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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL e  a  DEFENSORIA

PÚBLICA DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vêm expor e

requerer o que segue.

1. DOS PEDIDOS PARA QUE HAJA ESTUDOS CIENTÍFICOS

A inicial desta ACP veicula os seguintes pedidos, inclusive a título

de tutela de urgência:

A.  II –  Apresentação  da  respectiva  justificativa  técnica  da

medida  do  item  I,  incluindo  os  estudos  que  a  embasaram,

contemplando os impactos dessas medidas na transmissão do vírus

com  a  circulação  de  pessoas  decorrentes  da  continuidade  das

atividades indicadas como essenciais (impactos  na demanda  dos

transportes públicos coletivos e a possível aglomeração de pessoas,

na  identificação  de  casos,  na  capacidade  de  fiscalização,  no

monitoramento  de  suspeitos,  na  demanda  e  disponibilidade  de

testes,  nas  barreiras  sanitárias,  nas  medidas  de  desinfecção,  na
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demanda e disponibilidade de leitos e atendimento de saúde, entre

outras);

A.  III  –  Submissão  de  qualquer  nova  revisão  das  medidas  de

isolamento/distanciamento  social,  em  especial  a  liberação  de

atividades que venham a ser consideradas não essenciais, a prévia,

expressa  e  pública  manifestação  do  Comitê  Técnico  Assessor

previsto no Plano de Contingência Estadual, com manifestação de

todos  os  seus  membros  (sem prejuízo  de  que  a  minoria  possa

ressalvar  divergência),  acompanhada  de  i)  nova  justificativa

técnica fundamentada,  nos termos do item II,  contemplando-se

em especial dados decorrentes de testagem em massa e projeções

baseadas em estudos de cenário,  em pleno compromisso  com o

direito à informação e o dever de justificativa dos atos normativos

e medidas de saúde; ii)  estabelecimento da responsabilidade das

empresas que não seguirem as normas sanitárias e o detalhamento

de como será feita a fiscalização pelo poder público para assegurar

que as medidas de precaução serão cumpridas; iii) demonstração

de que finalizou a estruturação dos serviços de atenção à saúde da

população para atender à demanda Covid-19 em seu período de

pico, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde, bem

como o suprimento de equipamentos  (leitos,  EPI,  respiradores e

testes  laboratoriais)  e  equipes  de  saúde  (médicos,  enfermeiros,

demais profissionais de saúde e outros) em quantitativo suficiente,

conforme estudos de cenário realizados;

(grifos no original)

Tais pedidos vinculam-se à exposição argumentativa  da inicial  no

sentido  de  que  é  indispensável  que  o  Estado  apresente  fundamentos  técnicos  para  suas

decisões, as quais têm o potencial de impactar a vida e a saúde de milhões de paraenses.
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De fato,  o  Estado não vinha apresentando nenhuma justificativa

científica  que  respaldasse  seus  sucessivos  decretos,  o  que  mudou  apenas  recentemente,

quando do anúncio do levantamento das medidas de lockdown.

Pois  bem.  Se  o  pedido  é  para  que  sejam  sempre  apresentados

fundamentos técnicos; se esses fundamentos não vinham sendo apresentados; se porventura o

juízo  concordar  que  precisam mesmo  ser  apresentados  fundamentos  técnicos;  conclui-se,

respeitosamente, que seria o caso de   deferimento desses pedidos  .  

Note-se que os pedidos em tela não estabelecem qual o conteúdo

do estudo, mas apenas que haja estudo.

Nem se diga que os pedidos perderam o objeto pela circunstância

pontual de ter o Estado apresentado estudos quando de sua última decisão.  Isso porque os

autores p  retendem   que tal respaldo científico seja permanente ao longo da pandemia, e não  

somente    quando  o  Estado  tiver  vontade  de  apresentá-lo  .  Se  amanhã  o  Estado  decidir

flexibilizar ainda mais o isolamento, apresentará novos estudos? Nada há nesta ACP, por ora,

que o vincule a tanto.

Além disso, em suas manifestações o Estado deixou de mencionar,

talvez  propositadamente,  a  necessidade  de  manifestação  do  Comitê  Técnico Assessor  de

Informações  Estratégicas  e  Respostas  Rápidas  à  Emergência  em  Vigilância  em

Saúde/SESPA.

O  Comitê  foi  instituído  pela  Portaria  SESPA  n°  77,  de  28  de

janeiro de 2020, DOE 28/01/2020 (edição extra) e, em tese, conta com técnicos de várias

instituições.    A manifestação de dito Comitê  , que serve para auxiliar na definição de diretrizes

estaduais para o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas, está prevista no Plano

de Contingência Estadual  para o combate  à  pandemia  (documento  amplamente  divulgado

pelo Estado) e, até o momento, desde janeiro de 2020, não foi apresentada antes da tomada de

nenhuma decisão pelo Estado.
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Por esta razão, reiteram os autores a necessidade de apresentação

dos estudos, comentários e relatórios produzidos pelo Comitê Técnico, necessidade instituída

pelo próprio Estado, antes da tomada de decisões.

E  caso  o  Estado  venha  a  entender  “inconveniente”  o  referido

Comitê  Técnico  e  decida  revogar  a  aludida  portaria,  nem por  isso  estará  desobrigado de

apresentar  justificativas  técnicas  e  científicas  para  suas  decisões,  em  especial  se  houver

decisão acolhendo os pedidos A.II e A.III da inicial.

Não se olvide que a necessidade de  exposição dos fundamentos

técnico-científicos  e  de  respeito  aos  princípios  da prevenção  e  precaução,  em especial

observando-se as  normas  e  orientações de  organizações  internacionais,  como a  OMS, foi

consignada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das cautelares em

ADIs ajuizadas contra a Medida Provisória n. 966/2020, conforme exposto na petição de ID

n. 241195369. 

Assim,  a  presente  demanda  coletiva  não  pretende,  por  óbvio,  a

substituição da discricionariedade do poder público “pelo arbítrio do MPF e da DPU”, como

pretende fazer crer o Estado do Pará – que aparenta se esquecer que a discricionariedade do

gestor público no Estado Democrático de Direito, alicerçado no princípio republicano, não é

absoluta. Na verdade, neste caso, a discricionariedade deve respeitar os direitos fundamentais

à saúde e à vida, o que implica a necessidade de garantir que as decisões estatais neste âmbito

contenham razões públicas pautadas em parâmetros técnicos.

Efetivamente,  a  primeira  vez  em  que  se  conheceram  as

justificativas  técnicas  utilizadas  aconteceu  no dia  23  de  maio  de  2020,  quando o  Estado

tornou pública a Nota Técnica 3/2020 da SESPA e o estudo da UFRA. Estudos  esses que,

como se verá, não autorizam a conclusão assumida pelo Governo Estadual de flexibilizar as

medidas de distanciamento social.

Logo, se não há controvérsia sobre a evidente necessidade de que

as decisões do Estado sejam baseadas em fundamentos científicos sólidos, é o caso de

procedência da ação neste ponto, pois o que se vê é que o Estado omitiu os motivos técnicos

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

4



de suas decisões desde o princípio da crise de saúde pública ocasionada pela pandemia,  e

provavelmente outro seria o quadro se tivesse sido obrigado a buscar fundamentos científicos

para decidir.

2. DO MÉRITO DAS INFORMAÇÕES INVOCADAS PELO ESTADO

Uma  vez  assentado  que  os  pedidos  A.II  e  A.III  prescindem  da

análise  de mérito  de quaisquer estudos, limitando-se a garantir  que estes existam e sejam

públicos, passa-se a enfocar aqui o pedido A.I, de distanciamento social ampliado, o que por

sua vez demanda a análise de mérito dos estudos existentes.

Após  as  reiteradas  manifestações  dos  autores  no sentido  de  que

eram desconhecidos os fundamentos técnicos utilizados pelo Estado do Pará para a tomada de

decisões no combate à pandemia de COVID-19 (a não ser uma anterior nota da SESPA, que

era mero recorte e colagem de trechos selecionados de boletins do Ministério da Saúde, sem

nenhum  exame  concreto  da  realidade  paraense,  consoante  apontado  pelo  MPF  em

manifestação  anterior),  o  Estado  finalmente  apresentou  dois  estudos  que  utilizou  para  a

decisão de encerrar o lockdown em dez municípios, quais sejam: a Nota Técnica nº 3/2020 da

Secretaria de Saúde do Estado  (SESPA) e o relatório técnico produzido pela Universidade

Federal Rural da Amazônia (UFRA) em 23 de maio de 2020.

Objetivamente, tem-se que: 

a) A “Nota Técnica n°  03/2020” da SESPA, assinada pelo Secretário

de Estado do governo paraense, registra que há uma tendência na diminuição

do número de casos da doença e recomenda o encerramento do lockdown em

Belém e sua região metropolitana, de forma gradual e segura;

b)  O  estudo  da  UFRA,  denominado “Redes  Neurais  Artificiais  e

Modelagem Matemática  nas  Previsões  Epidemiológicas  para os  Casos  de

Infecção  por  COVID-19”,  registra que  há  uma  tendência  decrescente  no
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número  de  casos  da  doença  e  de  demanda  por  leitos  de  UTI  na  região

metropolitana do Belém. 

No entanto, como se verá,  há diversos motivos para concluir que

seria  absolutamente  inseguro  e  temerário  flexibilizar  neste  momento    as  medidas  de  

distanciamento  social  ampliado,  em  especial  as  que  determinaram  o  fechamento  do

comércio, a proibição de aglomerações e a vedação a aulas e cultos presenciais, a saber:

a)  o estudo da UFRA em nenhum momento recomenda tal  abertura – ao

contrário, faz advertência ao gestor;

b) os critérios da OMS e do Ministério da Saúde para definirem o momento

de reabertura não se encontram preenchidos;

c)  outros  fatores  não  considerados  nos  estudos  trazidos  pelo  Estado

demonstram  que  é  precipitado  falar  em  estabilização  e,  pior  ainda,  em

redução da taxa de contágio;

d) ainda que tenha havido redução da taxa de contágio, esta ainda é alta no

Pará, tornando inviável e perigosa qualquer medida de abertura.

Passemos então a cada um desses pontos.

2.  a)   o estudo da UFRA em nenhum momento recomenda tal abertura – ao contrário, faz  

advertência ao gestor

O  estudo  da  UFRA,  denominado  “Redes  Neurais  Artificiais  e

Modelagem  Matemática  nas  Previsões  Epidemiológicas  para  os  Casos  de  Infecção  por

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

6



COVID-19”, esclarece dois pontos relevantes que aparentemente não foram considerados

pelo Estado, quando da tomada da decisão e da manifestação de ID 242513388:

b.1)  a  subnotificação  de  casos  e  óbitos altera  a  realidade  da

pesquisa,  devendo haver o reprocessamento constante dos dados

(pg. 8 do documento de ID 242519457);

b.2) o avanço da pandemia para o interior do Estado, somado à

taxa de adesão da população às medidas de combate ao vírus,

influenciará a projeção do tempo de duração da pandemia (pg. 8 do

documento de ID 242519457).

Leia-se a seguinte advertência, constante do Boletim Covid-PA nº

02, da UFRA, publicado em 20/05/2020, e repetida no Boletim nº 03, de 28/05/2020:

É  importante  observar  que  variáveis  não  previstas  podem

influenciar  nas  projeções  e  no  tempo  de  duração  da  pandemia.

Entre essas variáveis estão fatores como as questões demográficas

de  cada  microrregião,  conforme  o  avanço  da  pandemia  nos

municípios do Estado do Pará, e a taxa de adesão da população às

medidas de combate ao coronavírus, como o isolamento social.

Finalmente, nós recomendamos cautela ao tomar qualquer decisão

baseada em nossas projeções, pois toda previsão é incerta por sua

própria  natureza.  Além disso,  o  afrouxamento  prematuro  das

medidas  de controle  e  de isolamento  influencia no modelo  e

pode causar novos picos da infecção.

Curiosamente  esse  trecho  dos  boletins,  publicados  poucos  dias

antes e poucos dias depois do estudo do dia 23/05,  não foi destacado pelo Estado em sua

manifestação  nos  autos.  Quem ouve o  Governador  falar  ou  lê  a  manifestação  do Estado

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

7



acredita que a UFRA teria concluído  expressamente  pela segurança da flexibilização neste

momento, o que é falso.

2.  b)    os critérios da OMS   para definição d  o momento de reabertura não se encontram  

preenchidos

A  Organização  Mundial  da  Saúde estabeleceu  algumas

orientações  aos países que pretendem flexibilizar,  de forma segura, as medidas  sociais  de

controle da pandemia em um documento intitulado “Considerações para o ajuste de medidas

sociais  e de saúde pública no contexto da COVID-19”1,  contendo anexo, publicado mais

recentemente, sobre “Critérios de saúde pública para ajustar as medidas sociais e de saúde

pública no contexto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19)”2. 

Segundo  a  OMS,  o  efetivo  controle  da  transmissão  deve  ser

premissa da flexibilização das normas sociais e de saúde pública, ou seja:

A transmissão da COVID-19 deve estar controlada, em um nível de casos

esporádicos  e  clusters  de  casos,  sendo  todos  de  contatos  conhecidos  ou

importados; no mínimo, novos casos devem estar reduzidos a um nível que

o sistema consiga absorver, com base na capacidade dos serviços de saúde.

A transmissão pode ser controlada com duas abordagens complementares: (i)

quebra das cadeias de transmissão por meio da detecção, teste, isolamento e

tratamento dos casos e quarentena dos contatos e (ii) monitoramento de  “hot

spots” (pontos críticos) de circulação da doença, com vigilância de doenças

respiratórias ou síndrome gripal, combinada a levantamentos sorológicos.

Sobre os critérios de aferição do controle da transmissão, a OMS

indica que o período de duas semanas é concebido como o período mínimo de avaliação

1 https://iris.paho.org/handle/10665.2/52179   

2 https://iris.paho.org/handle/10665.2/52178   
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de tendências, por ser o período máximo da incubação da doença. Dessa forma, estabelece o

seguinte critério como principal indício de que há controle da endemia:

Principal medida: Número de reprodução efetivo (Rt) < 1 por pelo menos

duas semanas.

Teoricamente, o Rt (número efetivo de casos secundários por caso de infecção

em uma população) abaixo de um é o melhor indicativo de que a epidemia está

controlada e em queda.

Ora, segundo o reconhecido grupo Covid-19 Analytics, a taxa de

contágio no Pará é calculada em 2,77!1 Na melhor das hipóteses, essa taxa seria de 1,55,

conforme recentíssimo estudo do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA2.

Além  disso,  a  OMS  indica  como  critério  epidemiológico  “uma

queda de pelo menos 50% ao longo de um período de três semanas desde o último pico e uma

queda contínua na incidência observada de casos confirmados e prováveis”.

Conforme será melhor detalhado adiante,  ainda  não há evidências

seguras  de  nenhum desses  indicadores,  uma vez que  da notória  subnotificação dos dados

epidemiológicos – causada não só pela falta de testagem em massa, mas também pela própria

demora  da  divulgação  dos  resultados  dos  poucos  testes  feitos  –  se  infere    a  ausência  de  

confiabilidade nos dados mais recentes para traçar o cenário epidemiológico atual.

A OMS fixa ainda dois outros critérios-base para a definição do

momento ideal para flexibilização das normas de distanciamento social,  contemplados nos

seguintes questionamento:

(…)

1 Ver https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/ce-tem-menor-taxa-de-contagio-do-pais-e-esta-
biliza-curva-de-covid-19-1.2250545 Acesso em 31/05/2020.

2 “O Panorama da Covid-19 no Pará em Relação ao Cenário Nacional - Estudo Epidemiológico Das Semanas 
12 a 21”. Disponível em: https://zenodo.org/record/3870866 
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2.  Sistema  de  saúde –  O  sistema  de  saúde  consegue  lidar  com  o

ressurgimento de casos da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19)

que pode ocorrer após a adaptação de algumas medidas? (Sim ou Não)

3. Vigilância em Saúde Pública – O sistema de vigilância em saúde pública é

capaz  de  detectar  e  gerenciar os  casos  e  seus  contatos,  e  identificar  um

ressurgimento de casos? (Sim ou Não)

A Nota Técnica da SESPA e  o Relatório Técnico da UFRA não

demonstram também o preenchimento desses dois outros critérios.

Acerca da estruturação do sistema de saúde num nível suficiente

para lidar com o ressurgimento dos casos a partir da reabertura, não há qualquer ponderação

do Estado. Na verdade, os dados disponibilizados pelo próprio Estado demonstram que ainda

nos encontramos em situação crítica na ocupação de leitos de UTI, uma vez que no Estado

inteiro, atualmente, há 87,21%1 de leitos de UTI exclusivo para covid-19 ocupados, chegando

a uma taxa de ocupação de2:

• 94,74% na Região de Carajás;

• 100% de ocupação na Região Metropolitana III3

• 93,33% na Região do Tocantins;

• 95,71% na Região do Rio Caetes;

• 86,55% na Região Metropolitana I, que engloba Belém.

Apesar da expansão do número de leitos de UTI no Estado do Pará,

nota-se  que  a  sua  taxa  de  ocupação  ainda  se  encontra  em níveis  alarmantes,  não  se

vislumbrando, assim, o preparo para o aumento do número de casos.

1 https://www.covid-19.pa.gov.br/#/   Consulta em: 01/06/2020 às 21h00.

2 https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/2e4b12cd-4e12-4aa2-9d7d-  
1e3cae29a65f#theme=night 

3 A Região Metropolitana III  engloba municípios como Castanhal,  Mãe do Rio,  Capitão Poço,  Magalhães
Barata, Ipixuna do Pará, Igarapé-Açu, entre outros.
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A capacidade de detecção e gerenciamento de novos casos pelo

Sistema de Vigilância em Saúde Pública é outro critério, previsto pela OMS, claramente

não  preenchido  pelo  Estado  do  Pará  para  reabertura  segura  de  suas  atividades.

Conforme  será  melhor  detalhado  adiante,  os  casos  dificilmente  são  detectados  e

acompanhados a tempo. Na verdade, a subnotificação é tamanha que, recentemente, no dia 28

de junho, foram divulgados, de uma única vez pelo Estado do Pará, impressionantes 15 mil

casos e quase mil óbitos que se encontravam subnotificados1.

2.  c) outros fatores não considerados nos estudos trazidos pelo Estado demonstram que é  

precipitado falar em estabilização e, pior ainda, em redução da taxa de contágio

Inicia-se este ponto destacando,  ipsis  litteris,  ressalva da própria

UFRA, constante nas considerações finais do relatório:

É importante ressaltar  que outras variáveis não previstas podem

influenciar  nas  projeções  e  no  tempo  de  duração  da  pandemia.

Outro  aspecto  que  pode  afetar  as  predições  é  o  avanço  da

pandemia em direção aos municípios do interior do Estado do Pará

e  a  taxa  de  adesão  da  população  às  medidas  de  combate  ao

coronavírus, como o isolamento social.

As subnotificações de casos confirmados e óbitos que se somam a

datas passadas podem invalidar os cenários atuais de previsões e,

portanto, é necessário o reprocessamento recorrente de dados com

a nova matriz de realidade.

1 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/28/divulgacao-atrasada-de-quase-15-mil-notificacoes-  
revela-fragilidade-nos-dados-da-covid-19-no-para.ghtml 
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A subnotificação de casos e óbitos por COVID-19, não apenas no

Estado  do  Pará,  mas  no  país  inteiro,  como  outrora  já  se  disse,  é  fato  incontestável –  a

incapacidade de se realizarem testes suficientes é pública e notória. Respeitadas instituições

de ensino elaboraram estudos que permitem compreender como a subnotificação da doença

fragiliza  os  dados utilizados  pelos  modelos  matemáticos  que  preveem a  disseminação  da

doença.

A UFRA agiu com plena honestidade intelectual ao ressalvar que:

1) seu estudo indica  uma tendência, detectada  no específico  intervalo dos dias 21 a 26 de

abril;

2) “as subnotificações de casos confirmados e óbitos que se somam a datas passadas”, isto é,

o surgimento de novas confirmações referentes a essas datas  anteriores, pode invalidar as

previsões.

Ora, todos os dias surgem no Pará novas confirmações de Covid-19

referentes a internações e óbitos passados, não raro de duas semanas atrás.  Portanto, quem

consulta  os  dados  do  Estado  referentes  a  óbitos  e  casos  confirmados  no  dia de  hoje,

encontrará número relativamente baixo  de casualidades. Todavia, dentro de duas semanas,

esse  número  referente à data de hoje  estará reprocessado para agregar  novos resultados de

testes que demoram a sair, e consequentemente ficará muito maior.

Em outras palavras:  há muito mais mortes por Covid-19 no dia

de hoje do que parecem revelar os dados oficiais, haja vista a demora na testagem e na

divulgação de seus resultados. Isso significa que qualquer análise feita com dados de hoje

ou dos últimos dias está sujeita a altíssimo grau de erro.
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Não bastassem os fundamentos científicos já trazidos por MPF e

DPU, acrescentam-se neste momento dois estudos relevantes sobre o tema da subnotificação

da doença e sua relação com a tomada de decisões.

O primeiro é projeto desenvolvido por pesquisadores da Faculdade

de  Medicina  de  Ribeirão  Preto  (FMRP/USP)  no  sítio  https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-

subnotificacao/. O gráfico relativo ao Estado do Pará é o seguinte:

Como se vê, a quantidade de casos confirmados é muito inferior à

de casos realmente existentes.

Numericamente isto significa que,  se  em 29 de maio de 2020, o

Estado do Pará confirmou 33.699 casos de COVID-19, o modelo matemático utilizado pelos

pesquisados estima que, na realidade, 988.888 pessoas já haviam de fato contraído o vírus.

O segundo estudo é o que está sendo conduzido pela Universidade

Federal  de  Pelotas  (UFPel)  e  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)

chamado  de  EPICOVID19-BR,  cujo  resultado  da  primeira  fase  já  foi  divulgado,  e  um
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relatório parcial, destinado à região  Norte do  País, foi disponibilizado em:  http://epidemio-

ufpel.org.br/uploads/downloads/276e0cffc2783c68f57b70920fd2acfb.pdf.

Neste relatório os pesquisadores alertam: 

A comparação dos números estimados pela pesquisa e os números

oficiais  aponta  para  uma  grande  subestimativa  do  número  de

infectados pelo coronavírus. No dia 13 de maio, véspera do início

da  pesquisa,  essas  90  cidades  somadas  contabilizavam 104.782

casos  confirmados  e  7.640  mortes.  Assim,  os  dados  do

EPICOVID19-BR  estimam  que,  para  cada  caso  confirmado  de

coronavírus nessas cidades, existem 7 casos reais na população.

(…)

As  diferenças  entre  as  cidades  do  Brasil  foram  ainda  mais

marcantes.  Na cidade  de  Breves  (PA), a  proporção  da

população  que  tem ou  já  teve  coronavírus  foi  estimada  em

24,8%,  ou  seja,  cerca  de  25  mil  dos  103  mil  habitantes  da

cidade estão ou já estiveram infectados.

Registra-se  que  o  referido  estudo,  baseado  em  testagens  por

amostragem  da  população, revela  dados  empíricos  sobre  a  real  subnotificação.  No

município de Belém foi indicada uma proporção de 15% da população que estava ou havia

sido infectada, o que significa mais de 200.000 (duzentas mil) pessoas. 

A elevada quantidade de pessoas infectadas no município de Belém

da pesquisa levantada pela UFPel demonstra que não há confiabilidade nos dados oficiais

de casos confirmados  e estamos longe, ainda, de um real controle da taxa de contágio

para uma reabertura.  Também não há o que se falar  ainda da chamada “imunidade de

rebanho”. 

Acerca  do  tema,  o  professor  infectologista  da  UFMG,  Unaí

Tupinambás, relembra a catástrofe que seria aguardar a imunidade de rebanho:
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Segundo ele, para ser alcançada, uma imunização desse tipo teria de atingir

de 60% a 70% da população, o que, considerando a taxa de letalidade da

doença,  geraria enorme custo em vidas humanas.  “Em Minas Gerais,  por

exemplo, morreriam cerca de 150 mil pessoas”, estima o professor.

Em  sua  visão,  o  melhor  caminho  a  seguir  é  manter  o  isolamento  e

achatar a curva epidêmica, de modo que essa imunidade seja alcançada em

cerca de dois anos.  Até lá,  é  possível  que já exista uma vacina contra a

infecção disponível para toda a população mundial. “Assim, teríamos uma

imunização de rebanho vacinal e não pela doença”, argumenta o professor.1

Cabe  o  registro,  também,  de  notícia  veiculada  na  mídia  em

28/05/2020,  quando  foi  entrevistada  a  professora  da  UFRA  Evelin  Cardoso,  uma  das

responsáveis pelo modelo matemático utilizado no estudo apresentado pelo estado, disponível

no  link:  https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/28/divulgacao-atrasada-de-quase-15-

mil-notificacoes-revela-fragilidade-nos-dados-da-covid-19-no-para.ghtml. 

Na ocasião, a professora disse:

Esse  modelo  foi  disponibilizado  ao  Ministério  Público  Federal

(MPF). As estimativas baseadas em dados até 1º de maio têm se

mostrado bastante acuradas em relação à escalada da Covid-19 na

região  metropolitana.  Apesar  dos  atrasos,  temos  observado  a

desaceleração da propagação da doença nas últimas semanas,

mas ainda é cedo para afirmar que essa queda será sustentada,

especialmente diante do relaxamento das medidas em diversos

setores. (…)

Precisamos  testar  mais  para  ter  ideia  do  que  a  gente  está

enfrentando.  Sem  os  números  verdadeiros  da  epidemia,  a

1 https://www.medicina.ufmg.br/imunidade-de-rebanho-seria-catastrofica-diz-infectologista-da-ufmg/
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tomada de decisões por parte das autoridades é feita baseada

em um cenário que não reflete a situação real, o que pode levar

ao insucesso das medidas adotadas. A subnotificação é um sério

problema e não é exclusivo do Pará. Hoje, no Brasil, basicamente,

as  pessoas  testadas  são  aquelas  que  chegam aos  hospitais  com

sintomas mais graves, relacionados à Covid-19, e os profissionais

da saúde. Por isso, os números que vemos refletem apenas uma

parcela da realidade.

Sobre a Nota Técnica n° 3/2020 da SESPA, não se pode deixar de

notar os seguintes aspectos.

Em 20 de maio de 2020, a  mesma Secretaria  mudou a forma de

divulgação de seus boletins diários de novos casos e óbitos registrados. Passou a adotar uma

metodologia confusa, informando os casos e óbitos  que teriam ocorrido nas “últimas 24

horas” e, em separado, os casos e óbitos que teriam ocorridos em dias anteriores, em razão da

subnotificação  e  do  não  envio  de  dados  pelas  Prefeituras. Tal  método  é  incomum  na

divulgação de dados da Covid-19 no Brasil.  Além disso,  a SESPA fracionou os boletins

num único dia, divulgando mais de um e de forma não cumulativa.

Essa  forma  de  divulgação dos  dados  acaba  dando  a  errônea

impressão ao público de diminuição do número de casos, uma vez que é fracionada em

mais de um boletim diário e dividida entre supostos casos das “últimas 24 horas” (como

visto,  o  dia  e  questão  terá  ainda  mais  casos  somados  nos  próximos  dias,  em virtude  da

divulgação tardia dos resultados, e, portanto, o número inicial divulgado para “as últimas 24

horas” jamais refletirá a quantidade de positivados para esse dia).

Fazendo-se uma análise  dia  a  dia,  chegamos  às  conclusões  que

serão a seguir expostas.

No dia 20 de maio de 2020, com o Decreto de lockdown  ainda em

vigor, tivemos o seguinte cenário divulgado:
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Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 76 (19 + 57);

2) Óbitos nas últimas horas: 6 (2 + 4);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 1676 (900 + 776)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 218 (78 + 140);

No dia 21 de maio de 2020,  Decreto de lockdown ainda em vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:
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Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 109 (38 + 71);

2) Óbitos nas últimas horas: 12 (1 + 11);

3) Casos acontecidos em dias anteriores:1494 (789 + 705)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 103 (74 + 29);

Como se vê,  entre os dias 20 e 21/05, houve 100% de acréscimo

no número de óbitos ocorridos em 24 horas, isto é, dobrou o número de mortos. Além disso,

houve significativo aumento de casos acontecidos em 24 horas (mais de 30 casos em relação

ao dia anterior). Isso tudo, ressalte-se, em um contexto com lockdown decretado.

Já no dia  22 de maio  de 2020,  ainda com o Decreto  em vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:
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Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 96 (50 + 46);

2) Óbitos nas últimas horas: 20 (3 + 17);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 2.069 (887 + 1.182)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 90 (43 + 47);

Portanto, entre 21 e 22/05, houve aumento de 8 (oito) óbitos em

relação ao dia anterior.

No  dia  23  de  maio  de  2020,  ainda com  o  Decreto  em  vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:

Isso significou o seguinte: 

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

19



1) Casos nas últimas horas: 40 (10 + 30);

2) Óbitos nas últimas horas: 34 (14 + 20);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 1.388 (915 + 473)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 113 (83 + 30);

Ou seja,  entre  os dias 22 e 23 houve aumento  de 14 (quatorze)

óbitos em relação ao dia anterior. Mais que 50% de acréscimo, em franca tendência crescente,

comparando-se com os dados do dia 20/05. Isso tudo em um contexto de lockdown em vigor.

No dia 24/05/2020, último dia do Decreto de lockdown, tivemos o

seguinte cenário divulgado:

Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 22 (16 + 6);

2) Óbitos nas últimas horas: 8 (1 + 7);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 668 (324 + 344)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 132 (65 + 67);

Frise-se que, ainda que tenha havido, neste dia, redução de óbitos,

ocorreram 2 óbitos a mais que no dia 20/05, dois dias após o Secretário de Estado de Saúde

anunciar que a tendência de mortes estava “próxima” da diminuição.

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

20



No dia 25 de maio de 2020, primeiro dia sem o lockdown em vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:

Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 109 (33 + 76);

2) Óbitos nas últimas horas: 28 (20 + 8);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 2.442 (1.229 + 1.213)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 113 (65 + 48);

Vale dizer, entre  os dias 24 e 25 houve aumento de 87 (oitenta e

sete) óbitos em relação ao dia anterior. Quase 300% (trezentos por cento) de acréscimo em

apenas 24 horas e em franca tendência crescente, igualando os dados do dia 21 de maio. Isso

já em um contexto sem lockdown em vigor.

Ainda,  nesse  dia,  foram  registradas  grandes  aglomerações  em

diversos pontos da cidade e a abertura de muitas lojas de serviços não essenciais1.

1 <http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-2edicao/videos/t/edicoes/v/fim-do-lockdown-e-marcado-por-
aglomeracoes-no-para/8579130/>  Acesso  em  29/05/2020;  e
<https://www.romanews.com.br/cidade/movimento-e-intenso-no-centro-comer-
cial-de-belem-nesta-terca/80262/> Acesso em 29/05/2020.
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Ainda, divulgou-se que, no primeiro dia após o lockdown, o índice

de isolamento social no Estado despencou para 43,53%2.

No dia 25 de maio, mesmo dia em que o Estado saiu do cenário de

lockdown, o Prefeito de Belém, em entrevista concedida a canal de televisão, admitiu e foi

claro ao afirmar que:

Nós estamos com dificuldades ainda nas UTIs, na ala de suporte

avançado. O Hospital Dom Zico está com seus leitos completos.

Nós, nesse momento, não temos UTIs disponíveis, nem no Estado

e nem na Prefeitura. (...) A gente precisa ter um controle coletivo.

O  problema  da  pandemia  não  está  resolvido.  Temos  que  ter

cautela, responsabilidade em favor da vida. Vamos fazer o possível

pra ficar em isolamento. Quem puder, fica em casa. Quem tiver de

sair, usa máscara e álcool em gel2.

Ou seja, o Prefeito de Belém e o Governador do Estado, mesmo

admitindo NÃO HAVER UTIs disponíveis  na capital, iniciaram a retomada das atividades

sociais normais.

No dia 26 de maio de 2020, segundo dia sem o lockdown em vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:

2 https://www.romanews.com.br/cidade/isolamento-social-no-para-despenca-para-12o-lu-
gar-no-primeiro-dia/80293/ - Acesso em 29/05/2020

2 <https://www.romanews.com.br/cidade/nao-podemos-fazer-uma-saida-desesperada-afirma-zenaldo-so-
bre/80181/> Acesso em 29/05/2020)
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Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 104 (30 + 74);

2) Óbitos nas últimas horas: 26 (11 + 15);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 2.412 (1.204 + 1.208)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 65 (33 + 32);

Portanto, entre  os dias 25 e 26, a tendência de óbitos e casos se

manteve, sem uma redução considerável.

No dia 27 de maio de 2020, terceiro dia sem o lockdown em vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:
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Isso significou o seguinte: 

1) Casos nas últimas horas: 67 (34 + 33);

2) Óbitos nas últimas horas: 10 (3 + 7);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 1.722 (1.117 + 605)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 73 (28 + 45);

Necessário ressaltar que, desde o dia 20 de maio,  nota-se enorme

número  de  casos  decorrentes  de  dias  anteriores,  expondo  a gravíssima  situação  de

subnotificação e baixa testagem. Nesse rumo, os casos anteriores divulgados hoje refletem a

realidade da semana anterior e assim por diante, não fazendo, portanto, qualquer sentido a

mera    contagem de casos e óbitos das 24 horas anteriores  ,  já que, pela falta de testes e

demora da divulgação dos resultados, tal cenário não tem a menor confiabilidade e apenas se

presta a aparentar uma situação menos grave do que realmente é.

No dia 28 de maio de 2020, quarto dia sem o lockdown em vigor,

tivemos o seguinte cenário divulgado:

Isso significou o seguinte: 
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1) Casos nas últimas horas: 138 (59 + 79);

2) Óbitos nas últimas horas: 28 (10 + 18);

3) Casos acontecidos em dias anteriores: 3.323 (1.969 + 1.354)

4) Óbitos acontecidos em dias anteriores: 152 (100 + 52);

Assim, entre os dias 27 e 28, houve aumento de 71 (setenta e um)

novos casos em 24 horas, o que representa mais de 100% de acréscimo. Quanto aos óbitos,

registraram-se 28, contra 10 no dia anterior: um aumento de quase 200%, mantendo a franca

tendência crescente.

Observe-se, também, que os dados  contabilizados como “de dias

anteriores” cresceram de modo assustador, expondo ainda mais a questão da subnotificação e

falta de testes. Foram 3.323 casos  e 152 óbitos subnotificados.

d) ainda que tenha havido redução da taxa  de contágio,  esta ainda é  alta no Pará,

tornando inviável e perigosa qualquer medida de abertura

Ao alegar que as informações científicas trazidas pelo MPF e DPU

são  insuficientes,  o  Estado  do  Pará  apenas  juntou  uma  notícia  em  que  um  pesquisador

questiona a qualidade do modelo matemático desenvolvido pelo Imperial College of London.

A  simples  leitura  do  conteúdo  do  link apresentado  indica  que  se  trata  de  opinião  do

pesquisador  consultado, desacompanhada  de  evidências  científicas  de  que  o  estudo  –

largamente adotado em todo o mundo – deva ser descartado como auxílio na compreensão do

avanço do pandemia pelo mundo.

Além disso, o Estado deliberadamente omite a pesquisa produzida

pela UFPA, USP, UNIFESP e INPE juntada pelos autores no documento de ID 219735847,

bem como  os  respectivos  esclarecimentos  técnicos  prestados  pelos  pesquisadores

responsáveis  pelo  documento  de  ID  222742849,  nos  quais  expressamente  afirmam  a

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

25



importância da adoção de medidas mais restritivas no Pará, haja vista o ritmo de contágio

em nosso Estado.

Ademais,  outros  cientistas  contestaram  os  estudos  apresentados

pelo Estado do Pará, que insiste em afirmar uma tendência de queda.

Conforme  a  matéria  jornalística  divulgada  em

https://www.romanews.com.br/cidade/especialistas-contestam-decisao-do-governo-do-estado-

para-afrouxamento/80222/  (Acesso  em  29/05/2020),  o  Professor  da  UFPA  Luis  Sadeck

entende que “há uma falha na metodologia, usada para estabilização da curva”. Para ele, o

estudo apresentado pelo Estado do Pará “diz que estamos em um platô nas curvas real e

prevista, porém se a população sair do isolamento social, é provável que o comportamento

amostral desses dados mude e mude para bem pior!”.

Ainda,  conforme  a  citada  matéria,  “Segundo  Luis,  o  relatório

técnico utilizou dados de pessoas que foram testadas e contabilizadas. Ou seja, pessoas que

tiveram  a covid-19 e não foram testadas e estão curadas (assintomáticos) não entraram na

base de dados. Logo, a subnotificação atrapalha na acurácia do modelo”. O dito Professor

ainda afirma que “Nas conclusões ele meio que confirma o que eu disse anteriormente sobre

as variáveis que não entraram no modelo, a subnotificação, entre outras coisas... logo esse

estudo não serve para respaldar  a tomada de decisão  sobre as medidas  de isolamento  no

Estado e nem na capital”, referindo-se ao Secretário Alberto Beltrame.

Não bastasse isso, o IHME, instituto de métrica da Universidade de

Washington,  utilizado pela  Casa Branca como um dos principais  modelos  para monitorar

Covid-19, pelo seu pesquisador Ali Mokdad, afirma que “(…) a tendência de casos e mortes

no país é de alta e que a situação pode ser ainda pior se Governo e população não levarem a

crise à sério e adotarem 'lockdown' por duas semanas”1.

1 <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/se-brasil-parar-por-duas-semanas-e-pos-
sivel-evitar-as-125-mil-mortes-diz-especialista.shtml> Acesso em 29/05/2020.
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Ainda,  é  inegável  que  outros  países  que  reabriram  de  forma

precoce  o  comércio  e  as  atividades  sociais  comuns  tiveram  problemas  com  o  aumento

exponencial de casos e mortes, gerando novo risco de colapso no sistema de saúde1.

Até mesmo a Coréia do Sul, um dos países mais bem sucedidos no

combate ao novo coronavírus, teve que, após reabrir o comércio e escolas, promover novas

medidas restritivas duras, em razão de novo aumento no número de casos2.

Note-se  que  a  Alemanha  vive  momento  de  dúvida  e  tensão

durante  sua  reabertura  gradual  das  atividades  por  conta  de  ter  verificado  um

incremento da taxa de contágio para além de 1,0. A reabertura teve início quando a taxa

estava em 0,653.

Como já foi apontado,  segundo o reconhecido grupo  Covid-19

Analytics, a taxa de contágio no Pará é calculada em 2,77!4 Na melhor das hipóteses,

essa taxa seria de 1,55, conforme recentíssimo estudo do Núcleo de Medicina Tropical da

UFPA5.

No  entanto, o  Estado  do  Pará  não  apenas já  flexibilizou  o

lockdown, como,  menos de 10 dias depois,  anunciou, em 29 de maio de 2020, o Programa

“Retoma Pará”, com a pretensão de   reabrir o c  omércio em geral,   e até     s  hoppings   e   i  grejas,  

locais com grandes aglomerados por natureza, já a partir de 1   de junho de   2020  6 , o que vai de

1 vide em <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/28/chile-sofre-com-fracasso-da-reaber-
tura-prematura.ghtml> Acesso em 29/05/2020.

2 vide em <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/05/29/covid-19-cor-
eia-do-sul-fecha-mais-de-500-escolas-para-evitar-nova-onda.htm> Acesso em 29/05/2020.

3 https://www.dw.com/pt-br/taxa-de-cont%C3%A1gio-por-coronav%C3%ADrus-sobe-na-alemanha-ap
%C3%B3s-al%C3%ADvio-de-restri%C3%A7%C3%B5es/a-53389504 Acesso em 31/05/2020

4 Ver https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/ce-tem-menor-taxa-de-contagio-do-pais-e-esta-
biliza-curva-de-covid-19-1.2250545 Acesso em 31/05/2020.

5 “O Panorama da Covid-19 no Pará em Relação ao Cenário Nacional - Estudo Epidemiológico Das Semanas 
12 a 21”. Disponível em: https://zenodo.org/record/3870866 

6 Vide em <https://www.romanews.com.br/cidade/comercio-shoppings-igrejas-e-saloes-de-beleza-re-
tornarao-nesta/80670/> Acesso em 29/05/2020
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encontro a todos os dados expostos ao longo desta petição e em outras manifestações do MPF

e  DPU e  revela  verdadeiro  descaso  pela  saúde  da  população,  que está  sendo empurrada

novamente para um cenário de tragédia.

Trabalhadores  serão  obrigados  a  retomar  postos  de  serviços  em

shoppings,  por exemplo,  ambientes  com ventilação natural  reduzida,  o que potencializa o

contágio.

Vale lembrar o triste exemplo ocorrido, há pouco tempo, na cidade

de Blumenau/SC, onde o comércio reabriu em sua totalidade,  incluindo um  shopping da

cidade, o que gerou uma explosão de novos casos, com acréscimo até agora de 173%1.

Portanto, pode-se afirmar sem sombra de dúvidas que a atitude do

Estado do Pará é inconsequente e  não encontra  respaldo  na ciência.  O preço de ignorar a

ciência pela segunda vez será, como ocorreu antes, a vida de milhares de inocentes. Quem

será o responsável por isso?

3.   DA  RECENTE  NOTA  TÉCNICA  DA  UFPA/USP/INPE/UNIFESP  SOBRE  A

REALIDADE DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA NO ESTADO DO PARÁ

O documento divulgado no dia  1º de junho de 20202 e intitulado

“Análise da evolução da pandemia de COVID-19 no Brasil – O Estado do Pará” (anexo) foi

assinado por 11 pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade de

São Paulo  (USP),  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (Inpe)  e  da  Universidade

Federal de São Paulo (Unifesp).

1 Vide <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/casos-de-covid-19-aumentam-173-em-blume-
nau-apos-reabertura-do-comercio.shtml> Acesso em 29/05/2020.

2 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/01/novo-estudo-conclui-que-ainda-nao-ha-como-afirmar-  
queda-da-covid-19-no-pa-e-regiao-metropolitana.ghtml 
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Trata-se, portanto, de análise científica a respeito do estágio atual

da  pandemia  no  Estado  do  Pará,  na  qual  os  pesquisadores  são  categóricos  em afastar  a

conclusão da Nota Técnica da SESPA sobre uma suposta queda da curva do contágio no

estado, premissa na qual se baseou o projeto o programa “Retoma Pará”. Segundo a referida

nota técnica:

É  imprescindível  ressaltar  que  há  um significativo  atraso  na

divulgação dos registros de casos confirmados e de óbitos, além

de uma diferença entre os dados reportados pela SESPA e as

secretarias municipais.  Observando de modo geral o Estado do

Pará, comparou-se os resultados de casos confirmados e óbitos no

período de tempo de 01.03.2020 a 28.05.2020, publicados em dois

dias distintos.  A primeira  publicação para o referido período de

tempo observada foi  a realizada no final  do dia 28.05.2020 e a

segunda  publicação  observada  foi  realizada  no  final  do  dia

31.05.202.  Isto  é,  observou-se  o  quanto  os  registros  de  casos

confirmados e óbitos até o dia 28.05.2020 foi  alterado devido a

inserção de registros atrasados na base de dados.

Primeiramente, nota-se que, neste intervalo de 3 dias, o número de

registros atrasados até o dia 28.05.2020 fez com que a contagem de

casos confirmados totais para este dia aumentasse de 35.132 para

38.005,  enquanto  que  a  contagem de  óbitos  totais  até  este  dia

aumentasse de 2.785 para 2.915.

Desta  forma, tem-se que,  em 3 dias,  o  atraso nos registros  e

publicações fez com que a contagem de casos confirmados e

óbitos aumentasse, respectivamente, em 2.873 e 130 casos.

Infere-se, portanto, que recentemente se detectou que, em meros 3

dias, a defasagem no número de casos pode aumentar em cerca de 3 mil além do inicialmente

contabilizado –  afastando,  assim,  qualquer  razoabilidade  da  estratégia  de  divulgação  dos

dados epidemiológicos com destaque para as últimas “24 horas”. Observando-se tão somente

Travessa Rua Dom Romualdo De Seixas nº 1476 Ed. Evolution, Umarizal - Cep 66055200 - Belém-PA

PRPA-oficio02@mpf.mp.br (91) 3299-0105/0165

29



esses mesmos três dias (28 a 31 de maio) ao longo da curva de casos confirmados, nota-se

sensível aumento da curva:

Assim, de acordo com a nota técnica:

As figuras revelam que a queda visualizada nos gráficos é alterada

ao longo do tempo, à medida que registros de dias anteriores são

inseridos  na  base  de  dados.  Por  exemplo,  para  os  casos

confirmados,  a  queda  evidente  a  partir  do  dia  11.05.2020

(quando  observada  no  dia  28.05.2020),  não  se  concretiza

quando novos registros são inseridos na base, pois, observando

a  publicação  do  dia  30.05.2020,  só  nota-se  evidente  queda  no

número de casos confirmados a partir do dia 16.05.2020.  Efeito

semelhante é observado no número de óbitos.

Para  melhor  exemplificar,  observa-se  pelos  gráficos  que  no  dia

28.05.2020  foi  notificado  somente  1  óbito neste  mesmo  dia,

porém, no dia 31.05.2020, este valor foi corrigido para 25, isto
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é, outros 24 óbitos ocorridos no dia 28.05.2020 somente foram

contabilizados 3 dias depois.

Para se contabilizar e analisar as estatísticas descritivas básicas do

atraso  dos  registros,  considerou-se  o  boletim  informativo  da

SESPA do dia 29.05.2020,  realizada no período da noite.  Neste

boletim,  foram  informados  789  casos  confirmados  de  dias

anteriores. Observando a distribuição destes registros em relação

aos dias de atraso, tem-se que a média é de 20,33 dias de atraso, a

mediana é 18 dias de atraso e o percentil-75 é 27 dias de atraso. A

Figura  10  apresenta  o  histograma  da  quantidade  de  registros

atrasados pelo número de dias de atraso.

A  seguinte  figura  demonstra,  dessa  forma,  a  quantidade  de

registros atrasados, agrupando-se pelo número de dias de atraso:

Este  resultados  indicam  então  que,  para  os  dados  sendo

publicados no painel da SESPA, devem-se observar as curvas
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somente  até  o  dia  04.05.2020,  para  os  registros  de  casos

confirmados e somente até o dia 14.05.2020 para os registros de

óbitos, pois os dias após estas datas possuem elevada chance de

serem  corrigidos  durante  os  próximos  dias  para  valores

maiores dos  que  estão  sendo  publicados  atualmente,

desfazendo,  assim,  a  queda  que  está  sendo  observada  nos

gráficos.

Assim, considerando a subnotificação inferida dos próprios dados

oficiais  (diante  do  atraso  na  divulgação  dos  resultados),  é  impossível  se  concluir,  neste

momento,  que estaríamos num curva descendente.  A tendência só poderá ser avaliada de

forma minimamente confiável em algumas semanas.

Além disso, ainda há a subnotificação advinda da própria ausência

de testagem em massa, o que foi aferido de forma empírica pelos pesquisadores da UFPel e

comentado pela pesquisa UFPA/USP/INPE/Unifesp:

Diante dos atuais achados de pesquisas relevantes, notadamente a

realizada pela  UFPel, que se baseia em amostragem e testagem e

que estimado com um importante grau de confiança estatística, é

razoável  supor-se  que  a  população  de  infectados  das  cidades

experimentadas,  incluindo  Belém,  de  fato  se  aproximem  dos

números  estimados.  Sendo  assim,  esse  parâmetro,  com  uma

probabilidade  bastante  razoável,  estaria  subestimado  para a

média brasileira em até 7 (sete) vezes e para Belém em até 10

(dez) vezes. Portanto, não é razoável admitir-se que as políticas

públicas  tomem  como  base  exclusivamente  os  dados  oficiais

(notoriamente subnotificados), sob pena de planejar o sistema

já em níveis de colapso.

No  mesmo  diapasão,  não  é  razoável,  sob  o  ponto  de  vista

estatístico,  assumir  eventuais  decréscimos  das  curvas  de

infectados e de óbitos, tendo-se uma defasagem de ordem de
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dezenas de dias. Basta extrapolar tal princípio para o futuro, para

inferir-se  que  é  impossível  estimar  que  não  haverá  casos,  nos

próximos 30 ou 40 dias, que sejam referentes à data atual.  O que

significa  afirmar  que  os  valores  aferidos  hoje  terão  que  ser

acrescidos de valores ocorridos no tempo futuro, numa espécie de

estoque  de  casos  de  infectados  e  óbitos,  com um alto  grau  de

aleatoriedade associado.

À  luz  do  exposto,  entende-se  que,  a  partir  dos  dados  oficiais,

tomando-se como referências os mais relevantes estudos realizados

no  Brasil  e  internacionalmente,  não  há  como  afirmar

inequivocamente  que  o  Pará  ou  a  Região  Metropolitana  de

Belém esteja já na curva descente da pandemia.  Assim,  com

base  na  prudência,  em  não  havendo  vacina  ou  medicamentos

comprovadamente  eficazes,  a única estratégia para desacelerar  a

pandemia continua sendo o isolamento social.

 

4.  DA  TRANSPARÊNCIA  DAS  INFORMAÇÕES  DISPONIBILIZADAS  PELO

ESTADO

Em sua última manifestação,  quase nada disse o Estado sobre o

pedido para a melhora da qualidade das informações que publiciza a respeito da pandemia da

Covid-19.

Os links trazidos na manifestação de ID 242513388 direcionam ao

portal elaborado pela SESPA para a divulgação dos dados. A plataforma, como outrora já

descrito,  não fornece informações suficientes. A falta de transparência dos dados dificulta

análises realizadas por pesquisadores e pelas autoridades competentes e reflete, tão somente, a

fragilidade  dos  critérios  utilizados  pelo  Estado  do  Pará  ao  estabelecer  suas  políticas  de

combate à pandemia.
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Apesar  da  melhora  na  divulgação,  no  site  https://www.covid-

19.pa.gov.br/#/, ainda há diversas informações essenciais que o Estado não compartilha com

o público ou o faz de forma incompleta, como as que dizem respeito ao estoque de insumos e

EPI, número de óbitos e casos confirmados de profissionais de saúde infectados,  fluxos e

locais exatos de atendimentos com leitos vagos, os próprios fundamentos técnicos de suas

decisões, etc.

Chama-se atenção, diante do teor da presente manifestação, para a

falhas de transparência a respeito da política de testagem. A Secretaria Municipal de Saúde –

SESMA de Belém, ao ser instada pelo MPF sobre a capacidade municipal de diagnósticos da

covid-19 e  quais as providências  adotadas  para aquisição  de testes,  esclareceu através  do

Ofício nº 307/2020 – NDJ/NSAJ/SESMA/PMB, que, apesar de inicialmente ter sido definido,

em reunião realizada com a SESPA no dia 31.03.20, que as secretarias municipais poderiam

definir unidades de referências para o diagnóstico de Covid-19, tendo assim a liberdade de

coletar mais que 5 (cinco) amostras semanais, sendo este o limite em unidades de sentinela de

SG.  Contudo,  após  a  citada  reunião,  o  DEVS,  através  de  nota  técnica  encaminhada  pela

SESPA, recebeu orientação divergente, de modo de a coleta de exames “deveria ser para os

casos  graves  da  doença  e  em  unidades  sentinelas,  limitando-se  ao  número  de  05

amostras semanais”.

Infere-se  dessa  informação  prestada  pelo  município  de  Belém,

além da grande subnotificação, há diversos casos suspeitos que chegam até as unidades de

saúde, mas, principalmente por serem de média ou baixa complexidade, não são sujeitos a

testes. No entanto,  os sistemas de vigilância não prestam informações sobre casos suspeitos

não testados, em especial:

a) Número de Casos Suspeitos – SG  (síndrome gripal), separados pelos

tiveram e não tiveram amostras coletadas para testes

b) Número de  internações  ou óbitos em investigação  por insuficiência

respiratória aguda grave - SRAG registrados como suspeitos de Covid-19

(incluindo pessoas que faleceram com sintomas ou que tiveram  causas de
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morte  relacionadas  à  Covid-19,  como  a  SRAG,  pneumonia,  insuficiência

respiratória, septicemia, etc.)

Além  da  forma  ilusória  de  divulgação  dos  dados  de  casos

confirmados  e  óbitos,  fracionando-se boletins  diários  não cumulativos  com destaque para

casos detectados “nas últimas 24 horas”, em método que não reflete a realidade, conforme já

demonstrado,  o  Estado  do  Pará  deixa  de  fornecer  outras  informações  de  forma  clara  e

acessível à população, a fim de que esta tenha uma melhor noção do real estágio do contágio

em sua localidade. Frise-se que a divulgação mais clara a respeito desses dados facilitaria

inclusive a maior adesão ao isolamento social, diante da promoção de maior conscientização

por meio de uma política adequada de informação.

5. DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

Por  fim,  a  tese  do  Estado  de  que  haveria  necessidade  de

litisconsórcio com os municípios para continuidade da demanda revela-se clara tentativa de

tumultuar e inviabilizar a relação processual, visando despi-la de qualquer efetividade.

Conforme  já  consignado  anteriormente,  o  plenário  do  Supremo

Tribunal Federal,  por unanimidade, já confirmou  na ADI 6341 o entendimento de que há

competência concorrente para adoção de medidas normativas e administrativas voltadas ao

enfrentamento do novo coronavírus pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

Assim, cada ente deve garantir o direito à saúde de sua população

por medidas eficazes e baseadas na ciência.

Dessa maneira, o MPF e a DPU pretenderam litigar apenas contra o

Estado do Pará de forma a garantir, nos seus limites territoriais, a melhor proteção possível

ao direito tutelado. É cediço que as dimensões do Estado, o isolamento de várias localidades

e  a  notória  precariedade  do sistema  de  saúde,  principalmente  do  interior,  significam que

existem polos responsáveis por diversos municípios. Dessa forma, Marabá acaba por atender
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pacientes  de municípios  próximos,  assim como Altamira,  Tucuruí,  Santarém...  Há mesmo

municípios,  como  Belém,  que  chegam a  atender  pacientes  de  outras  regiões  do  Estado.

Nenhum município é uma ilha.

Cabe ao Estado, portanto, traçar um planejamento regional apto a

garantir a sustentabilidade das medidas de enfrentamento à covid-19, já que, diante da

alta  dependência  dos  sistemas de saúde da maioria  dos municípios,  nada adianta  que um

município o faça de forma adequada, se seu vizinho adota postura dissonante.

Resta claro, portanto, que a presente demanda tem por objeto uma 

questão sistêmica de planejamento regional de enfrentamento à covid-19, devendo, por 

óbvio, os municípios seguir as normas e diretrizes traçadas pelo Estado, que não pode se 

omitir nesse seu dever, sob pena de responsabilidade do gestor omisso.

6. DOS PEDIDOS

Em razão do exposto, o MPF e a DPU reiteram que é impreterível e

urgente o provimento jurisdicional acolhendo a totalidade dos pedidos formulados pelos

autores, nos termos da petição apresentada em 22/05/2020, acrescida dos argumentos e dados

ora apresentados.

No  mais,  considerando  que  o  próprio  requerido já  reconheceu

anteriormente o  colapso no sistema de saúde, adotando a medida extrema de  lockdown em

alguns municípios, o que mostra não haver total divergência entre autores e réu, solicita-se o

urgente agendamento de audiência de conciliação.

Até  lá,  porém,  reitera-se  a necessidade de  tutela  de urgência

para determinar a suspensão d  o comércio,    demais atividades   e serviços   não essenciais  

em todo o Estado, bem como determinar ao Estado que apresente  motivação técnica para

todas as suas futuras decisões relacionadas  à pandemia  de Covid-19 e publique os dados

necessários à melhor compreensão das circunstâncias, nos termos expostos nesta petição, na

inicial e nas demais manifestações do MPF e da DPU na presente ACP.
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É imprescindível impedir, ao menos até a audiência de conciliação,

qualquer reabertura  pretendida  pelo  Estado,  mantendo-se  a  suspensão das  atividades  não

essenciais,  e  principalmente  daquelas  com  potencial  de  aglomeração,  como  igrejas  e

shoppings,  sob  pena  de  prejuízo  irreversível  decorrente  do  aumento  descontrolado  dos

contágios, conforme já se verificou anteriormente.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

[documento assinado digitalmente]
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