreto
48.822) 18/03
- Proibição
total de
eventos
(Decreto
48.837) 24/03

Piauí

19/mar

- Proibição de
eventos
abertos com
mais de 100
pessoas e
fechados com
mais de 50
pessoas
(Decreto
18.884) 16/03

- Fechamento
parcial das
unidades de
ensino
(Decreto
18.884) 16/03
- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
18.913) 30/03

isolada
(Fernando de
Noronha)
(Decreto
48.822) 18/03
- Proibição do
desembarque
de tripulação
de navios de
carga (Decreto
48.830) 19/03
- Suspensão de
qualquer
acesso a
comunidade
isolada
(Fernando de
Noronha),
exceto para
atividades
essenciais
(Decreto
48.878) 03/04
- Suspensão do
transporte
intermunicipal
rodoviário
(Decreto
18.924) 03/04

- Suspensão ao
comércio e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas
(Decreto
18.901) 21/03
- Redução de
50% do fluxo
para as
atividades
essenciais
(Decreto
18.902) 23/03
- Redução de
jornadas na
indústria
(Decreto
18.902) 23/03

-

-3
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Rio Grande
do Norte

19/mar

- Proibição de
eventos com
mais de 100
pessoas
(Decreto
29.524) 18/03
- Proibição de
eventos com
mais de 50
pessoas
(Decreto
29.541) 21/03
- Proibição de
eventos com
mais de 20
pessoas
(Decreto
29.583) 02/04

- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
29.524) 18/03

Sergipe

14/mar

- Proibição de
eventos
abertos com
mais de 100
pessoas e
eventos
fechados com
mais de 50
pessoas
(Decreto
40.560) 17/03
- Proibição
total de
eventos
(Decreto
40.563) 20/03
- Suspensão
de cinemas,
teatros e
similares
(Decreto
40.560) 17/03

- Fechamento
total das
unidades de
ensino
(Decreto
40.560) 17/03

- Teletrabalho
para servidores
pertencentes a
grupos de risco
(Decreto
29.512) 14/03

- Suspensão da
atracação de
embarcação
vinda de região
com circulação
do vírus
(Decreto
40.563) 23/03
- - Proibição
da circulação
de ônibus
interestaduais
vindos de
Estados com
circulação do
vírus (Decreto
40.563) 23/03

- Teletrabalho
para servidores
pertencentes a
grupos de risco
(Decreto
40.560) 17/03
- Revezamento
e teletrabalho
para todos os
servidores,
bem como
redução da
jornada
(Decreto
40.563) 20/03
- Teletrabalho
para todos os
servidores que
possam
desempenhar
suas atividades
a distância
(Decreto
40.567) 25/03

- Suspensão ao
comércio e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas e
shopping
centers com
circulação
natural de ar
(Decreto
29.541) 21/03
- Suspensão de
qualquer
estabelecimento
com circulação
artificial de ar
(Decreto
29.583) 02/04
- Revezamento
de pessoal no
comércio e na
indústria
(Decreto
40.563) 20/03
- Suspensão ao
comércio e
serviços não
essenciais –
exceto para
entregas
(Decreto
40.563)
20/03

-

-5

-

3

14

A partir de 26 de fevereiro. A empresa Inloco desenvolveu um índice de isolamento social
para Estados e municípios que mostra o percentual diário da população que está atendendo à
recomendação de distanciamento social nos estados e municípios brasileiros desde
01/02/2020.
A Figura 1 mostra os dados de mobilidade social em áreas não-residenciais (a, b, c,
d, e) e o tempo de permanência em residências suavizados pela média móvel (3 dias) (Figura
1A) e o índice de isolamento social da Inloco também suavizado pela média móvel (7 dias)
(Figura 1B). Na Figura 1A, é possível observar uma redução da mobilidade média entre em
áreas de recreação, parques, mercados e farmácias, trânsito e local de trabalho em todos os
estados brasileiros, com maior redução aparente nos finais de semana. Na Figura 1B,
observa-se aumento da média móvel crescente do índice de isolamento social da Inloco a
partir do dia 15 de março de 2020 para todos os estados do Nordeste, atingindo os dias de
menor mobilidade e mais efetivo distanciamento social entre os dias 19 e 29 de março,
período que correspondeu ao início das medidas de distanciamento social em grande parte
dos estados do Nordeste. Após essa data vemos um aumento da mobilidade e redução do
índice de isolamento social para todos os estados do Nordeste. Destaca-se que os picos de
maior distanciamento social ocorrem nos fins de semana e feriados.
É importante frisar que Ceará e Pernambuco atingiram mais precocemente os maiores
níveis do índice de distanciamento social entre 19 e 29 de março, mas no final do período
destaca-se, além desses dois estados, o Maranhão, com índice acima de 45% (Figura 1B). A
Figura 2 mostra a evolução do índice de isolamento social da Inloco (médias móveis para 7
dias) e as taxas de incidência para 3 períodos, correspondentes ao período que antecede a
implementação da maioria das medidas de distanciamento social (06/03 a 25/03), ao período
intermediário, onde a maioria das medidas foram implementadas nos estados do Nordeste
(26/03 a 24/04) e ao período pós implementação (25/04 a 01/06). No primeiro período, o
Ceará apresentava um percentual médio de isolamento social entre 48% e 51% e a maior taxa
de incidência de COVID-19 no período (2,3/100.000). No segundo período, Ceará e
Pernambuco apresentaram os maiores percentuais médios de isolamento social e também as
maiores incidências da COVID-19 (53,4 e 41,1/100.000) e no terceiro período apenas os
estados do Ceará e Pernambuco mantiveram o índice médio de isolamento social entre 48%
15

e 51%, com taxas de incidência elevadas: 493,9/100.000 (Ceará) e 321,3/100,000
(Pernambuco). O Maranhão e Alagoas que mantiveram o índice médio em torno de 44-47%
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Figura 1. Alterações na mobilidade social nos estados do Nordeste de 15 de março a 13 de maio de 2020 medidos por (A) Mobilidade em áreas
residenciais (mobilidade positiva) e média da mobilidade em áreas não residenciais. e (B) Índice de isolamento social.

A. Evolução dã mobilidãde sociãl nos Estãdos do Nordeste-Community

B. Índice de Ísolãmento Sociãl nos Estãdos do Nordeste (

Mobility Reports (Google)

Fontes: Community Mobility Reports (Google) e
In Loco
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apresentaram taxas de incidência de 485,2/100.000, a maior da região, e 311,1/100.000
respectivamente. A Bahia reduziu o índice médio de isolamento para 43,4% e teve a menor
taxa de incidência (113,3/100.000) entre os Estados do Nordeste. Deve-se ressaltar que as
medidas mais restritivas de circulação levaram a um maior índice de isolamento social, a
exemplo do Maranhão onde foram decretadas redução de circulação em quatro municípios
(São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) em 5 de maio, com duração de
10 dias. Da mesma forma, é possível observar um aumento significativo deste índice no
Ceará a partir do dia 8 de maio, quando foi determinada restrição de circulação de veículos
em Fortaleza até o dia 20 de maio. No caso de Pernambuco, estado que adotou restrição de
entrada, saída e circulação de veículos e pessoas em Recife, Olinda, Camaragibe, São
Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes, durante o período de 16 a 31 de maio de 2020
a partir de 11 de maio, não sendo possível verificar um impacto acentuado dado o período de
análise desse relatório, embora uma tendência crescente do índice já possa ser verificada a
partir daquela data.
É importante notar que os dados disponíveis neste relatório não permitem a análise
detalhada do distanciamento social em regiões ou bairros de maior e menor poder aquisitivo,
bem como os bairros mais distantes das áreas centrais e urbanas das capitais do Nordeste. No
entanto, é sugerido que o distanciamento social demorou mais tempo para chegar nas
periferias e regiões mais pobres, uma vez que as medidas que favorecem o trabalhador a ficar
em casa são majoritariamente destinadas ao trabalhador formal e assalariado, e os
trabalhadores autônomos continuaram (e muitos ainda continuam) a exercer suas atividades
por mais tempo.

Reduções na mobilidade social e suas consequências na dinâmica da
infecção
A Figura 3 mostra, para os nove estados do Nordeste, a evolução da média da
mobilidade fora da residência (coluna 1), o valor diário do número de reprodução efetivo ao
longo do tempo - Rt (coluna 2) e as curvas de evolução do número acumulado de casos
observados e estimados por um modelo SEIIR (coluna 3), uma adaptação do típico modelo
SEIR, incluindo indivíduos assintomáticos. O valor de Rt diário é definido como o número
médio de casos secundários infectados por um caso com início dos sintomas no dia "t", que
18

Figura 2. Evolução da média do índice de isolamento social da Inloco por estado do Nordeste
em três períodos.

na presente metodologia, leva em consideração também os casos secundários causados por
infectados assintomáticos. O indicador pode ser interpretado como quanto maior o valor de
Rt para determinado lugar, mais descontrolada a epidemia (Rede Covida, 2020b). Valores
menores que 1 mostram que o número médio de casos secundários infectados por um caso
com início dos sintomas no dia "t" é menor que 1, ou seja, que a epidemia está regredindo.
Já nos gráficos mostrados na coluna 3, a linha azul contínua mostra a evolução da infecção
pela COVID-19 dado pelo modelo SEIIR no qual se deixou que o valor da taxa de contato,
varie no tempo (aqui representado pelo beta), permitindo, dessa forma, compreender o efeito
das medidas de distanciamento social na evolução da epidemia. As linhas verticais em
vermelho mostram os momentos quando o valor dessa taxa de contato se modificou,
resultando em aumento ou diminuição dos casos observados (reais - curva cheia) em relação
aos esperados (teóricos - curva tracejada). Através do ajuste do modelo aos dados, podemos
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obter o número de novos casos diários e seguidamente recalcular o Rt para estes dados,
apresentado na coluna 2 como curvas tracejadas em azul, comprovando as variações na taxa
de transmissão obtidas pelo modelo.
A Figura 3, coluna 1, mostra que todos os estados apresentam maiores reduções de
mobilidade fora do domicílio nos finais de semana e feriados, pois os picos de redução foram
observados nesses dias. A maioria dos estados tem mantido o índice de isolamento social
(Inloco) acima de 40%, mas nota-se menores reduções índice do início da série até o final de
abril. O Ceará apresentou as maiores taxas do índice de isolamento social, ficando acima de
45% na metade do período. A maioria dos estados passaram a apresentar redução consistente
da mobilidade fora do domicílio, crescendo particularmente a partir do dia 1º de maio.
Maiores reduções da mobilidade no final do período foram observadas especialmente no
Maranhão, que já havia implantado o lockdown e atingiu no início de maio taxas bem
próximas das obtidas na época de início de implantação das medidas de distanciamento
social.
O número de reprodução efetivo no tempo (Rt) permaneceu acima de 1 em todos os
estados, exceto em alguns raros momentos em que ficou abaixo de 1 para, em seguida, elevarse novamente e voltar a ficar acima de 1. Isso é dado pela periodicidade do sistema de
notificação, comprometendo uma melhor captura da dinâmica da doença. Nota-se grande
variabilidade do Rt ao longo do tempo. Alagoas, Pernambuco, Piauí e Sergipe apresentaram
as maiores variabilidades entre os estados, estando várias vezes acima de 2 e justificando,
assim, o aumento da transmissibilidade da doença no local. Outros estados apresentaram
variabilidade importante também, como Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Por outro
lado, a Bahia teve uma das maiores homogeneidades, sendo o estado que mais alcançou
valores do Rt próximos de 1 (Figura 3, coluna 2). É importante ressaltar que o Rt calculado
depende do número de casos novos diários e variações no registro de casos provocam
mudanças no valor do Rt (WYNNYCKY & WHITE, 2010).
A epidemia da COVID-19 em Alagoas mudou a sua tendência de mais suave para
mais acelerada por volta do dia 9 de abril, quando o beta, anteriormente em 0,61, acelerou
para 1,26, retornando a cair para 0,55 no dia 26 de abril. Outros estados em que houve
mudança de tendência para pior, seguida de uma diminuição da taxa, foram Pernambuco,
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Piauí e Sergipe. Por volta do dia 26 de março, a epidemia mudou de tendência ficando mais
acelerada em Pernambuco, quando o beta que era de 0,68 aumentou para 2,00. O mesmo
ocorreu no Piauí em torno do dia 31 de março com o beta se acelerando de 0,82 para 1,95 e
em Sergipe no dia 5 de abril, quando o beta passou de 0,68 para 1,84. Essa tendência de
aceleração foi observada nos estágios iniciais da epidemia nesses estados. Essa tendência de
aumento pode refletir limitações do modelo devido à instabilidade nos parâmetros por haver
poucos casos nessa fase inicial. Outras possibilidades são que a transmissão tenha se iniciado
antes que as medidas de distanciamento social tenham sido implantadas ou, em alguns focos
iniciais de transmissão, pela menor adesão a essas medidas (Figura 3, coluna 3).
Por outro lado, outros estados apresentaram mudança de tendência para melhor,
havendo redução do beta e achatamento da curva de transmissão. O estado da Bahia passou
a deixar o curso da curva de casos esperados sem intervenções não-medicamentosas em torno
do dia 2 de abril, quando o beta baixou de 1,00 para 0,66. O Ceará foi o estado onde se
observou também grande impacto das medidas não medicamentosas e de distanciamento
social, visíveis a partir de 6 de abril de 2020, com uma grande separação entre as curvas do
número de casos esperados e observados. Nessa ocasião o beta caiu de 1,00 para 0,71. O
Maranhão somente conseguiu reduzir os casos observados em relação aos esperados, a partir
de 18 de abril, 14 dias antes de decretado o lockdown, quando o beta passou de 1.05 para
0,64. Pernambuco deixou de seguir a curva prevista em torno do dia 22 de abril, quando os
casos observados passam a ser menores que os esperados, com redução do beta de 2,00 para
0,91 (Figura 3, coluna 3).
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Figura 3. Evolução do índice de mobilidade, do número efetivo de reprodução (Rt) ao longo do tempo,
e do “efeito” das medidas de distanciamento social na dinâmica da transmissão da COVID-19, de março a maio de 2020.
Número de Reprodução diário (Rt)

Modelos de dinâmica da transmissãoa

Alagoas

Índice de distanciamento social (%)

Beta 0=0,61 Beta 1=1,26 Beta 2=0,55
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Bahia
Ceará

Beta 0=1,00 Beta 1=0,66

Beta 0=1,00 Beta 1=0,71
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Maranhão
Paraíba

Beta 0=1,05 Beta 1=0,64

Beta 0=0,81 Beta 1=0,66
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Pernambuco
Piauí

Beta 0=0,68 Beta 1=2,00 Beta 2=0,91

Beta 0=0,82 Beta 1=1,95 Beta 2=1,31
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Rio Grande do Norte
Sergipe

Beta 0=0,82 Beta 1=0,39

Beta 0=0,68 Beta 1=1,84 Beta 2=1,20

a

OLIVEIRA et al. (2020); JORGE et al. (2020)
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Conclusões
A epidemia atingiu maiores coeficientes de incidência e de mortalidade nos estados
do Ceará, Pernambuco e Maranhão. Apesar das similaridades nos percentuais de pobreza e
pobreza extrema e nos baixos IDHs entre os estados do Nordeste, diferenças observadas em
alguns indicadores demográficos podem explicar, pelo menos parcialmente, a dinâmica da
epidemia pela COVID-19. Pernambuco apresenta a mais alta densidade demográfica,
características não compartilhadas com a maioria dos outros estados; e o Maranhão e Ceará,
por sua vez, compartilham os maiores percentuais de adensamento excessivo de pessoas por
quarto. Ceará e Pernambuco possuem aeroportos internacionais, o que pode estar associado
ao início mais precoce da epidemia nesses estados. Em quase todos os estados, exceto Bahia
e Piauí, a epidemia já chegou a mais de 90% dos municípios. Observamos em maior ou menor
grau redução da mobilidade social e uma desaceleração na progressão da epidemia em todos
os estados do Nordeste. Entretanto, o número de reprodução efetivo permanece acima de 1
em todos os estados, indicando que a epidemia ainda continua em crescimento.

Recomendações
Dados os parâmetros de monitoramento aqui apresentados e considerando as
recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o processo de transição para
medidas mais flexíveis de distanciamento social, verifica-se que a situação epidemiológica
em que se encontra a Região Nordeste, aqui analisada, não se enquadra nos critérios e
parâmetros compatíveis com a recomendação de uma flexibilização das medidas. Sugerimos
dessa forma algumas medidas adicionais a fim de fortalecer o controle da epidemia na região.
Evidência de controle da transmissão da COVID-19
● As diferenças entre estados e, em cada estado, entre a capital e demais municípios e
regiões devem ser levadas em conta na implementação, manutenção ou flexibilização das
medidas de controle, conforme a evolução da epidemia e características de cada local.
● Melhorar os sistemas de informação e de vigilância em saúde, bem como a divulgação de
dados que podem servir para melhor compreensão da epidemiologia da COVID-19, a

27

exemplo da desagregação dos dados por sexo, idade, raça, escolaridade, ocupação e local
de residência.
● Na ausência de ampla e rápida disponibilidade de testes moleculares para todas as pessoas
com sintomatologia característica da COVID-19, instituir o critério clínicoepidemiológico para notificação de casos.
Capacidade de identificar, isolar, testar e rastrear contatos para estabelecer quarentena
● Aperfeiçoar a integração das informações dos sistemas de notificação de casos de SRAG
(Síndrome Respiratória Aguda Grave), da notificação de casos da COVID-19 e os
resultados de exames registrados no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial).
● Garantir a oferta e rapidez de realização de testes moleculares para o diagnóstico e
isolamento precoce dos infectados (doentes ou não-doentes) e orientação e ações de
quarentena e monitoramento dos contatos. Resultados dos testes moleculares devem ser
produzidos em no máximo 24 horas.
● Organizar estruturas para inquéritos de soroprevalência com testes de alta sensibilidade e
especificidade para detecção de infecções passadas em populações especiais (idosos;
abrigos governamentais, populações prisionais, populações em situação de rua, indígenas,
quilombolas, etc.)
● Manter testagem periódicas em trabalhadores de unidades de saúde e seus contatos com
testes moleculares.
● Realizar testes sorológicos periódicos em profissionais de saúde para identificação de
infecções passadas.
Assistência à saúde e disponibilidade de leitos de UTI
● Em cada estado, definir áreas com diferentes níveis de vulnerabilidade baseadas em
número de casos, óbitos, disponibilidade de leitos de UTI, capacidade de testes
moleculares e condições sociais e econômicas da população atingida.
● Realizar triagem de suspeitos por telefone para, quando necessário, agendar consulta em
serviço de saúde, a exemplo do Telecoronasus (Bahia).
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● Implementar ou incrementar Serviço de Telemedicina (inclusive vídeo consulta) para
acompanhamento de todos os casos leves e moderados em tratamento domiciliar, e apoio
a municípios com baixa capacidade de atenção especializada.
● Reorganizar os sistemas de referência para atendimento de casos da COVID-19,
considerando as especificidades e complexidade da evolução clínica desses casos.
● Quando não houver capacidade de isolamento domiciliar, principalmente em domicílios
com maior densidade populacional, disponibilizar locais com estrutura e suporte
adequados para acolhimento de pessoas infectados ou com sintomas leves da doença (por
exemplo hotéis, escolas estaduais ou particulares, faculdades).
Minimizar risco de surto em locais de alta vulnerabilidade
● Fornecer mecanismos para proteger grupos vulneráveis e populações confinadas, como
idosos em residências coletivas, populações prisionais, populações em situação de rua,
indígenas, quilombolas, entre outros grupos.
● Garantir mecanismos de proteção social e segurança alimentar de grupos
socioeconomicamente vulneráveis, em especial crianças.
● Garantir o apoio às famílias de trabalhadores em áreas essenciais (saúde, policiais,
indústrias essenciais, entre outros), em especial no cuidado de seus filhos em idade
escolar.
Medidas de controle preventivas dos locais de trabalho, em espaços extradomiciliares e no
domicílio
● Implementar estratégias de educação em saúde para aumentar o engajamento e adesão às
medidas de prevenção e controle, incluindo as medidas de distanciamento social, uso
adequado de máscaras e etiqueta respiratória (ver detalhes no Anexo 1).
● Tornar obrigatório para a população em geral o uso de máscaras faciais em espaços
extradomiciliares.
● Independentemente da sintomatologia, profissionais de unidades de saúde dos diferentes
níveis de complexidade devem fazer uso de máscara facial no ambiente domiciliar para
reduzir a transmissão da doença a familiares.
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● Implementar regra de distância mínima de 2 metros em filas e em quaisquer outros espaços
extradomiciliares.
● Definir regras para reduzir a densidade de pessoas nos transportes coletivos (aumento da
frota, escalas de trabalho iniciando e terminando em diferentes horários, entre outros).
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Parte 2: Programando a flexibilização do distanciamento social
1. Critérios e indicadores para flexibilização do distanciamento social
Desde que a OMS declarou a pandemia pelo SARS-CoV-2, em 11 de março, o
número de casos de Covid-19 passou de 118 mil para 3.435.182, e o de mortes pela doença
de 4.200 para 239.604 óbitos, em 4 de maio de 2020.
A partir da experiência da China, que aplicou medidas severas de restrição da
mobilidade das pessoas em toda a província de Hubei, ficou demonstrada a efetividade do
lockdown. Essa medida, combinada com testagem em massa, isolamento dos casos e
rastreamento rigoroso de contatos, interrompeu a cadeia de transmissão, controlando o surto
(Lau, 2020).
O mesmo, porém, não aconteceu nos países da Europa, e países como a Itália,
Espanha e Reino Unido relutaram em seguir o exemplo chinês. O receio de uma intervenção
envolta em um estigma de autoritarismo, suplantou a evidência do sucesso obtido, até que as
projeções da tragédia pelos modelos matemáticos, provocassem um consenso nos meios
acadêmicos: seria preciso recorrer às medidas empregadas contra as pragas que dizimavam
populações, na idade média.
No entanto, ao contrário das medidas rigorosas implementadas em Hubei, o lockdown
teve sua adaptação em cada país que o adotou, na dependência das diferenças culturais e da
decisão política dos governantes. Sem um padrão uniforme de implementação, variando
desde o distanciamento social, com diferentes percentuais de adesão, até o lockdown
completo, essa parece ser a única medida preventiva contra o SARS-CoV-2, que a
humanidade dispõe, até que surjam as vacinas.
O debate continua, agora em torno do melhor momento de flexibilizar as restrições.
O Brasil, vivendo a tríplice crise: sanitária, econômica e política, precisa tomar
decisões que vão depender de seus governadores estaduais. Nos dados oficiais reportados no
início do dia 30 de maio, o país apresentava 498.440 casos de Covid-19 confirmados, e
28.834 óbitos. Os estados do Nordeste, em que pese perfis socioeconômicos similares,
apresentam indicadores diferentes da pandemia.
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Com o objetivo de contribuir para o debate no que diz respeito à tomada de decisão
pelos governantes sobre que caminho tomar, nesse momento da epidemia, buscamos
responder a seguinte pergunta: é hora de endurecer o lockdown ou de flexibilizar as medidas
de distanciamento social? Para isso, elencamos os critérios e indicadores e em seguida a
análise de que os indicadores não indicam que a flexibilização poderia ser iniciada.
A OMS, baseada nas diversas experiências dos países que adotaram o lockdown, e
nos conhecimentos atuais sobre o comportamento epidemiológico do Covid-19, estabelece
algumas diretrizes para a transição em direção à retomada das atividades laborais,
educacionais e de lazer, guiada por princípios de saúde pública (KLUGE, 2020).
Para cada diretriz (números de 1 a 6) recomendamos indicadores que permitem a
operacionalização de cada uma das estratégias (subitens) e que devem funcionar como um
checklist para a tomada de decisão e ajustes nas atividades de transição.
1.

Que exista evidência de controle da transmissão do COVID-19;
1.1

Tendência decrescente do número de casos notificados de Covid-19, em pelo

menos uma série temporal de 14 dias, por municípios/grupos de município.
1.2

Tendência decrescente do número de óbitos no sistema de notificação Covid-

19 em pelo menos uma série temporal de 14 dias, por municípios/grupos de
municípios.
1.3

Rt ≤ 1 por um período de 14 dias. Na ausência de informação sobre o Rt,

verificar se a razão de incidência de duas semanas epidemiológicas subsequentes
em relação à semana do início da avaliação é ≤ 1.

2.

Que a saúde pública tenha capacidade para identificar, isolar, testar e rastrear contatos

para estabelecer quarentena; que os estabelecimentos de saúde incluindo hospitais tenham
leitos disponíveis;
2.1

Vigilância Epidemiológica com capacidade para detectar casos na população

geral e em populações especiais, que são aquelas com alto potencial de transmissão
como, por exemplo, profissionais de saúde, profissionais de transporte urbano,
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profissionais ligados à distribuição de alimentos, etc. Garantir a disponibilidade de
testes em número adequado e logística necessária para realização dos mesmos.
Garantir também o rastreamento de contatos, tanto pelas estruturas da Vigilância
Epidemiológica, quanto pelas redes de atenção primária à saúde, apoiadas pela
Estratégia de Saúde da Família.
2.2

Disponibilizar locais para isolamento de contatos positivos sem condições de

isolamento domiciliar.
2.3

Ter pelo menos 30% de leitos de UTI disponíveis, indicando capacidade

instalada e disponibilidade de recursos humanos treinados para atendimento.
2.4

Definir áreas com diferentes níveis de vulnerabilidade com base na tendência

do número de casos e de óbitos, número de leitos hospitalares/UTI, disponíveis na
área geográfica correspondente e condições socioeconômicas (IBGE);

3

Que o risco de surto seja minimizado em locais de alta vulnerabilidade –

particularmente em abrigos - residências coletivas com aglomeração populacional (idosos;
abrigos governamentais, prisões, moradores de rua etc.)
3.1 Estabelecer vigilância ativa em locais de alto risco de transmissão e/ou com
população vulnerável complementado pelo isolamento dos positivos.
3.2 Realização de teste moleculares (PCR) para rastreamento e isolamento de casos
assintomáticos e contatos positivos.
3.3 Avaliar imunidade de grupo com realização periódica de testes sorológicos.

4

Que as medidas de controle preventivas dos locais de trabalho tenham sido

estabelecidas – com distanciamento social, locais para lavar as mãos, etiqueta respiratória.
4.1

Garantir que nos locais de trabalho e escolas, as instalações estejam adequadas

antes da reabertura e incluir a obrigatoriedade do uso de máscara e a observância do
distanciamento físico recomendado.
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4.2

Realizar testes PCR em sintomáticos respiratórios e seus contatos próximos,

no local de trabalho e domicílio.

5

Que os riscos externos possam ser gerenciados.
5.1

Redução de risco de transmissão por bloqueio/interrupção temporária de

mobilidade em geral. Analisar o caminho espaço-tempo (semanas epidemiológicas)
já percorrido pela epidemia em nível local (centro > periferia das Regiões
Metropolitanas das capitais) e no nível estadual (capital > interior), construindo os
cenários de propagação da epidemia visando subsidiar as ações de controle.
5.2. Construir mapas de fluxos de deslocamento para o nível local (trabalho, escolas,
etc.) e para o nível estadual (rodovias, acesso aos polos de importância econômica,
etc.), para subsidiar decisões.
5.2

Quarentena para pessoas que cheguem de áreas com circulação do SARS-

CoV-2, por 14 dias.

6

Que a comunidade tenha voz e esteja engajada na transição.
6.1

Assegurar que a comunidade participe nos processos de discussão e decisão

estabelecendo a retomada de atividades relacionadas ao trabalho, educação e lazer.
Envolver no processo os Conselhos Estaduais de Saúde.

2. Considerações e recomendações
De um modo geral, a situação epidemiológica da COVID-19 nos estados do Nordeste ainda
não autoriza o início da flexibilização do distanciamento social, pelas seguintes razões:
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2.1 Número de casos e taxas de incidência em ascensão
Analisando a situação dos estados do Nordeste e considerando os dados até a semana
22 (24 a 30/05/2020), verifica-se que, na maioria dos estados, o número de casos confirmados
continua em ascensão. Os estados do Ceará, Maranhão, e Pernambuco já têm mais de 30.000
casos notificados. Nos últimos 14 dias, a incidência também aumentou em todos os estados,
ressaltando que nos três estados citados a taxa de incidência é maior do que 1.000/1,000.000
habitantes, sendo a maior no Maranhão (Figuras 4 e 5).

Figura 4. Número de casos de COVID-19 confirmados e acumulados por semana
epidemiológica nos Estados do Nordeste, 2020
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Fonte: Cota, W. Wesley Cota, 2020. Monitoramento do número de casos de COVID-19 no Brasil. Disponivel
em : < https: // covid19br. wcota.me/>, Acesso em:01.06.2020
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Figura 5. Taxa de incidência de casos COVID-19 confirmados e acumulados por semana
epidemiológica nos Estados do Nordeste, 2020

Fonte: Casos- Cota, W. Wesley Cota, 2020. Monitoramento do número de casos de COVID-19 no Brasil.
Disponivel em : < https: // covid19br. wcota.me/>, Acesso em:01.06.2020
População- Freire, H.M.A., Gonzaga, M.R., Gomes, M.M.F. Projeções populacionais por sexo e idade para
pequenas áreas no Brasil.Disponível em: https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/231

2.2 Número de óbitos e taxas de mortalidade em ascensão
Em relação ao número de óbitos, observa-se que em todos os estados a tendência é
crescente (Figura 7). As taxas de mortalidade também estão em crescimento, como mostra a
Figura 7.
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Figura 6. Número de óbitos por COVID-19 por semana epidemiológica nos Estados do
Nordeste, 2020

Fonte: Obitos- Cota, W. Wesley Cota, 2020. Monitoramento do número de casos de COVID-19 no Brasil.
Disponivel em : < https: // covid19br. wcota.me/>, Acesso em:01.06.2020
População- Freire, H.M.A., Gonzaga, M.R., Gomes, M.M.F. Projeções populacionais por sexo e idade para
pequenas áreas no Brasil.Disponível em: https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/231
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Figura 7. Taxa de mortalidade por COVID-19 a partir do 100o. óbito nos Estados do
Nordeste, 2020

Fonte: Óbitos- Cota, W. Wesley Cota, 2020. Monitoramento do número de casos de COVID-19 no Brasil.
Disponivel em : < https: // covid19br. wcota.me/>. Acesso em:01.06.2020
População- Freire, H.M.A., Gonzaga, M.R., Gomes, M.M.F. Projeções populacionais por sexo e idade para
pequenas áreas no Brasil.Disponível em: https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/231

2.3 Número reprodutivo efetivo (Rt) acima de 1
Na Figura 3, observa-se que, ao longo do tempo, nos nove estados do NE, o Rt
mantém-se acima de 1 na maior parte do tempo e que a redução da mobilidade (coluna 1)
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tem tido importante impacto na taxa de reprodução efetiva no tempo – Rt (coluna 3). No
entanto, isso ainda não tem sido o suficiente para manter esse Rt abaixo de 1. O
distanciamento tem causado um impacto no número de casos observados (coluna 3) nos
estados, que tem sido menor que o esperado na maioria deles, mas ainda não tem sido
suficiente para interromper o crescimento da epidemia.

2.4 A capacidade instalada para realização de testagem molecular para
detectar e isolar casos e infectados de COVID-19 e para seus rastrear
contatos não é suficiente
A relação entre o número de testes realizados e o número de casos positivos em todos
os estados nordestinos variou entre 1,2 e 3,1. Essas relações baixas indicam que estão sendo
testados quase que somente pessoas com alta probabilidade da doença, ou seja, os casos mais
graves (Tabela 1). Embora a oferta de testes moleculares tenha crescido ao longo do tempo
nos estados, no entanto essa oferta deve levar em conta as necessidades de cobertura da
população de cada estado.

2.5 Taxas de ocupação de leitos de UTI superiores a 70%
Na tabela 5, pode-se observar as taxas de ocupação das UTI’s nos estados. A maioria
dos estados (Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte) tem percentuais
inferiores ao padrão recomendado, inferior a 70%.

Tabela 5. Taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 nos estados do
Nordeste
Unidade Federativa
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte

Taxa de ocupação de leitos de UTI (%)
76,6
56,0
80,2
93,5
69,0
97,0
66,0
88,5
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Sergipe

69,5

Fonte: Boletins Epidemiológicos Estaduais COVID-19 mais atuais

2.6 A epidemia está em expansão geográfica, indicando que a redução de
mobilidade não foi suficiente para bloquear sua progressão
As figuras 8, 9 e 10 ilustram o rápido e intenso espalhamento geográfico da epidemia
na cidade do Recife, na região Metropolitana do Recife e no estado de Pernambuco.

2.7 A epidemia apresenta velocidades de crescimento diferentes em
diferentes áreas do mesmo estado, configurando diferentes cenários
epidemiológicos.
A tabela 11 apresenta os dados desagregados para a capital e interior nos estados do
Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. A epidemia está mais adiantada e progrediu de forma
mais rápida nas capitais, que apresentam maior incidência acumulada da COVID-19 que o
interior. Entretanto, a doença também está com incidência acumulada crescente no interior,
de forma mais intensa no Ceará e no Maranhão. A aceleração do crescimento da epidemia
no interior ocorre posteriormente ao da capital, sugerindo que o pico ocorrerá em momentos
diferentes e que as medidas de controle devem se adequar a essas diferentes realidades.

2.8 Conclusão
Dadas as informações e parâmetros aqui apresentadas e considerando as
recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o processo de transição, verifica-se
que a situação epidemiológica em que se encontram os diversos Estados da Região Nordeste,
aqui analisada, não se enquadram, no presente momento, nos critérios e parâmetros
compatíveis com a recomendação de flexibilização das medidas de distanciamento social.
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Figura 8 – Evolução da distribuição dos casos de COVID-19 nas semanas epidemiológicas 12, 15 e 18
em Recife (PE)
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Figura 9 – Evolução da distribuição dos casos de COVID-19 nas semanas epidemiológicas 12, 15 e 18
na

região

metropolitana

do

Recife

(PE)
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Figura 10 – Evolução da distribuição dos casos de COVID-19 nas semanas epidemiológicas 12, 15 e 18
em Pernambuco
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Figura 11. Taxa de incidência acumulada da COVID-19 a partir do 100o. caso na capital e no interior
dos Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão, 2020 (Escala Logarítmica)

Fonte: Para casos- Cota, W. Wesley Cota, 2020. Monitoramento do número de casos de COVID-19 no Brasil.
Disponível em : https://covid19br.wcota.me/. Acesso em: 2 de junho de 2020.
Para população- Freire, H.M.A., Gonzaga, M.R., Gomes, M.M.F. Projeções populacionais por sexo e idade para
pequenas áreas no Brasil. Disponível em: https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/231. Acesso em: 2 de
junho de 2020.
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ANEXO 1. Educação em Saúde para a prevenção da COVID-19
Em resposta à COVID-19 e, de fato, a outras pandemias como o vírus Zika, as autoridades
de saúde pública geralmente anunciam uma série de recomendações sobre o que as pessoas podem
fazer como resposta. Enquanto alguma consideração é dada no sentido de traduzir as recomendações
técnicas em linguagem mais simples, não se toma a iniciativa de realizar campanhas de comunicação
para atingir objetivos factíveis. Uma campanha de comunicação para mudar comportamento não
apenas detalha comportamentos, mas também leva em conta as circunstâncias e o contexto desse
comportamento. Mais de 75 anos de experiências em educação em saúde, em sua fase moderna,
apoiam as ferramentas e métodos disponíveis para responder a ameaças à saúde que exigem
mudança de comportamento. Nossa principal recomendação nesta seção é aplicar o melhor
conhecimento técnico atual, conforme representado neste documento, e usá-lo para planejar e
desenvolver em conjunto com as comunidades mais afetadas uma campanha de comunicação para
gerenciar a epidemia de COVID-19.
Para atingir esse objetivo, recomendamos:
-Identificar especialistas em educação em saúde em cada estado para auxiliar no desenvolvimento
do programa
- Formar um Comitê de Comunicação em Saúde do Consórcio Nordeste COVID-19, com as partes
interessadas do Ministério da Saúde, Universidades e Comunidades
- Revisar os materiais de comunicação disponíveis sobre o COVID-19 e comportamentos
recomendados, práticas institucionais, fiscalização e outros aspectos da resposta local
- Realizar uma série de reuniões e workshops com as partes interessadas, como igrejas,
representantes da comunidade e autoridades de saúde, para explorar metas comportamentais
específicas e ambientes específicos de interação
- Desenvolver uma estratégia de comunicação com metas para os níveis individual, familiar,
comunitário e municipal, com mensagens direcionadas, fontes de informação, organização e
políticas da comunidade, usando a maior variedade de mídias.
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