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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1101/2020/SEGAB/CGAB/DPGE

  

Processo nº E-20/001.002293/2020

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

Trata-se o presente despacho de mais uma atualização do acompanhamento/estudo permanente realizado neste
processo em relação à Covid-19, sobretudo no que diz respeito ao cenário epidemiológico, bem como das medidas
administra�vas adotadas para desmobilização gradual da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus e retomada
das a�vidades nas sedes da Defensoria Pública.

Por intermédio desta análise atualizada, resta corroborada a necessidade de permanência das medidas
estabelecidas pela Resolução Conjunta DPGERJ/CORREGEDORIA-GERAL nº 12, de 22 de junho de 2020 (0404371) e demais
Resoluções editadas e despachos proferidos, todos no âmbito deste processo.

 

DO CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO

1) Panorama geral de aumento SRAG (Bole�m Infogripe Fiocruz).

O sistema InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (h�p://info.gripe.fiocruz.br) monitora os dados de no�ficação de
síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil, tendo como fonte de dados o sistema Sivep-gripe da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), gerando alertas de situação com base no padrão histórico de cada região analisada.
Segundo Nota Técnica da Fiocruz1, elaborada em maio deste ano, a vigilância do aumento de casos SRAG configura um
importante indicador do controle da pandemia em determinado território, haja vista a baixíssima capacidade de testagem do
Estado do Rio de Janeiro.

O relatório mais recente apresenta análise rela�va aos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 20/07/2020 e, no
estado do Rio de Janeiro, mostra manutenção do sinal de retomada de crescimento de casos de SRAG, após período de queda.
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Tal dado, entretanto, deve ser lido com cautela pois, conforme Nota Conjunta de 27/07/2020, assinada por dois
grupos de estudo da Covid-19 no Brasil: Covid19 Analy�cs (PUC-Rio + FGV) e o COVID-19: Observatório Fluminense (doc.
0420761), analisada adiante, “um aumento nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave é esperado por se tratar
do período de inverno e, portanto, não deve ser tomado como único fator decisivo na avaliação de uma possível segunda
onda".

 

2) Covidímetro desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)2.

Na    presente    data    (28/07/2020),    realizou-se    nova    consulta    ao    Covidímetro    elaborado    pela   
UFRJ,    disponível    no    link h�ps://dadoscovid19.cos.ufrj.br/. Nesta oportunidade, verifica-se que, no lapso temporal de 3 (três
dias), houve pequeno aumento na taxa de contágio no Estado do Rio de Janeiro, embora sensível recrudescimento não tenha
sido, ainda, captado pelo gráfico rela�vo à série temporal correspondente, senão vejamos:

 

 

3) Painel Coronavírus – Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Inicialmente, importa pontuar que, em atual consulta ao painel desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro (disponível no link h�p://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html), efetuada na presente data (28/07/2020),
é possível constatar que permanece a tendência de redução de internações tanto por Síndrome Respiratória Aguda Grave,
quanto por COVID-19 no decorrer das semanas epidemiológicas, conforme gráficos extraídos e acostados no doc. 0420920. Veja-
se os gráficos compilados:

https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/
http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html
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Data da consulta: 28/07/2020
 

 

Noutro giro, a corroborar uma possível retomada do crescimento da pandemia no Estado do Rio de Janeiro, o
painel de monitoramento da própria Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ)
(h�p://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html), aponta, pela primeira vez após quase dois meses do início da
flexibilização do modelo de distanciamento social neste Estado, em junho de 2020, sequência sucessiva e de certo modo estável
de um maior número de casos diários de COVID-19 na “série temporal data de divulgação”. Confira-se:

 

 

Os dados abaixo, datados de 27.07.2020, fornecidos pela própria SES/RJ à Defensoria Pública do Estado o
corroboram:

 

http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html
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4) Fila de espera por internação em leitos de enfermaria e de terapia intensiva (UTI) de referência para COVID-
19.

Conforme documento abaixo, encaminhado pela SES/RJ à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro verifica-
se, ainda, aumento da fila de espera por internação em leitos clínicos e de terapia intensiva (UTI) de referência para COVID-19 no
Estado do Rio de Janeiro. Ainda que tal documento possua certas fragilidades, pois acredita-se que a fila informada está
subdimensionada, não se pode ignorar que o documento, após longo período de queda nos dados apresentados, indicia um
aumento da fila de espera integrada por pacientes com suspeita ou diagnós�co confirmado de COVID-19. Abaixo, seguem
gráficos que o confirmam de modo compara�vo:
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4) COVID-19: Observatório Fluminense – Relatório 123.

O Relatório 12 - Progresso da COVID-19 no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro (30ª Semana Epidemiológica do
Calendário 2020 - de 19/07/2020 até 25/07/2020), elaborado por equipe mul�disciplinar e independente de pesquisadores da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) encontra-se acostado no doc. 0420878 e possui, dentro outros obje�vos, o
propósito de monitorar, inclusive no estado do Rio de Janeiro, o progresso da pandemia de COVID-19.

Inicialmente, mencione-se que os pesquisadores do Observatório Fluminense elaboraram gráficos que
demonstram o contágio diário da epidemia nos Municípios do Rio de Janeiro em 26/07/2020, mas também o compara�vo da
curva de novos casos por semana entre os estados brasileiros (26/07/2020), ambos acostados no doc. 0420888.

Nada obstante, no atual relatório constam detalhes sobre o monitoramento da semana epidemiológica
supracitada, podendo-se destacar o seguinte: a quan�dade de novos casos por semana no Estado do Rio de Janeiro seguia uma
tendência de queda nas úl�mas semanas epidemiológicas [6, 7, 8, 9]. Porém, esta semana, observa-se um crescimento. Por tal
razão, deve ser dada con�nuidade ao acompanhamento para saber se o crescimento do número de casos é real ou se o
aumento relatado se deve à divulgação de dados represados por algum mo�vo, ou por ambas as causas (Figuras 9, 16 e 19).
Esta úl�ma questão será trabalhada no item 8 do presente despacho.

Sendo assim, conforme já explicitado em Despachos Decisórios anteriores, os pesquisadores mantêm as
recomendações, ressaltando, inclusive, que qualquer estratégia de abertura eficiente deve contemplar a possibilidade de se
proceder um fechamento imediato caso ocorra uma escalada no número de casos com posterior aumento dos óbitos. Reitera-
se, portanto, que a Resolução elaborada pela Defensoria Pública permanece em consonância com a recomendação mais
recente, na medida em que está preparada para estabelecer outras medidas caso haja mudança na situação epidemiológica
(cf. art. 15). 

 

5)  Recrudescimento da pandemia em determinados municípios fluminenses (COVID-19: Observatório
Fluminense4 e Portal de Monitoramento da Fiocruz5).

Essa inicia�va da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) inclui, dentre os seus principais obje�vos: (i)
monitorar, em âmbito nacional e no estado do Rio de Janeiro, o progresso da pandemia de COVID-19 e (ii) construir gráficos e
outras en�dades para visualização de dados que permitam acompanhar e analisar o progresso da pandemia de modo claro e
pedagógico.

Após um período de tendência de queda no crescimento da pandemia, o úl�mo relatório, acima descrito, também
sinalizou o recrudescimento dos casos em determinados municípios fluminenses.

O relatório inclui a seguinte figura, que consiste em mapa de calor do número de casos semanais da COVID-19 em
30 municípios do estado do Rio de Janeiro. Cada linha traz o número de casos semanais, com a cor branca correspondendo ao
menor valor e o vermelho escuro ao maior valor. Por sua vez, as barras horizontais ao lado do mapa de calor indicam máximos do
número de casos semanais em cada município.
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A análise do mapa de calor revela que os seguintes municípios estão em situação mais crí�ca: Angra dos Reis,
Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende,
Tanguá, Teresópolis e Volta Redonda.

O mapa de calor incluído no relatório anterior do Observatório Fluminense, Relatório 11 - Progresso da COVID-19
no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro: 29ª Semana Epidemiológica do Calendário 2020 (12/7/2020 até 18/7/2020), demonstra
que os mesmos municípios já caminhavam para aumento do número de novos casos:

 

Ressalta-se que os relatórios municipais no portal de monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz (h�ps://bigdata-
api.fiocruz.br/relatorios/) confirmam a tendência de aceleração da pandemia nos referidos municípios, ilustra-se:

ANGRA DOS REIS

https://bigdata-api.fiocruz.br/relatorios/
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BELFORD ROXO

 
CAMPOS DOS GOYTACAZES
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DUQUE DE CAXIAS

 
IGUABA GRANDE

 
MACAÉ
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MAGÉ

 
NOVA FRIBURGO

 
RESENDE
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TANGUÁ

 
TERESÓPOLIS
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VOLTA REDONDA

 
PETRÓPOLIS 

Por sua vez, para o município de Petrópolis, nos referimos a um gráfico elaborado pelo Observatório Fluminense
(h�ps://www.covid19rj.org/monitoramento/rio-de-janeiro), que, por estar mais atualizado que o relatório da Fiocruz, demonstra
mais claramente a tendência de alta no número de novos casos:

 

https://www.covid19rj.org/monitoramento/rio-de-janeiro
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Ressalte-se que, dentre os municípios cujo aumento de casos novos foi apontado acima, vários também
apresentam crescimento do número de novos óbitos. Estão nessa situação Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes,
Duque de Caxias, Nova Friburgo e Resende, conforme gráficos do Observatório Fluminense apresentados a seguir.

 

ANGRA DOS REIS

 
BELFORD ROXO
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CAMPOS DOS GOYTACAZES

 

 
DUQUE DE CAXIAS
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NOVA FRIBURGO

 

 
RESENDE
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6) Análise regional (Nota Técnica n° 02/2020, de 20 de julho de 2020, da Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da COVID-19; e Relatórios Municipais da Fiocruz).

A Nota Técnica n° 02/2020, de 20 de julho de 2020 (doc. 0419371), atualiza os indicadores que compõem o Painel
COVID-19 de monitoramento por faseamento de cores, publicado inicialmente na Nota Técnica 01/2020 da Secretaria
Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da COVID-19 (SEC-COVID). Apesar da descrição bem
detalhada no doc. 0413647, mencione-se novamente que o Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à
Pandemia da COVID-19 na Esfera Local u�liza como parâmetro seis indicadores, sendo três relacionados à capacidade de
atendimento da rede e três relacionados ao cenário epidemiológico, que resultam em classificação em cinco níveis que vão de
risco muito baixo a muito alto. A par�r do risco iden�ficado, são estabelecidas as medidas em relação ao distanciamento social.
Veja-se:

 

 

Nesse contexto, na segunda semana de cálculo desta metodologia (17.07.2020), correspondente a Semana
Epidemiológica (SE) 27 (pg. 7 do doc. 0419371), os resultados resumidamente apontam valores correspondentes aos riscos que
vão de muito baixo a baixo para a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Noutro giro, em relação ao cenário
epidemiológico, restou iden�ficado contexto de risco muito baixo pela   variação nega�va de número de casos e de óbitos. Desse
modo, na pontuação geral, o Estado do Rio de Janeiro encontra-se atualmente na faixa de cor amarela, equivalente ao nível de
Risco Baixo:
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Além disso, é relevante frisar novamente que, considerando a heterogeneidade da curva epidêmica em todo o
estado, foi realizada análise regional para subsidiar a tomada de decisão na esfera local e detalhamento das medidas de
enfrentamento considerando as diferenças regionais no Estado.

De maneira geral, as regiões Baixada Litorânea, Metropolitana I, Metropolitana II e Noroeste avançaram para a
bandeira amarela, sendo classificadas como Risco Baixo, em conformidade com a classificação do Estado. Esses resultados
refletem a notável redução do número de casos e óbitos por SRAG em relação às semanas epidemiológicas anteriores, com
consequente redução nas taxas de ocupação de leitos des�nados à COVID-19. Entretanto nas regiões Norte, Serrana, Centro-Sul,
Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande, o cenário epidemiológico reflete uma classificação na faixa de cor laranja, correspondendo
ao Risco Moderado. A pontuação geral dessas regiões foi impactada pelo aumento no número de óbitos por SRAG e,
principalmente, pelo aumento na taxa de posi�vidade para COVID-19.

Nesse contexto, para as regiões da Baía de Ilha Grande, Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba, Norte Fluminense e
Serrana classificadas   como Risco Moderado, são recomendadas as medidas de Distanciamento Social Ampliado 1 e para as
regiões da Baixada Litorânea, Metropolitana I, Metropolitana II e Noroeste Fluminense, classificadas como Risco Baixo, são
recomendadas as medidas de Distanciamento Social Sele�vo 2.

Na referida Nota Técnica,  constam ainda as medidas de distanciamento referentes a cada nível de risco. Sendo
assim, considerando  que a análise regionalizada demonstra que as regiões se encontram, respec�vamente, nas faixas de cor
laranja e amarela, pode-se destacar as seguintes medidas recomendadas:

- Faixa de cor laranja: (i) medidas do distanciamento social sele�vo 1 e 2, com monitoramento de casos sintomá�cos e contatos;
(ii) distanciamento     social e (iii) distanciamento social no ambiente de trabalho.

- Faixa de cor amarela: (i) medidas do distanciamento social sele�vo 1 e (ii) monitoramento de casos sintomá�cos e contatos.

 

O total de pontos por regiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro é apresentado no seguinte quadro:
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Considerando o total de pontos em cada região de saúde, é importante ressaltar que as Regiões Centro Sul
Fluminense, Médio Paraíba e Norte Fluminense se encontram em Risco Moderado, porém mais próximas de uma bandeira ainda
mais restri�va devido ao seu somatório de pontos.

Para a presente análise, verificamos a situação de todos os municípios que integram as regiões classificadas
como em Risco Moderado (bandeira laranja), quais sejam: Regiões Norte, Serrana, Centro-Sul, Médio Paraíba e Baía da Ilha
Grande. Com base nos relatórios municipais produzidos pela Fiocruz (h�ps://bigdata-api.fiocruz.br/relatorios/), observamos
forte aumento dos novos casos nos seguintes municípios além dos que já foram apontados acima no mapa de calor do
Observatório UERJ: Cordeiro, Ita�aia, Macuco, Miguel Pereira, Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapoana e São João
da Barra, como explicitado pelos gráficos abaixo.

 

CORDEIRO

 
 

ITATIAIA

https://bigdata-api.fiocruz.br/relatorios/
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MACUCO

 
MIGUEL PEREIRA
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SANTA MARIA MADALENA

 

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 
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SÃO JOÃO DA BARRA

 

 

7) Análise de dados da COVID-19 no Brasil – COVID-19 Analy�cs.

Na data de hoje, efetuou-se mais uma diligência junto ao site h�ps://covid19analy�cs.com.br/, o qual consiste
na inicia�va de um grupo de professores da Pon��cia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), associados a diferentes
departamentos, contando ainda com o trabalho de pesquisadores de outras ins�tuições, como a FGV-RJ.

Desse modo, em nova consulta realizada no dia 28 de julho de 2020 (número efe�vo de reprodução de 26 de julho
de 2020, atualizado em 28/07/2020 às 12h00min) constatou-se que o número de reprodução es�mado no Estado do Rio de
Janeiro encontra-se aproximadamente no percentual de 1,36%:

 

 

https://covid19analytics.com.br/
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Verifica-se, assim, a manutenção da tendência de aumento verificada nos dias anteriores, o que, desta vez,
diferentemente das análises precedentes, está acompanhada pelo Covidímetro da UFRJ (ref. item 2), cuja taxa de contágio por
semana epidemiológica apresenta permanência de redução no Estado do Rio de Janeiro. O aumento é sensível, mas encontra,
agora, suporte em mais de uma fonte de dados, o que não pode ser ignorado.

 

8) Monitora Covid6.

Na presente data, realizou-se nova consulta ao projeto elaborado pela FIOCRUZ e pelo ICICT (Ins�tuto de
Comunicação e Informação Cien�fica e Tecnológica em Saúde), disponível através do link h�ps://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/.
Dentre as informações ob�das, pode-re ressaltar notadamente o gráfico sobre a quan�dade de casos acumulados desde o início
da pandemia em escala logarítmica no Estado do Rio de Janeiro, de modo que foi possível observar estabilização da curva
semelhante àquela apresentada no painel do Governo do Estado do Rio de Janeiro (ref. item 3), senão vejamos:
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9) Nota COVID-19 Analy�cs (PUC-RIO + FGV) e Observatório Fluminense: Casos Represados, Interiorização ou
Segunda Onda? 7

No doc. 0420761, encontra-se disponibilizada Nota Conjunta de 27 de julho de 2020, assinada por dois
importantes grupos de estudo da Covid-19 no Brasil: Covid19 Analy�cs (PUC-Rio + FGV) e o COVID-19: Observatório Fluminense,
acerca de uma possível segunda onda.

O referido documento defende que o aumento de casos observados na úl�ma semana em diversos estados,
incluindo o Estado do Rio de Janeiro, está, ao que tudo indica, relacionado tanto a problemas no sistema de registro de novos
casos quanto ao processo de interiorização da pandemia, concluindo que, por enquanto, não há indícios suficientes para
diagnos�car a emergência de uma segunda onda no estado do Rio de Janeiro. Afirma que indícios de represamento e
interiorização já aparecem nos dados oficiais, ao contrário das esta�s�cas de hospitalização que seguem estáveis.

Adverte, entretanto, que, como os óbitos aparecem aproximadamente duas ou três semanas após o aumento do
número de casos, é preciso sempre ter cautela na análise dos dados.

Desse modo, pontua que, neste estágio da pandemia, em que se organiza a reabertura da economia do Rio de
Janeiro, é preferível o monitoramento de internações e dados hospitalares, o que tem sido feito regulamente pela
Administração por intermédio do presente processo (ref. itens 1 e 3).

 

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Nos docs. 0421126 e 0417561, consta requerimento formulado pela Exma. Defensora Pública do Núcleo Cível de
São Gonçalo destacando que houve a confirmação de Defensor Público e servidores com infecção e suspeitas de contaminação e
que há a necessidade de interrupção do atendimento presencial. A Exma. Coordenadora Geral da Baixada manifestou-se
favoravelmente a suspensão das a�vidades presenciais, conforme doc. 0421129.

Sendo assim, o Exmo. Subcorregedor-Geral manifestou-se no doc. 0421130, entendendo ser per�nente a
suspensão das a�vidades presenciais na referida sede, durante os dias 28 de julho a 04 de agosto, a fim de que sejam mapeados
todos os servidores, defensores e colaboradores, evitando-se a propagação do vírus.

Diante das peculiaridades do caso, adequada a SUSPENSÃO das a�vidades presenciais na sede da Defensoria
Pública em São Gonçalo (situada à Rua Doutor Francisco Portela, 2775, Patronato, São Gonçalo) durante os dias 28 de julho
a 04 de agosto  .

Tal decisão encontra guarida não só na Resolução Conjunta DPGERJ/CORREGEDORIA-GERAL nº 12, de 22 de
junho de 2020, mas também nas medidas de distanciamento recomendadas pela Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da COVID-19 (SEC-COVID), notadamente monitoramento de
casos sintomá�cos e contatos.
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Portanto, evidencia-se novamente que a Administração Superior encontra-se atenta e em constante vigilância
em relação ao cenário epidemiológico e à retomada das a�vidades presenciais na Defensoria Pública, adequando-se às
recomendações dos especialistas.

 

CONCLUSÃO

Nesse contexto, é possível  constatar alteração  dos  dados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  em  comparação  ao 
estudo  efetuado no Despacho Decisório 1092 (0419647). Não obstante, reitera-se que, na pontuação geral, o Estado do Rio de
Janeiro encontra-se atualmente na faixa de cor amarela, equivalente ao nível de Risco Baixo. E, assim sendo, o contexto
apresentado no momento não indica, por ora, a necessidade de lockdown, mas sim de acompanhamento rigoroso do cenário,
em constante estágio de alerta, de modo que não há indica�vo que recomende a suspensão das a�vidades presenciais nas
sedes da Defensoria Pública e o consequente retorno ao regime exclusivamente remoto.

Impõe-se, entretanto, diante das peculiaridades apresentadas, sobretudo possível interiorização severa da
pandemia, monitoramento par�cularmente rigoroso nas seguintes localidades: Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos
Goytacazes, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Tanguá, Teresópolis, Volta
Redonda, Cordeiro, Ita�aia, Macuco, Miguel Pereira, Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

Não obstante, diante das peculiaridades apresentadas no Núcleo Cível de São Gonçalo, o Comitê de Gestão de
Crise juntamente com a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública resolvem SUSPENDER as a�vidades presenciais na sede da
Defensoria Pública em São Gonçalo (situada à Rua Doutor Francisco Portela, 2775, Patronato, São Gonçalo) durante os dias
28 de julho a 04 de agosto  .

À SEGAB para publicação de Aviso Geral.

 

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público-Geral do Estado
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