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óbitos, confirmados, notificações e transparência
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óbitos



Dia 22/05, Santarém tinha 30 vítimas fatais. De lá para 
cá, atingimos 217 óbitos, acumulamos mais de 187 casos 

média de uma morte a cada 6 horas no período



Santarém vê um crescimento de 675% 
óbitos, de 28 mortes para 217 no período

lockdown afrouxamento distanciamento
+139%+225%

28 21791



Não somado

Onde o boletim apresenta o total de óbitos  
de Covid19 em Santarém no boletim?

96 + 01 + 01 = 98 98 + 02 + 10 = 110



PERGUNTA: por que, às vezes, nem todos os 
óbitos parecem ser somados?



No dia 27 junho, 20 óbitos anteriores  
não foram registrados na soma total

Não somadoNão somadoNão somadoNão somado

205 + 01 + 20 = 226

soma  
não  
confere



No dia 26 junho, 27 óbitos anteriores  
não foram registrados na soma total

205 + 00 + 27 = 232

soma  
não  
confere



Com tais dados não somados de 10 boletins recentes,  
teríamos hoje 410 óbitos, no lugar de 217 

lockdown afrouxamento distanciamento

estamos 
aqui?

aqui?

28 41092

+345%+228%

cresc +1364%



notificações e casos confirmados



Dados de ontem mais casos confirmados que 
notificados. Como é possível esse cenário?

lockdown afrouxamento distanciamento



transparência nos dados



A sociedade santarena e a imprensa 
precisam de transparência nos dados 

sociedade civil

imprensa

Qual o número total de vítimas fatais (óbitos) 
em Santarém? 217 ou 410?

Qual o impacto do afrouxamento das medidas 
de distanciamento e o crescimento de óbitos?

O que sinaliza esse crescimento de mais 176 
óbitos (ou mais de 352) no período?

Por que houve queda nas notificações se os 
óbitos continuam subindo?



ocupação, capacidade hospitalar e perfil óbitos
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dra nastia santos
médica na linha de frente



ocupação de leitos e capacidade hospitalar



Segundo dados do governo de estado, estamos 
na capacidade de UTIs do HRBA de Santarém

UTIS
ZERO UTIS adulto 

1 UTI neonatal



Segundo dados do governo de estado, estamos 
na capacidade do Hospital de Campanha

quantos desses leitos estão ainda indisponíveis?

quantos desses pacientes estão precisando de UTI?

esses óbitos chegaram a ser transferidos
para UTI? 

https://hcampdesantarem.org.br/



Por que tão poucas internações com a 
explosão do número de confirmados? 

o número de internações divulgados 
no boletim da prefeitura se mantém  
entre 60 e 90, sem relação com o aumento 
de número de casos, seja 376 ou  
3822 confirmados, ficamos com a  
mesma média de internados.



Até 26/maio os dados eram divulgados  
com detalhes sobre internações

Atualmente, a população não é informada sobre 
leitos de UTI ocupados



Sem o detalhamento das internações, como 
saber o limite da capacidade hospitalar?

sem o detalhamento nos boletins 
não é possível verificar quantas das 
internações estão em leito ou UTI, 
no HRBA ou hospital de Campanha.



perfil dos óbitos



O que sabemos e o que não sabemos 
sobre os óbitos de Santarém?

homens x mulheres
porcentagem de 
quem está sendo 
mais afetado na 
região?

pop tradicionais
porcentagem de 
quem está sendo 
mais afetado na 
região?

faixa etária
em algumas regiões, 
o número de jovens 
vítimas é maior que 
de idosos. como está 
a distribuição etária 
dos óbitos em 
Santarém? há 
registros de 
crianças?

local dos óbitos
porcentagem de 
mortes nos hospitais 
e mortes ocorridas 
em casa/
comunidade?



transparência nos dados



A sociedade santarena e a imprensa 
precisam de transparência nos dados 

sociedade civil

imprensa

Qual a capacidade atual do HRBA e HCS, 
considerando ampliações feitas nas últimas 
semanas?

Sem leitos de UTI, o que fazer com novos 
casos graves que chegam em Santarém? 
Enviar para outra cidade?

Por que há um número tão baixo de internação 
hospitalar dado o crescimento de casos?

No perfil dos óbitos, quantos estão 
acontecendo no hospital e quantos estão 
acontecendo em casa?



taxas de isolamento social  
taxas de isolamento domiciliar de casos confirmados
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taxa de isolamento social



Durante o lockdown, Santarém atingiu 57% 
de isolamento social, hoje está em 35%



isolamento domiciliar de casos confirmados



A relação entre casos confirmados e em 
isolamento domiciliar é a mais baixa desde o início 

casos confirmados com Covid19
deveriam estar em isolamento domiciliar  
para evitar que paciente contaminado  
transmita o vírus para mais pessoas 



O total de casos em isolamento é divulgado no texto que acompanha 
o boletim, não aparecendo mais na imagem de divulgação. 



No dia 30/maio, tínhamos 596+27 casos em 
isolamento domiciliar

No dia 20 de junho, com quase a mesma 
quantidade de casos monitorados, temos 

apenas 293 em isolamento domiciliar 
(conforme texto em página anterior).



transparência nos dados



A sociedade santarena e a imprensa 
precisam de transparência nos dados 

sociedade civil

imprensa

Como promover uma reabertura segura se a 
taxa de adesão às medidas de isolamento 
social com o crescimento de contaminados?

Como a conscientização pública do avanço da 
epidemia é ferramenta fundamental para 
engajamento em isolamento social (só sair se 
preciso).

Dado que a pandemia do Covid19 afeta toda 
sociedade, porque o Comitê de Gestão de 
Crise não conta com participantes da 
sociedade civil e científica?

Há casos confirmados que não estão em 
isolamento?



situação de Alter do Chão
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Alter do Chão - SEMSA 18/junho, uma 
semana atrás e SESAI 26/junho

SESAI - indígenas Alter
95 notificados 
7 positivos
23 testes  
16 negativos

SEMSA Vila de Alter 
70 monitorados 
225 notificados 
3 óbitos
 
Testagens rápidas 
 50 pessoas 
14 negativas 
36 positivas (72%) 



transparência nos dados



A sociedade santarena e a imprensa 
precisam de transparência nos dados 

sociedade civil

imprensa

Por que os dados sobre Alter do Chão não 
estão disponíveis nos sites da prefeitura, nem 
da SEMSA e SESAI?

Quais medidas protetivas específicas tem sido 
tomadas para proteger a vila e sua população?



situação dos povos indígenas do tapajós
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Sesai - indígenas Rio Tapajós: 10 óbitos



Sesai - indígenas Rio Tapajós

casos detalhados do Alto e Médio Tapajós, 24/06 



DSEI Guatoc - divulgado hoje 29/06



DSEI Guatoc - divulgado hoje 29/06



Quais os dados epidemiológicos dos 
indígenas Baixo Tapajós?

SESAI Santarém
dados diários não 
divulgados 
localmente com 
fácil acesso

A SEMSA realizou testagem em 14 comunidades 
e aldeias do Tapajós durante o período de 5 a 7 
de junho. Dos 149 testes realizados em pessoas 

com síndrome gripal, 117 deram resultado 
positivo (78%). "Nas comunidades do rio 

Amazonas (e Várzeas), os 78% se repetiram", 
explicou Caetano Scannavino através das redes 

sociais. "Nos três polos visitados (Arapixuna, 
Curuai e Vila Socorro) entre 30 e 31/maio, dos 

124 testes, 97 testaram positivo.



transparência nos dados



A sociedade santarena e a imprensa 
precisam de transparência nos dados 

sociedade civil

imprensa

Como está a situação dos indígenas no Baixo 
Tapajós?

Por que SEMSA, SESAI e SESPA não 
compartilham o perfil dos casos confirmados, 
com regularidade e fácil acesso, descrevendo 
indígenas, mulheres/homens/faixa etária?  



testes, notificação e resultados de pesquisas
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Pesquisas sobre casos em Santarém



Pesquisas sobre casos em Santarém



Pesquisas sobre casos em Santarém

Metodologia 
250 indivíduos - casas sorteadas 

Teste rápido autorizado somente  
para pesquisa epidemiológica 



Epicovid 10,8% - 11 junho 2020

304.589 pessoas (IBGE Cidades) 
Segundo Epicovid,  
32.896 casos confirmados



Epicovid 10,8% - 11 junho 2020



Covid19 - Estratégia de Gestão



Covid19 - Baixo Amazonas



Teste - Tempo de resposta



Protocolo de busca ativa, testagem e 
rastreamento de contatos



situação quilombolas na região
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Federação das Organizações de 
Quilombolas de Santarém



Federação das Organizações de 
Quilombolas de Santarém
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PERGUNTAS


