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Resumo
As populações da Amazônia são extremamente vulneráveis à COVID-19 devido ao
intenso fluxo entre as localidades rurais e as sedes municipais e à falta de
infraestrutura de saúde básica adequada na região. O objetivo deste estudo foi (1)
avaliar o efeito da medida de distanciamento social sobre a disseminação da
COVID-19 em sedes municipais e (2) estimar o impacto da redução do contato entre
a população rural e urbana sobre a contaminação de localidades rurais da
Amazônia Central, região do Médio Solimões. Nossos resultados indicam que o
distanciamento social pode reduzir significativamente a velocidade de contaminação
da população em sedes municipais. No entanto, mesmo em sedes municipais com
atividade intensa no combate à COVID-19, o distanciamento social está muito
abaixo do ideal de 70%. Observamos também que a redução do número de visitas e
do tempo de permanência durante cada visita, além da interrupção do fluxo durante
as cinco semanas com maior probabilidade infecção têm impacto marcante sobre a
velocidade de chegada da COVID-19 nas localidades rurais. Recomendamos que,
dada a baixa efetividade de medidas de distanciamento social e o rápido contágio
nas sedes municipais, cada município avalie a implementação de lockdown. Nossos
resultados sugerem também que três medidas podem ser eficientes em atrasar a
chegada da COVID-19 às localidades rurais: (1) a redução no número de visitas que
cada uma faz a um centro urbano, (2) a redução do tempo de permanência durante
cada visita e (3) evitar qualquer ida às sedes municipais durante as cinco semanas
com maior número de pessoas infectadas. Destacamos que todas as medidas
restritivas sugeridas precisam ser acompanhadas por uma ampla campanha de
conscientização e ações de assistência à população rural e às famílias mais
carentes das sedes municipais para garantir acesso a itens básicos para sua
sobrevivência.
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Abstract
The population of small towns and riverine communities in Amazonia are extremely
vulnerable to COVID-19 due to the absence of basic health care infrastructure in the
region. The objective of this study was to (1) evaluate the effect of social distancing
measures in the dissemination of COVID-19 in small towns, and (2) to estimate the
impact of reducing contact between rural and urban populations on the
contamination of riverine communities of Central Amazon. Our results indicate that
social distancing can significantly reduce the speed of dissemination of COVID-19 in
the population of small towns. However, we also observed that even in towns with
intense actions to combat COVID-19, social distancing is below the ideal 70%
isolation mark. Regarding the contamination of riverine communities, we observed
that the reduction in the number of visits and duration of stay, as well as the
interruption of visits during the five weeks with larger probability of contamination has
major impact on delaying the arrival of COVID-19 in these vulnerable populations.
We recommend that, given the low effectiveness of social distancing measures and
the rapid contamination of urban populations, each municipality should evaluate
implementing more restrictive measures such as a full or partial lockdown. Our
results also suggest that three measures can be effective in delaying the arrival of
COVID-19 in riverine communities of Amazonia: (1) the reduction in the number of
visits that each community makes to a town, (2) the reduction in duration of each
visit, and (3) avoiding visits during the five weeks with the largest number of infected
people in towns. It is imperative that implementation of any of the restrictive
measures suggested in this publication be accompanied by a vast communication
campaign as well as social assistance actions for the rural population and poor
families of small towns to guarantee their basic needs for survival.
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Introdução
A COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)), foi inicialmente identificada em dezembro
de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e se espalhou rapidamente por todo o
mundo [1–3]. No Brasil, o primeiro caso da COVID-19 foi confirmado no dia 26 de
fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo, no sudeste do país [4,5 https://covid.saude.gov.br/]. Com a ausência de controle nos aeroportos brasileiros
[6], no dia 21 de março a COVID-19 já havia sido registrada em todas as unidades
da federação e atualmente já foram confirmados 145.328 casos da doença com
9.897 óbitos [5 - covid.saude.gov.br, 08/05/2020].
A COVID-19 tem significado um drástico impacto na economia e na vida das
pessoas em todo o mundo [7]. No entanto, a velocidade de infecção e o número de
óbitos associados à doença têm variado muito entre países [8,9 coronavirus.jhu.edu/data/mortality]. Essa variação, ao que tudo indica, está
associada principalmente à agilidade e eficiência com que medidas de
distanciamento social foram implementadas, assim como à qualidade dos sistemas
nacionais de saúde, às características socioculturais, demográficas e econômicas
da população e estrutura logística de cada região [10–13]. Locais que adotaram
efetivamente medidas de distanciamento social no começo do processo de infecção
tiveram melhores resultados na contenção da doença [11,14].
O distanciamento social é uma medida de saúde pública empregada para reduzir a
interação entre pessoas em situações onde não é possível identificar e nem isolar
pessoas infectadas [15]. Assim como no resto do mundo, essa tem sido a principal
estratégia adotada para desacelerar a disseminação da COVID-19 no Brasil [16–
19]. O objetivo principal desta medida é reduzir o número de pessoas infectadas ao
mesmo tempo e, consequentemente, diminuir a pressão sobre o sistema de saúde
[10,20].
No Brasil, a expectativa é a de que a maior parte dos óbitos decorrentes da COVID19 ocorra nos estados e cidades mais populosas, principalmente no sudeste do país
[21]. A região amazônica, no norte do país, no entanto, apesar de menor densidade
populacional (até 1 habitante/km² [22]), tem características únicas que tornam seus
habitantes extremamente vulneráveis [23]. Um quarto da população amazônica vive
em localidades rurais e territórios indígenas afastados dos centros urbanos, com
índices de desenvolvimento humano entre os mais baixos do país [22]. Em geral, o
acesso aos serviços básicos acontece somente nas áreas urbanas, cuja
infraestrutura é deficiente para atender as demandas dessas populações [24,25].
Apesar de consideradas isoladas, as comunidades tradicionais e indígenas da
Amazônia estão intensamente conectadas às áreas urbanas através da extensa
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rede hidrográfica da região, mantendo vínculo econômico e de acesso a serviços
públicos e privados essenciais (Figura 1; [25–27]). Este fluxo constante traz um
grande risco durante a pandemia da COVID-19, porque as cidades, especialmente
aquelas com aeroportos, tornam-se portas de entrada da doença. Este cenário é
especialmente crítico no estado do Amazonas. As cidades do interior não são
equipadas com leitos de UTI e todos os leitos de categoria de terapia intensiva na
capital do estado, Manaus, já se encontram ocupados [28,29,30
http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/]. O estado, no momento, também possui
o segundo maior número de casos confirmados (taxa de incidência) da COVID-19 e
o maior número de óbitos (taxa de mortalidade) para cada 1 milhão habitantes do
país [5 - covid.saude.gov.br].

Figura 1- Fluxo de pessoas entre comunidades ribeirinhas e as sedes municipais na Amazônia
Central, região do Médio Solimões.

O objetivo deste estudo é (1) avaliar o impacto de medidas de distanciamento social
sobre a velocidade de contaminação nas sedes municipais da Amazônia Central,
região conhecida como Médio Solimões (Figura 1) e (2) estimar a probabilidade de
moradores das localidades rurais da região entrarem em contato com pessoas
infectadas durante uma visita a uma sede municipal em diferentes cenários de
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distanciamento social e com a implementação de três medidas de redução de
contato entre a população rural e urbana.
Métodos
A disseminação da COVID-19 nas sedes municipais
Utilizamos um modelo epidemiológico SIR (Susceptíveis -Infecciosos-Recuperados
[31]) para entender o processo de disseminação da COVID-19 nas sedes municipais
do interior do estado do Amazonas. O modelo projeta a contaminação a partir de
parâmetros da doença, do sistema de saúde, da população infectada e da
implementação de intervenções para reduzir a taxa de transmissão da doença
(Tabela 1). Assumimos que a epidemia local, dentro das sedes municipais, começa
com um indivíduo infectado que transmite o vírus para os demais indivíduos da
população a uma taxa β e que não há entrada ou saída de indivíduos da população.
Esse último pressuposto leva em consideração a drástica redução de voos na
região e a proibição, por decreto estadual, do transporte de passageiros em
embarcações para as cidades do interior do estado do Amazonas (Decreto n°
42.087/2020).
Indivíduos infectados foram classificados como casos assintomáticos,
leves/moderados, severos e críticos (ver [32] para definição clínica de cada uma das
classes). A fração da população infectada dentro de cada classe foi estabelecida por
parâmetros iniciais e para cada classe foi determinada uma taxa de transmissão
independente (Tabela 1), com transmissão pré-sintomática de três dias durante o
período de incubação para todas as classes [33,34]. No modelo, casos severos e
críticos podem se recuperar a uma taxa γ ou morrer a uma taxa μ e essas taxas são
diferentes entre as classes. Indivíduos recuperados foram considerados imunes,
não transmitem mais a doença e não ficam doentes novamente.
O modelo também considera a capacidade hospitalar do sistema de saúde. Quando
leitos estão disponíveis, a taxa de progressão de severo para crítico é 30%
(6.1/(13.8+ 6.1)) (Tabela 1). Assumimos que na ausência de leitos essa progressão
aumentará para 50%. Embora não exista um valor exato para esse aumento da taxa
de progressão para a COVID-19, outros estudos mostram que baixos níveis de
oxigênio estão associados com estados clínicos mais severos, baixas taxas de
recuperação e alta mortalidade para pneumonia e outras doenças respiratórias [e.g.
35–37]. Quando leitos de UTI estão disponíveis, a taxa de mortalidade para
pacientes com infecção crítica é de 49% [38]. Assumimos que na ausência de leitos
de UTI quase todos os pacientes em estado crítico morrem (99%), dado que as
infecções críticas são, por definição, estado de risco de vida que demandam
cuidados médicos avançados.
Para avaliar o impacto de medidas de distanciamento social sobre a velocidade de
contaminação usamos três cenários de distanciamento para cada sede municipal:
(1) sem distanciamento, (2) distanciamento social que leva à redução de 50% de
5

transmissão dos casos leves/moderados, pré-sintomáticos e assintomáticos e (3)
distanciamento social que leva à redução de 70% de transmissão dos casos
leves/moderados, pré-sintomáticos e assintomáticos. Este último considerado o
ideal para a estratégia de distanciamento social [10,20,39].
Por último, comparamos os casos confirmados até o momento (06/05/2020) no
município de Tefé, com a inclinação das curvas de casos leves/moderados em
diferentes cenários de distanciamento social para avaliar a efetividade das medidas
de distanciamento social nesta sede municipal. Realizamos esta análise somente
para Tefé porque, em nossa avaliação, o município tem adotado todas as medidas
de restrição de mobilidade recomendadas e a taxa de diminuição de contaminações
encontradas no município pode servir de parâmetro de comparação para municípios
que estejam adotando estratégias diferentes no estado. Atualmente, todas as
pessoas que apresentam sintomas da COVID-19 estão sendo testadas e orientadas
a permanecer em isolamento.
Correção da fração da população com COVID-19 nas classes severo e crítico
O número real de pessoas com COVID-19 é subestimado em todos os países
devido à falta de aplicação de testes em massa [40]. No Brasil, os testes para
detecção da doença são realizados majoritariamente em pessoas que vão aos
hospitais e que, em geral, precisam de internação [41]. Essas pessoas são uma
amostra tendenciosa da população porque indivíduos assintomáticos e casos
leves/moderados raramente são testados e por isso não são notificados [42,43
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao]. Como consequência, a proporção
estimada de pessoas com sintomas severos e críticos dentro da população
infectada é superestimada. Para corrigir essas estimativas, primeiro usamos a
metodologia proposta por Lachmann e colaboradores [40] para estimar o número
real de pessoas infectadas no Brasil, utilizando a Coreia do Sul como parâmetro de
comparação. Depois calculamos o fator de correção dividindo o número de casos
confirmados pelo número estimado de pessoas infectadas. Na sequência dividimos
as proporções de casos severos e críticos, encontradas na literatura, pelo fator de
correção para obter proporções mais realistas destes parâmetros.
Tabela 1. Parâmetros do Modelo de Disseminação da COVID-19 nas sedes municipais.
Parâmetro

Valor

Referência

Período de incubação (dias)

5

Linton et al., 2020 [44]

Duração de infecções leves/moderadas (dias)

6

WHO, 2020 [32]

Fração da população infectada na classe severo

13.8/5.6*

WHO, 2020 [32]

Fração da população infectada na classe crítico

6.1/5.6*

WHO, 2020 [32]

Probabilidade de morte em pacientes críticos (%)

49

Wu and McGoogan, 2020 [38]

Duração de casos severos (dias)

23

Wang et al., 2020 [45]

Duração de casos críticos / tempo na UTI (dias)

7

Yang et al., 2020 [46]

β1 taxa de transmissão leve/moderado

0.8

Ferretti et al., 2020 [47]

6

β2 taxa de transmissão severo

0.01

Ferretti et al., 2020 [47]

β3 taxa de transmissão crítico

0.01

Ferretti et al., 2020 [47]

βe taxa de transmissão pré-sintomática

0.9

Ferretti et al., 2020 [47]

β0 taxa de transmissão assintomática

0.10

Ferretti et al., 2020 [47]

* 5.6 é o fator de correção para correção da fração da população com COVID-19 nas classes severo
e crítico

A disseminação da COVID-19 nas localidades rurais
A COVID-19 tem uma alta taxa de transmissão, que é facilitada pelo contato ou
proximidade com uma pessoa infectada [47,48]. Portanto, assumimos que a
probabilidade de um morador de uma localidade rural entrar em contato com pelo
menos uma pessoa infectada (PCI) durante uma visita a uma cidade é um bom
proxy para avaliarmos o risco de contágio da população rural.
Para estimar PCI consideramos que uma pessoa que está na cidade se desloca em
média 3516 metros por dia [49] e que o número de pessoas que ela irá encontrar
por dia (NED) é igual a este deslocamento multiplicado pela densidade populacional
na sede municipal. Calculamos a probabilidade de uma pessoa que vem de uma
localidade rural encontrar com pelo menos uma pessoa infectada usando o NED e o
número de pessoas infectadas na sede municipal (PPI) por dia, durante sua visita
na cidade (esse último parâmetro é um dos resultados do modelo de disseminação
da COVID-19 nas sedes municipais). Assumimos que apenas uma pessoa de uma
dada localidade vai à cidade em cada visita e consideramos somente o fluxo de
pessoas daquela localidade para a cidade.
Para entender o impacto de diferentes medidas de intervenção sobre a PCI criamos
quatro cenários:
1. Sem intervenção (0% distanciamento social) na sede municipal, sem redução
no número de visitas e no número de dias que uma pessoa de uma
localidade rural fica na sede municipal em cada visita (média de 6 dias);
2. Distanciamento social que resulta na queda da transmissão em 50% na sede
municipal, sem redução no número de visitas e no número de dias que uma
pessoa de uma localidade rural fica na sede municipal em cada visita (média
de 6 dias);
3. Distanciamento social que resulta na queda da transmissão em 50% na sede
municipal, redução de 50% no número de visitas e número de dias na cidade
reduzido para apenas um dia;
4. Distanciamento social que resulta na queda da transmissão em 50% na sede
municipal, redução de 50% no número de visitas e número de dias na cidade
reduzido para apenas um dia, e visitas não são realizadas durante as cinco
semanas de maior PCI (probabilidades determinadas no cenário 3).
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Dados sociodemográficos
Os dados detalhados para a Amazônia Central, região do Médio Solimões, fazem
parte do levantamento sociodemográfico que compõem o Sistema de
Monitoramento Demográfico e Econômico do Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá [50,51]. Estes dados descrevem a sociodemografia das
Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã a cada cinco anos
desde 2011. Para cada uma das localidades utilizadas na análise obtivemos as
seguintes informações: nome da localidade, coordenadas, número de domicílios,
número médio de moradores por domicílio e população total. A população total de
moradores e usuários das duas Unidades de Conservação é de 16.762 pessoas,
residentes em 3394 domicílios e em 344 localidades. O número médio de visitas a
uma sede municipal por semana e o tempo médio de estadia foram calculados a
partir de uma amostra de 30% dos domicílios das Reservas, total de 990 domicílios.
O fluxo de deslocamentos registrado na amostra foi com destino às sedes
municipais de Alvarães, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Maraã, Tefé, Tonantins e Uarini
(Figura 1).

Resultados
A disseminação da COVID-19 nas sedes municipais.
Em nossa análise o distanciamento social reduziu a velocidade de contaminação em
todas as sedes municipais da área de estudo, atrasando o pico de contaminação em
média quatro semanas no cenário de 50% de isolamento, e entre 12 e 17 semanas
no cenário de 70% (Figura 2). Considerando apenas o cenário de 50% de
isolamento, cenário mais comum no Brasil [52 - google.com/covid19/mobility,53 https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br], o pico de contaminação foi mais
frequente entre as semanas 7 e 10, considerando como primeiro dia a data da
confirmação do primeiro caso. O pico de contaminação acontece mais cedo em
cidades com densidades populacionais menores e ocorre cerca de três semanas
mais tarde nas duas cidades com densidades populacionais maiores, Tefé e Coari.
O número de casos de COVID-19 confirmados até o momento em Tefé foi mais
próximo do modelo de disseminação com 50% de isolamento, no entanto
apresentou desvio desta tendência nos últimos dois dias analisados, indicando que
pode ter ocorrido menor adesão ao isolamento depois dos dias iniciais da circulação
do vírus na população. (Figura 3).
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Figura 2. Número de pessoas expostas à COVID-19 nas sete sedes municipais da região do Médio
Solimões, em diferentes níveis de distanciamento social. Cenário 1, sem distanciamento, curva
vermelha; Cenário 2, distanciamento social que leva à redução de 50% de transmissão dos casos
leves/moderados, pré-sintomáticos e assintomáticos, curva verde; Cenário 3, distanciamento com
redução de 70% de transmissão dos casos leves/moderados, pré-sintomáticos e assintomáticos,
curva azul.

9

Figura 3. Número de pessoas com casos leves/moderados estimado por modelos com diferentes
taxas de distanciamento social (25%, 30%, 40% e 50%) e número de casos de Covid-19 reportados
até o momento (06/05/2020) no município de Tefé.

A disseminação da COVID-19 nas localidades rurais
O distanciamento social nas sedes municipais, sem outras intervenções, resultou
em uma pequena redução da PCI das localidades assim como atrasou o período de
pico da PCI (Figura 4). No entanto, quando foram acrescentadas medidas restritivas
ao número de visitas (redução em 50%) e ao tempo de permanência durante cada
visita (todas as visitas reduzidas a um dia de permanência), além do atraso no
período de pico, houve uma redução significativa da PCI (Figura 3). Essa redução
foi ainda mais marcante quando não houve visitas durante as cinco semanas com
maiores valores da PCI.
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Figura 4 - Probabilidade de um morador de uma localidade rural entrar em contato com pelo menos
uma pessoa infectada (PCI) durante visita às sete sedes municipais de acordo com quatro cenários:
Cenário 1, sem intervenção (0% distanciamento social) na sede municipal, sem redução no número
de visitas e no número de dias que uma pessoa de uma localidade rural fica na sede municipal em
cada visita (média de 6 dias); Cenário 2, distanciamento social que resulta na queda da transmissão
em 50% na sede municipal, sem redução no número de visitas e no número de dias que uma pessoa
de uma localidade rural fica na sede municipal em cada visita (média de 6 dias); Cenário 3,
distanciamento social que resulta na queda da transmissão em 50% na sede municipal, redução de
50% no número de visitas e número de dias na cidade reduzido para apenas um dia; Cenário 4,
distanciamento social que resulta na queda da transmissão em 50% na sede municipal, redução de
50% no número de visitas e número de dias na cidade reduzido para apenas um dia e visitas não são
realizadas durante as cinco semanas de maior PCI (probabilidades determinadas no cenário 3).
Todos os cálculos foram feitos por semana, a partir do primeiro caso de infecção. Os pontos
representam a probabilidade de encontro com pelo menos uma pessoa infectada por um morador de
uma localidade durante uma visita à sede municipal naquela semana. A frequência de visita variou
entre as localidades de acordo com os dados sociodemográficos. A cidade de Coari foi omitida,
porque somente uma localidade mantém visitas regulares a essa sede municipal.
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Discussão
O modelo de disseminação da COVID-19 usado neste estudo indica que, em todas
as sedes municipais avaliadas, o aumento do distanciamento social reduz a
velocidade de contaminação da população urbana (Figura 2), corroborando diversos
outros estudos desenvolvidos para Itália [54], Estados Unidos [39,55], China e
outros países asiáticos e europeus [12,14,16,19,56]. Esse resultado é de extrema
significância para o estado do Amazonas, onde o sistema de saúde pública já
colapsou e onde não existem leitos com respiradores e de UTI para o atendimento
de novos casos severos ou críticos da COVID-19. Neste cenário, atrasar a chegada
da doença por meio do distanciamento social, para que uma infraestrutura
adequada de saúde seja implementada, é uma das medidas mais importantes e
deve ser priorizado como estratégia para reduzir o número de óbitos por COVID-19
na região, especialmente nas pequenas cidades do interior do estado.
Apesar do empenho de algumas prefeituras de sedes municipais, sustentar medidas
de distanciamento social na Amazônia tem sido um desafio, principalmente em
decorrência da situação socioeconômica vulnerável da maior parte da população
[25,57]. Para muitas dessas pessoas o sustento financeiro vem do trabalho diário e
medidas de distanciamento social desacompanhadas de proteção social podem
levá-las a situação de fome e privação de outros benefícios materiais de
necessidade básica [57,58].
O município de Tefé é um bom exemplo de empenho no combate à COVID-19.
Antes da manifestação da doença no município, foi criado um Comitê de
Enfrentamento e Combate à COVID-19 (comitê formalizado pelo Decreto Municipal
nº 238, de 18 de março de 2020) com participação de diversas instituições
municipais, federais e da sociedade civil. O Comitê deliberou e implementou
diversas ações importantes: solicitou o cancelamento de voos de entrada da
principal companhia aérea que transporta passageiros para a cidade, reforçou a
vigilância dos portos para garantir o decreto estadual que proíbe o transporte de
passageiros em embarcações entre as cidades do estado (Decreto 42.087/2020),
iniciou a triagem de todas as pessoas que entram na cidade assim como o
monitoramento diário de casos suspeitos, higienizou ruas e a feira municipal,
reduziu o número de pessoas na feira municipal e fechou o comércio não essencial,
suspendeu aulas e cultos religiosos, decretou o uso obrigatório de máscaras para
funcionários do comércio e recomendou o uso de máscaras para toda a população,
limitou o número de pessoas em supermercados, apoiou bancos na organização de
filas para cadastro e recebimento do auxílio emergencial e do bolsa família, reduziu
o horário de funcionamento de caixas eletrônicos e realizou campanhas diárias de
conscientização (Decretos Municipais nº 238; 248; 252-254; 260; 285; 286; 288;
289; 291; 306, entre 18 de março e 04 de maio de 2020).
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Mesmo com todas essas medidas, a aglomeração de pessoas continua sendo
frequente no centro da cidade. Locais de aglomeração, especialmente no mercado
municipal e na porta dos bancos, estão relacionados a pontos de distribuição de
recursos do auxílio emergencial governamental e de provisões. Os dados atuais da
secretaria de saúde do município comparados às nossas simulações indicam um
índice de distanciamento social próximo da média nacional de 50%, mas muito
aquém do ideal de 70% (Figura 3; [20,59 - https://brasil.io/covid19]).
A baixa efetividade de medidas de distanciamento social e o rápido contágio nas
sedes municipais se tornam ainda mais preocupantes devido à frequência com que
as comunidades ribeirinhas visitam essas cidades - em média 2,8 vezes por semana
na região da Amazônia Central. Levando em consideração que Tefé talvez tenha
uma das melhores iniciativas de combate à COVID-19 do estado do Amazonas e
que mesmo assim estas medidas não estão sendo suficientes diante da
precariedade estrutural do sistema de saúde existente, é importante avaliar a
implementação de um lockdown imediato nos municípios (baseado nos dados
preliminares desse estudo, o município de Tefé já implementou uma medida de
lockdown parcial no dia 05/05/2020, Decreto Municipal nº 307, de 04 de maio de
2020). Em King, Washington-EUA, a implementação dessa medida reduziu a taxa
de transmissão do novo coronavírus de 2,7 para 1,4 em menos de um mês [39]. O
lockdown ajudaria a conter o contágio na cidade e nas comunidades ribeirinhas da
Amazônia.
Nossos resultados sugerem também que medidas restritivas acordadas com as
localidades rurais terão efeito muito mais significativo em reduzir a PCI do que o
distanciamento social nas sedes municipais. Três medidas podem ser eficientes em
atrasar a chegada da COVID-19 a essas localidades: (1) a redução no número de
visitas que cada uma faz a um centro urbano, (2) a redução do tempo de
permanência durante cada visita e (3) evitar qualquer ida às sedes municipais
durante as cinco semanas com maior número de pessoas infectadas. Idealmente
estas ações deveriam ser tomadas em conjunto por todas as localidades rurais.
Todas as medidas restritivas sugeridas neste estudo precisam ser acompanhadas
por uma ampla campanha de conscientização e ações de assistência à população
rural e às famílias mais carentes das sedes municipais para garantir acesso a itens
básicos para sua sobrevivência.
Destacamos também a importância de bases de dados detalhadas e de longo
prazo, como o Sistema de Monitoramento Demográfico e Econômico do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá [50,51], de onde foi retirada boa parte dos
dados usados neste estudo. Esse sistema coleta e mantém dados detalhados sobre
a sociodemografia da região do Médio Solimões, que se mostraram extremamente
relevantes neste momento de crise. Estas informações fornecem base
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imprescindível para o planejamento de ações regionais eficientes, especialmente
casos como a pandemia da COVID-19.

Perspectivas do trabalho
Este trabalho é um exercício inicial com vistas a fundamentar a realização de um
levantamento e análise mais amplos para avaliar a vulnerabilidade à contaminação
por COVID-19 de comunidades rurais, indígenas e não indígenas, de toda a
Amazônia.
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