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Quem olha para o abismo, 
pode acabar sendo engolido por ele.
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Prefácio

Por um outro mundo possível, vacinas a toda população!

Michel Justamand1

Fazer um prefácio de uma obra é sempre uma honra. Antes de 
tudo, um orgulho. Porque prefaciar, dar as primeiras palavras de um 
livro ocorre por convite daqueles que o produziram. Normalmente são 
parceiros de longa data, de pesquisas, de interesses ou colegas de tra-
balho que reconhecem o devido valor da produção e a valorizam para 
que as e os futuras/os leitores tenham interesse de ler o tomo até o fim.

O meu caso é de ser colega institucional, em algum momento da 
vida, ambos autores. Camilo Torres Sanchez professor da Universidade 
Federal do Amazonas – UFAM, na unidade acadêmica do Alto Soli-
mões, em Benjamin Constant, Amazonas, por alguns anos, e eu entre 
2009 e 2020. O mesmo se deu com a autora Maria Francisca Nunes de 
Souza. Ela passou no mesmo concurso que eu, em 2009. Portanto, nós 
três temos em comum a atuação na Instituição Federal Amazonense. 

Sanchez atua na Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 
na cidade fronteiriça de Tabatinga. Essa cidade, a mesma onde se de-
senvolvem as pesquisas e projetos do presente livro, pertence ao que 
chamamos de Tríplice Fronteira Nacional, pois ela se encontra com a 
cidade de Letícia, capital do Estado Amazonas da Colômbia e também 
próxima de Santa Rosa, Distrito peruano. 

Camilo e eu desenvolvemos alguns trabalhos livrescos em con-
junto. Não posso aqui deixar de mencionar. São eles os Diálogos Hí-
bridos volumes 1 e 2, em 2016 e 2017, respectivamente, publicados 
pela editora Alexa Cultural. Nessas oportunidades fomos os organiza-
dores, tivemos também o apoio de outro colega que atua na região, 
Josenildo Santos de Souza, professor da UFAM, de Benjamin, desde 
2006. Já em 2018, foi lançado Diálogos Híbridos III, nessa publicação 
fui o prefaciador. Dessa forma, mantemos respeitosos contatos acadê-
micos e contribuímos com a difusão da cultura cientifica. 

Ainda tratando das relações acadêmicas entre eu e Sanchez pu-
blicamos, em conjunto com Renan Albuquerque e Josenildo Santos de 
Souza, ambos da mesma instituição, o livro Fronteiras de Saberes, em 
2016, pela editora EDUA, da UFAM. Essa obra recebeu a parceria de 

1Doutor em Ciências Sociais/Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/
SP; Professor Associado II do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo 
– UNIFESP e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia – 
PPGSCA, da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 
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autoras/es de diversas instituições da fronteira amazônica e de outros 
locais. 

Esses quatro trabalhos tiveram em comum o desejo de trans-
gredir fronteiras disciplinares. Tentar de alguma forma ampliar as re-
lações interdisciplinares. Nessas obras foram publicados textos com 
temáticas voltadas à agroecologia, antropologia, arqueologia, educa-
ção e suas múltiplas relações, cinema, bibliotecas, metodologia de es-
tudos, religiosidade de matriz africana, sustentabilidade, etnobiologia, 
etnobotânica, entomologia, ecologia política, mitologia amazônica, 
territorialidades amazônicas, a saúde e os conhecimentos tradicionais 
amazônicos, artes plásticas, entre outros muitos saberes antropológicos 
e ou biológicos e suas possíveis relações.

Feitas as devidas apresentações das relações com Sanchez, lem-
bro agora as com  Maria Francisca Nunes de Souza. Colega de insti-
tuição e de outros momentos. Chegamos a compor, inicialmente, uma 
chapa para a direção da unidade acadêmica de Benjamin Constant, o 
famoso Instituto de Natureza e Cultura – INC. Mas depois a ideia foi 
abortada. Eu acabei mantendo a ideia da chapa para a disputa eleitoral 
da direção da unidade, mas com a parceria de Josenildo. Isso ocorreu 
em 2010. 

De lá para cá a colega Nunes de Souza se envolveu na constru-
ção do seu mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação 
– PPGE, da UFAM, em Manaus. Nessa investida, entre 2013 e 2105, 
produtiva de pesquisas ela fez seu trabalho de campo em Benjamin 
Constant. Seu objeto de estudo eram os surdos da cidade. Eu tive a 
oportunidade de participar da sua banca de qualificação e de defesa. 
Assim, nossas relações são de coleguismo institucional, mas também 
de contribuições acadêmicas e científicas, em 2016 e em 20202. Já es-
tive em algumas bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, 
orientados por ela, ou mesmo fomos membros efetivos dessas bancas.

Recentemente, em 2020, tive a grata satisfação de ser convidado 
para prefaciar a obra Políticas de educação do Surdo: problemati-
zando a inclusão bilíngue em escolas da rede municipal de ensino 
de Benjamin Constant, que é oriunda do mestrado de Nunes de Sou-
2Ver: SOUZA, M. F. N. A formação do Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS/LI-
BRAS) no estado do Amazonas e no município de Tabatinga. In: Iraíldes Caldas Torres; Michel Justa-
mand; Tharcísio Santiago Cruz. (Org.). Fazendo Antropologia no Alto Solimões 30. São Paulo: ALEXIA, 
Manaus: EDUA, 2020, p. 125-138. Ver também: SOUZA, M. F. N.; MATOS, M. A. S. As bases legais 
da política para a educação bilíngue dos educandos surdos no Município de Benjamin Constant – AM. 
In: Michel Justamand; Gilse Elisa Rodrigues; Tharcísio Santiago Cruz. (Org.). Fazendo Antropologia no 
Alto Solimões: Gênero e Educação. São Paulo: Alexa Cultural, 2016, v. 1, p. 1-192. Ver ainda: SOUZA, 
Josenildo Santos; COELHO, Maria Auxiliadora; SOUZA, M. F. N. Projeto oficinas de filosofia para 
crianças com o uso de filmes e documentários. In: Michel Justamand; Gilse Elisa Rodrigues; Tharcísio 
Santiago Cruz. (Org.). Fazendo Antropologia no Alto Solimões: Diálogos Interdisciplinares. São Paulo: 
Alexa Cultural, 2016, v. I, p. 1-160.
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za, editado em parceria com a sua orientadora Maria Almerinda de 
Souza Matos. Nesse tomo as autoras analisam os Projetos Políticos 
pedagógicos – PPP, das escolas do ensino básico onde há o bilinguis-
mo na cidade benjaminense. Esse livro foi editado pela parceria entre 
Alexa Cultural e EDUA. 

Feitas as devidas apresentações pelos motivos de proximidade 
e relações acadêmicas históricas com ambos os autores, o que me le-
vam a estar aqui, com orgulho, fazendo a abertura desse livro intitu-
lado Controle Prevenção e Monitoramento do Coronavírus (SAR-
S-CoV-2) e do contágio da COVID-19 no município de Tabatinga, 
Amazonas, Brasil, falarei daqui em diante da importância do livro.

No presente momento em que passamos, como muito bem lem-
brado em epistola inicial do livro, de aumento significativo das mortes, 
pela ampliação da situação pandêmica que o Brasil atravessa, é de alta 
relevância que sejam apresentadas produções cientificas como a que 
as/os senhoras/os tem às mãos para leitura. E que toda a população seja 
vacinada.

E por que?
Porque é preciso um outro modo de lidar com a pandemia no 

país. Um modo que garanta a vida. As melhores condições de vida 
para todas/es/os. Esse livro pode contribuir com suas seis (06) notas 
técnicas apresentadas ao longo do ano de 2020. 

Meus colegas, Camilo e Maria Francisca, tiveram a preocupa-
ção, nesse volume, de transformar suas analises, nas notas, em uma 
linguagem mais acessível para o ampliado conjunto de pessoas lerem. 
Assim, facilitando o entendimento das questões científicas e suas reais 
funções. Abertamente, indo de encontro aos negadores do conheci-
mento cientifico. 

Compactuo com os dois que é necessário que nos façamos en-
tender para que outro mundo, mais coerente, justo, igualitário, huma-
no, seja construído, sendo que as produções cientifico, acadêmicas, 
têm um papel relevante nesse caso. 

Penso que essa obra tem esse viés. Intenciona levar adiante a 
poderosa vertente do fazer cientifico e sua difusão. Mais do que isso 
que esses conhecimentos, saberes e valores não fiquem ensimesmados 
intramuros acadêmicos. Que ganhem outros olhares, novos espaços e 
que sejam finalmente entendidos e compreendidos por um grupo maior 
de nossos pares, ou seja, toda a espécie humana!

Esses são meus mais sinceros votos aos mais variados futuros 
leitores!

Atibaia, março de 2021
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Apresentação

Este livro, Controle Prevenção e Monitoramento do Coro-
navirus (SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no município de 
Tabatinga, Amazonas, Brasil; apresenta seis notas técnicas escritas 
no primeiro semestre de 2020, que apresentam, na Nota Técnica 
001, um modelo divulgativo com rigor científico, direcionado ao 
público mais amplo, do comportamento do Coronavírus (SARS-
-CoV-2) gerador da doença Covid-19, usando como estudo de caso 
o município de Tabatinga. O modelo é aplicado e discutido para a 
situação do município de Tabatinga. Utilizando o modelo apresen-
ta-se a situação atual do contágio, e são apresentadas referências 
cientificas chave para a pesquisa e melhor entendimento do inimigo 
que a população e entidades de saúde devem enfrentar. 

Na Nota Técnica 002 discutem-se desdobramentos práticos 
das relações conflitivas entre o Coronavírus (SARS-CoV-2), gera-
dor da doença Covid-19, Síndrome Respiratória Aguda e a popula-
ção e sociedade amazonense no contexto local municipal de Taba-
tinga. Apresenta-se o surto e seu número efetivo de reprodução R 
que afeta o adensamento e aglomeração da população em habitats 
urbanos.  Também um conjunto de ações emergenciais aplicadas 
até agora, para quebrar o crescimento exponencial acelerado e a in-
tensidade dos contágios pela Covid-19 no município de Tabatinga. 
E uma avaliação de condições e possíveis Índices de cumprimento 
das normas e ações de isolamento social na área urbana município 
de Tabatinga, para o setor de transporte, com análise das mudanças 
mobilidade no Estado do Amazonas em 26 de abril de 2020, decor-
rentes da ação do setor. 

Noutra Nota Técnica 003 apresenta-se, um marco teórico di-
vulgativo sobre a Ecologia política do Coronavírus (SARS-CoV-2), 
gerador da síndrome respiratória aguda Covid-19, destinado a pes-
soal dos setores econômicos, como o varejista, não iniciados em 
ciência. Descrevem-se um conjunto de ações emergenciais aplica-
das até agora, para quebrar o crescimento exponencial acelerado e 
a intensidade dos contágios pela Covid-19 no município de Taba-
tinga. Foi realizada uma avaliação de condições e possíveis Índices 
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de cumprimento das normas e ações de isolamento social na área 
urbana município de Tabatinga, para o setor de varejo e recreação, 
com análise das mudanças mobilidade no Estado do Amazonas em 
26 de abril de 2020, e o mês de janeiro de 2021, decorrentes da ação 
do setor varejista e seus rebatimentos no município de Tabatinga,  e 
se apresentam normas de etiqueta social para locais de trabalho no 
setor comercial e varejista e no local individual de trabalho.

Esta nota técnica 004, apresenta um modelo divulgativo e 
análise estatística com rigor científico, do comportamento do Co-
ronavírus (SARS-CoV-2) gerador da doença Covid-19, usando 
como exemplo o município de Tabatinga. O modelo é aplicado e 
discutido para a situação do município de Tabatinga, utilizando da-
dos gerados pelo GGIFRON e a Secretaria Municipal de Saúde de 
Tabatinga, entre março a maio de 2020. Utilizando o modelo apre-
senta-se um cenário da situação atual do surto, e são apresentadas 
referências cientificas chave para a pesquisa e melhor entendimento 
do inimigo que a população e entidades de saúde devem enfrentar. 

Na Nota Técnica 005 discute um marco teórico para uma 
ecologia política do conflito entre o Coronavírus (SARS-CoV-2) 
gerador da síndrome respiratória aguda Covid-19 e os povos tradi-
cionais, o caboclo e ou ribeirinho; relacionado com os surtos epi-
dêmicos do passado e o do presente que afetaram esta população. 
Mostra a importância dos povos caboclos e ribeirinhos para o de-
senvolvimento sustentável da floresta tropical amazônica. Apresen-
ta características da economia, do padrão de vida ribeirinho, a or-
ganização social cabocla de parentesco e co-residencia, a estrutura 
familiar e a migração temporal urbano rural que afetam as condi-
ções e índices de cumprimento de normas de isolamento social em 
área rural e várzea no combate à pandemia.

Na Nota Técnica 006 apresenta-se, um marco teórico divul-
gativo sobre a Ecologia política do Coronavírus (SARS-CoV-2), 
gerador da síndrome respiratória aguda Covid-19, destinado a 
pessoal dos setores como a universidade. Um conjunto de ações 
emergenciais aplicadas até agora, para quebrar o crescimento expo-
nencial acelerado e a intensidade dos contágios pela Covid-19 no 
município de Tabatinga que afetam o funcionamento do Centro de 
Estudos Superiores de Tabatinga CESTB/UEA. Uma avaliação de 
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condições e possíveis Índices de cumprimento das normas e ações 
de isolamento social na área urbana município de Tabatinga, para o 
Centro da UEA, com análise das mudanças na atividade de ensino 
superior no Estado do Amazonas em 26 de maio de 2020, decorren-
tes da ação do setor e seus rebatimentos no município de Tabatinga 
e normas de etiqueta social para locais de trabalho no setor educati-
vo e no local individual de trabalho

Palavras-chave
Modelagem, transporte, isolamento, prevenção, varejo, re-

creação, estatística, povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, 
quilombolas, universidades, educação, UEA, Coronavírus (SARS-
-CoV-2), Covid-19, Tabatinga, Amazonas, Brasil
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Presentación

Este libro, Controle Prevenção e Monitoramento do Coro-
navirus (SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no município 
de Tabatinga, Amazonas, Brasil, presenta seis notas técnicas re-
dactadas en el primer semestre de 2020, las cuales presentan, en 
Nota Técnica 001, un modelo de difusión con rigor científico, di-
rigido al público más amplio, del comportamiento del Coronavirus 
(SARS-CoV-2) que genera Covid - 19, utilizando el municipio de 
Tabatinga como estudio de caso. El modelo se aplica y se discute 
para la situación en el municipio de Tabatinga. A partir del modelo 
se presenta la situación actual del brote y se presentan referencias 
científicas clave para la investigación y un mejor conocimiento del 
enemigo al que deben enfrentarse la población y las entidades sa-
nitarias.

La Nota Técnica 002 analiza las consecuencias prácticas de 
las relaciones conflictivas entre el Coronavirus (SARS-CoV-2), que 
genera la enfermedad Covid-19, el Síndrome Respiratorio Agudo 
y la población y sociedad amazónica en el contexto local de Taba-
tinga. Se presenta el brote y su número efectivo de reproducción R, 
que afecta la densidad y aglomeración de la población en hábitats 
urbanos. También un conjunto de acciones de emergencia aplicadas 
hasta ahora, para romper el acelerado crecimiento exponencial y la 
intensidad de los contagios por Covid-19 en el municipio de Ta-
batinga. Y una evaluación de las condiciones y posibles índices de 
cumplimiento de las normas y acciones de aislamiento social en el 
área urbana de Tabatinga, para el sector transporte, con un análisis 
de los cambios en la movilidad en el Estado de Amazonas el 26 de 
abril de 2020, resultado de la acción del sector.

En otra Nota Técnica 003, se presenta un marco teórico sobre 
la ecología política del Coronavirus (SARS-CoV-2), que genera el 
síndrome respiratorio agudo Covid-19, dirigido a personas de los 
sectores económicos, como el minorista, que no están iniciados 
en la ciencia. Se describen un conjunto de acciones de emergen-
cia aplicadas hasta la fecha para romper el crecimiento exponencial 
acelerado y la intensidad de los contagios por Covid-19 en el mu-
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nicipio de Tabatinga. Se realizó una evaluación de las condiciones 
y posibles índices de cumplimiento de las normas y acciones de 
aislamiento social en el área urbana de Tabatinga, para el sector co-
mercial y recreativo, con un análisis de los cambios en la movilidad 
en el Estado de Amazonas en 26 de abril de 2020 y el mes de enero 
de 2021, resultado de la acción del sector minorista y su impacto en 
el municipio de Tabatinga, y existen normas de etiqueta social para 
los lugares de trabajo en los sectores comercial y minorista y en el 
lugar de trabajo individual.

Esta nota técnica 004, presenta un modelo de difusión y 
análisis estadístico con rigor científico, del comportamiento del 
Coronavirus (SARS-CoV-2) que genera la enfermedad Covid-19, 
tomando como ejemplo el municipio de Tabatinga. El modelo se 
aplica y discute para la situación en el municipio de Tabatinga, uti-
lizando datos generados por GGIFRON y la Secretaría Municipal 
de Salud de Tabatinga, entre marzo y mayo de 2020. Usando el 
modelo, se presenta un escenario de la situación actual del brote, 
y se presentan referencias científicas clave para la investigación y 
mejor comprensión del enemigo que deben enfrentar la población y 
las entidades de salud.

En Nota Técnica 005 se discute un marco teórico para una 
ecología política del conflicto entre el Coronavirus (SARS-CoV-2) 
que genera el síndrome respiratorio agudo Covid-19 y los pueblos 
tradicionales, los caboclos y/o ribereños; relacionados con brotes 
epidémicos pasados   y presentes que afectaron a esta población. 
Muestra la importancia de los caboclos y los pueblos ribereños para 
el desarrollo sostenible de la selva amazónica. Presenta caracterís-
ticas de la economía, el nivel de vida ribereño, la organización so-
cial cabocla de parentesco y convivencia, la estructura familiar y 
la migración temporal urbano-rural que afectan las condiciones y 
tasas de cumplimiento de las normas de aislamiento social en zonas 
rurales y de tierras bajas. en la lucha contra la pandemia.

La Nota Técnica 006 presenta un marco teórico sobre la eco-
logía política del Coronavirus (SARS-CoV-2), que genera el sín-
drome respiratorio agudo Covid-19, dirigido a personal de sectores 
como la universidad. Un conjunto de acciones de emergencia apli-
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cadas hasta ahora, para romper el acelerado crecimiento exponen-
cial y la intensidad de los contagios del Covid-19 en el municipio 
de Tabatinga que afectan al funcionamiento del Centro de Estu-
dios Superiores en Tabatinga CESTB / UEA. Una evaluación de 
las condiciones y posibles índices de cumplimiento de las normas y 
acciones de aislamiento social en el área urbana de Tabatinga, para 
el Centro UEA, con un análisis de los cambios en la actividad de la 
educación superior en el Estado de Amazonas el 26 de mayo, 2020, 
surgimiento de la acción del sector y su impacto en el municipio de 
Tabatinga y etiqueta social para los lugares de trabajo en el sector 
educativo y en el lugar de trabajo individual

Palabras clave
Modelización, transporte, aislamiento, prevención, retail, 

recreación, estadística, tradicional, indígena, ribereña, quilombola, 
universidades, educación, UEA, Coronavirus (SARS-CoV-2), Co-
vid-19, Tabatinga, Amazonas, Brasil
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Presentation

This book presents six technical notes written in the first 
half of 2020, which present, in Technical Note 001, a dissemination 
model with scientific rigor, directed to the wider public, of the beha-
vior of Coronavirus (SARS-CoV-2) that generates Covid- 19, using 
the municipality of Tabatinga as a case study. The model is applied 
and discussed for the situation in the municipality of Tabatinga. 
Using the model, the current situation of the outbreak is presented, 
and key scientific references for research and better understanding 
of the enemy that the population and health entities must face are 
presented.

Technical Note 002 discusses the practical consequences 
of conflicting relationships between Coronavirus (SARS-CoV-2), 
which generates Covid-19 disease, Acute Respiratory Syndrome 
and the Amazonian population and society in the local context of 
Tabatinga. The outbreak and its effective number of reproduction 
R are presented, which affects the density and agglomeration of 
the population in urban habitats. Also a set of emergency actions 
applied until now, to break the accelerated exponential growth and 
the intensity of contagions by Covid-19 in the municipality of Ta-
batinga. And an evaluation of conditions and possible rates of com-
pliance with the rules and actions of social isolation in the urban 
area of   Tabatinga, for the transport sector, with an analysis of the 
changes in mobility in the State of Amazonas on April 26, 2020, 
resulting from the action of the sector.

Another Technical Note 003 presents a theoretical framework 
about the political ecology of the Coronavirus (SARS-CoV-2), whi-
ch generates the Covid-19 acute respiratory syndrome, aimed at pe-
ople from the economic sectors, such as the retailer, who are not 
initiated in science. A set of emergency actions applied to date are 
described to break the accelerated exponential growth and the in-
tensity of contagions by Covid-19 in the municipality of Tabatinga. 
An evaluation of conditions and possible rates of compliance with 
the rules and actions of social isolation was carried out in the urban 
area of   Tabatinga, for the retail and recreation sector, with an analy-
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sis of the changes in mobility in the State of Amazonas on April 26, 
2020, and the month of January 2021, resulting from the action of 
the retail sector and its impact on the municipality of Tabatinga, and 
there are norms of social etiquette for workplaces in the commercial 
and retail sectors and in the individual workplace.

This technical note 004, presents a dissemination model and 
statistical analysis with scientific rigor, of the behavior of the Coro-
navirus (SARS-CoV-2) that generates Covid-19 disease, using the 
municipality of Tabatinga as an example. The model is applied and 
discussed for the situation in the municipality of Tabatinga, using 
data generated by GGIFRON and the Municipal Health Department 
of Tabatinga, between March and May 2020. Using the model, a 
scenario of the current situation of the outbreak is presented, and 
key scientific references are presented for research and better un-
derstanding of the enemy that the population and health entities 
must face.

In Technical Note 005 discusses a theoretical framework for 
a political ecology of the conflict between the Coronavirus (SAR-
S-CoV-2) that generates the Covid-19 acute respiratory syndrome 
and the traditional peoples, the caboclo and or riverside; related to 
past and present epidemic outbreaks that affected this population. 
It shows the importance of the caboclos and riverside peoples for 
the sustainable development of the Amazon rainforest. It presents 
characteristics of the economy, the riverside standard of living, the 
cabocla social organization of kinship and co-residence, the family 
structure and the rural urban temporal migration that affect the con-
ditions and rates of compliance with social isolation norms in rural 
and lowland areas in the fighting the pandemic.

Technical Note 006 presents a theoretical framework about 
the political ecology of the Coronavirus (SARS-CoV-2), which ge-
nerates the Covid-19 acute respiratory syndrome, aimed at person-
nel from sectors such as the university. A set of emergency actions 
applied until now, to break the accelerated exponential growth and 
the intensity of contagions by Covid-19 in the municipality of Taba-
tinga that affect the functioning of the Center for Higher Studies in 
Tabatinga CESTB / UEA. An assessment of conditions and possib-
le rates of compliance with the rules and actions of social isolation 
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in the urban area of   Tabatinga, for the UEA Center, with an analysis 
of the changes in higher education activity in the State of Amazonas 
on May 26, 2020, arising of the sector’s action and its impact on the 
municipality of Tabatinga and social etiquette for workplaces in the 
educational sector and in the individual workplace

Key words
Modeling, transport, isolation, prevention, retail, recreation, 

statistics, traditional, indigenous, riverside, quilombola, universi-
ties, education, UEA, Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, Ta-
batinga, Amazonas, Brazil
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Introdução

O ser humano enquanto ser total, como espécie biológica 
submetida as regras da física, a química e a evolução por seleção 
natural, esta perante um desafio existencial, sua extinção como es-
pécie dominante no planeta Terra. Os alicerces de sua supervivên-
cia no planeta estão abalados irreversivelmente;  pelo deterioro da 
atmosfera, com o aquecimento global;  a hidrosfera, com a acidi-
ficação extrema dos oceanos;  a litosfera, com a exploração selva-
gem das camadas sedimentares para extração de hidrocarburos; e o 
conjunto de tudo isso, chamado de biosfera ou Gaia, onde desen-
volve-se o miraculoso processo da evolução biológica das espécies, 
desde os nano-seres vivos como os vírus, até os maiores mamíferos 
como as lontras, baleias e morcegos, ou o animal humano, tambem 
é e são vítimas da voracidade do homem.

So que esse processo natural também foi abalado, socavado, 
deturpado pelo grupo mais influente da espécie humana; através 
de melhoras continuas na saude publica, como  as melhoras em 
saneamento básico, agua potável, alimentação e os antibióticos e 
as vacinas, o ser humano como população ganhou um auto-isola-
mento, um involucro de ferro da natureza da qual foi originado, so 
que ao custo de declarar guerra contra a natureza originaria, e os 
povos humanos que mantem a ligação com esse mundo natural nas 
florestas tropicais, como a amazônica, o massacre de indígenas e 
camponeses pelo mundo afora são uma dimensão mais desta guerra 
pandêmica global. 

A construção deste involucro de ferro, vidro e plástico, base-
ado em tecnologias que destroem a natureza, cortou, suspendeu, o 
processo de evolução biológica humana, substituindo este por uma 
evolução tecnosocioeconomicocultural, regida por regras criadas 
pelo ser humano através de disputas de poder tribal, massacres, 
guerras e predação da natureza humana e a natureza natural,  que 
quase nunca levaram em consideração as regras da natureza físi-
ca, química, biológica e ecológica do planeta, sendo isto a base da 
disputa entre ciencia e tecnologia, onde a tecnologia, engenharia, 
procura trapacear, “armar contra”, à natureza para poder usar ela.
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So que isto tem um limite que já foi atingido, e os limites de 
manipulação humana da natureza foram extravasados, quando um 
grupo de vírus pulou de animais para seres humanos como resulta-
do da destruição dos mecanismos evolutivos que separavam estes 
vírus da população humana; as florestas tropicais são complexos 
emaranhados de relações ecológicas que preservam as trajetórias 
evolutivas das espécies que por milhões estruturam essas redes de 
vida, todas a procura de uma única coisa; se reproduzir; e as quei-
madas, o desmatamento, a mineração, a agricultura e pecuária pre-
datória, que geram a extinção em massa de espécies, sua migração 
a ambientes humanizados, direcionou a força, pressão ou fluxo se-
letivo para que o mais simples dos seres vivos, na sua procura pela 
sobrevivência saísse do escuro de uma floresta tropical no focinho 
de um morcego, fosse repassado para um animal selvagem ou do-
méstico consumido pelo ser humano, na sua racionalidade depre-
dadora, por fora dos limites milenares da alimentação, rompendo 
a barreira entre as espécies e colocando a espécie humana na sua 
maior prova evolutiva.

Este livro, Controle Prevenção e Monitoramento  do Corona-
virus (SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no município de 
Tabatinga, Amazonas, Brasil, não pretende dar resposta a esta crise 
civilizatória da espécie humana, pretende com autoconsciência da 
crise direcionar o conhecimento científico que está sendo produ-
zido a toque de caixa, para tentar ajudar localmente a população 
humana na região amazônica, a se proteger desta catástrofe, pois 
existe a certeza de que a própria racionalidade tecnosocioeconomi-
cocultural que deu origem à crise não será capaz de resolvê-la, pois 
é incapaz de enxergar a crise como crise, é mais uma chance de “se 
dar bem”; entendem se dessa forma todos os tipos e vertentes das 
posturas religiosas que pregam o negacionismo da ciencia, o uso 
das técnicas miraculosas e cloroquinas para curar seus fregueses re-
ligiosos e políticos, o vergonhoso interesse político e econômico, “o 
toma lá dá cá”, na compra das vacinas e a cultura do “salve se quem 
puder” e do “dar se bem” dos “fura-fila”, que movimentam a so-
ciedade brasileira para o abismo, no sentido mais amplo do termo.

É provável que quando este livro seja lido, o Brasil já tenha 
atingido a marca de 500000 mortos, significando que, para o grupo 
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que dirige o pais a crise estaria já resolvida, através de um méto-
do eugênico genocida, que resolveu seus problemas mais graves, a 
enorme população obesa, idosa, pobre, doente e desempregada do 
pais, e a pequena porem incomoda população indígena, que sobre-
carregam o sistema de proteção social e previdenciário, com paga-
mento de auxílios e pensões a quem, na visão criminal desse grupo 
não trabalha, e não contribui para fazer o brasil “grande de novo”.

Assim, está muito claro que o combate a pandemia não e 
somente um problema cientifico, social, econômico ou cultural; é 
no fundo um problema derivado de uma crise ética que propõe um 
dilema existencial ao ser humano, ou se adapta ao planeta ou será 
extinto, e essa adaptação passa pela formulação de uma nova ética, 
no sentido de uma pequena ética, uma etiqueta, uma pequena ética 
nas nossas relações com o planeta, e com a natureza humana e a 
natureza natural da qual fazemos parte queiramos ou não, uma “eti-
queta respiratória já seria grande avanço”.

Quando usamos luvas, máscara, óculos ou garfo e faca, deve-
mos entender que, não estamos nos protegendo do mundo natural, 
mas estamos protegendo o mundo da vida de nós mesmos.

O mundo tem um ar, tato, cheiro, cor, sabor e textura nova 
e diferente que revela o novo sentido de nossa relação com a natu-
reza.  

Camilo, Tabatinga, Amazonia, Sul américa,
 Idus de março de 2021
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Introducción

El ser humano como ser total, como especie biológica some-
tida a las reglas de la física, la química y la evolución por selección 
natural, se enfrenta a un desafío existencial, su extinción como es-
pecie dominante en el planeta Tierra. Los cimientos de su supervi-
vencia en el planeta se tambalean irreversiblemente; el deterioro 
de la atmósfera, con el calentamiento global; la hidrosfera, con ex-
trema acidificación de los océanos; la litosfera, con la explotación 
salvaje de capas sedimentarias para la extracción de hidrocarburos; 
y todo esto, llamado biosfera o Gaia, donde se desarrolla el proceso 
milagroso de evolución biológica de las especies, desde los nano-
-seres vivos como los virus, hasta los mamíferos más grandes como 
nutrias, ballenas y murciélagos, o el animal humano, es también y 
son víctimas de la voracidad del hombre.

Sólo que ese proceso natural también fue sacudido, minado, 
tergiversado por el grupo más influyente de la especie humana; a 
través de mejoras continuas en la salud pública, como mejoras en 
saneamiento básico, agua potable, alimentos y antibióticos y vacu-
nas, el ser humano como población ganó el autoaislamiento, una 
carcasa de hierro de la naturaleza de la que se originó, solo que a 
costa de declarar la guerra contra la naturaleza originaria, y los pue-
blos humanos que mantienen la conexión con este mundo natural en 
los bosques tropicales, como la Amazonía, la masacre de indígenas 
y campesinos en todo el mundo son otra dimensión de esta guerra 
pandémica global.

La construcción de esta carcasa de hierro, vidrio y plástico, 
basada en tecnologías que destruyen la naturaleza, cortan, suspen-
den, el proceso de evolución biológica humana, reemplazándolo por 
una evolución tecnosocioeconómicocultural, regida por reglas cre-
adas por humanos a través de disputas tribales de poder. masacres, 
guerras y depredación de la naturaleza humana y la naturaleza natu-
ral, que casi nunca tuvo en cuenta las reglas de la naturaleza física, 
química, biológica y ecológica del planeta, siendo esta la base de 
la disputa entre ciencia y tecnología, donde tecnología, ingeniería, 
busca engañar, “armarse contra”, la naturaleza para poder usarla.
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Entonces esto tiene un límite que ya se ha alcanzado, y se 
traspasaron los límites de la manipulación humana de la naturale-
za, cuando un grupo de virus saltó de los animales a los humanos 
como resultado de la destrucción de los mecanismos evolutivos que 
separaban a estos virus de la población humana. ; los bosques tro-
picales son complejos enredados en relaciones ecológicas que pre-
servan las trayectorias evolutivas de las especies que para millones 
estructuran estas redes de vida, todas en busca de una sola cosa; 
reproducir; e incendios, deforestación, minería, agricultura y gana-
dería depredadora, que generan la extinción masiva de especies, su 
migración a ambientes humanizados, dirigieron la fuerza, presión 
o flujo selectivo para que el más simple de los seres vivos, en su 
búsqueda de supervivencia para salir del oscuridad de un bosque 
tropical frente a un murciélago, para pasar a un animal salvaje o 
doméstico consumido por el ser humano, en su racionalidad depre-
dadora, fuera de los límites ancestrales de la alimentación, rompien-
do la barrera entre especies y colocando a la especie humana en su 
mayor prueba evolutiva.

Este libro, Controle Prevenção e Monitoramento  do Coro-
navirus (SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no município de 
Tabatinga, Amazonas, Brasil, no pretende dar respuesta a esta crisis 
civilizadora de la especie humana, pretende con la autoconciencia 
de la crisis orientar el conocimiento científico que se está produ-
ciendo de un vistazo, para intentar ayudar a la población humana 
de la región amazónica a nivel local. , para protegerse de esta ca-
tástrofe, porque existe la certeza de que la racionalidad tecnosocio-
económica y cultural que dio origen a la crisis no podrá resolverla, 
al no poder ver la crisis como una crisis, es una oportunidad más. 
llevarse bien”; De esta manera, se entienden todo tipo y vertiente 
de actitudes religiosas que predican la negación de la ciencia, el 
uso de técnicas milagrosas y de cloroquina para curar a sus clientes 
religiosos y políticos, el vergonzoso interés político y económico, 
la compra de vacunas y la cultura de “salvese si puede,” el“ se dio 
bien ” y de “colarse en la fila ”, que llevan a la sociedad brasileña 
al abismo, en el sentido más amplio del término.

Es probable que para el momento de la lectura de este libro, 
Brasil ya haya alcanzado la marca de 500.000 muertos, lo que signi-
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fica que, para el grupo que dirige el país, la crisis ya estaría resuelta, 
a través de un método eugenésico genocida, que resolvió su mayor 
graves problemas, la enorme población obesa, anciana, pobre, en-
ferma y desocupada del país, y la pequeña pero incómoda población 
indígena, que sobrecargan el sistema de protección social y social, 
con el pago de ayudas y pensiones a quienes, en la mirada criminal 
de este grupo no funcionan, y no contribuyen a que Brasil “vuelva 
a ser grande”.

Por tanto, está muy claro que la lucha contra la pandemia no 
es solo un problema científico, social, económico o cultural; es bá-
sicamente un problema derivado de una crisis ética que propone un 
dilema existencial al ser humano, o se adapta al planeta o se extin-
guirá, y esta adaptación implica la formulación de una nueva ética 
en el sentido de una pequeña ética, una etiqueta, una pequeña ética 
en nuestras relaciones con el planeta, y con la naturaleza humana y 
la naturaleza natural de la que formamos parte, nos guste o no, una 
“etiqueta respiratoria ya sería un gran avance”.

Cuando usamos guantes, una máscara, anteojos o tenedor 
y cuchillo, debemos entender que no nos estamos protegiendo del 
mundo natural, sino que estamos protegiendo el mundo de la vida 
de nosotros mismos.

El mundo tiene un aire, tacto, olor, color, sabor y textura nue-
vos y diferentes que revela el nuevo significado de nuestra relación 
con la naturaleza.

Camilo, Tabatinga, Amazonia, Sudamérica,
 Idus de marzo de 2021
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Introduction

The human being as a total being, as a biological species 
submitted to the rules of physics, chemistry and evolution by na-
tural selection, is facing an existential challenge, its extinction as a 
dominant species on planet Earth. The foundations of his survival 
on the planet are shaken irreversibly; the deterioration of the atmos-
phere, with global warming; the hydrosphere, with extreme acidi-
fication of the oceans; the lithosphere, with the wild exploitation 
of sedimentary layers for the extraction of hydrocarbons; and the 
whole of this, called the biosphere or Gaia, where the miraculous 
process of biological evolution of species develops, from nano-li-
ving beings such as viruses, to the largest mammals such as otters, 
whales and bats, or the human animal, is also and are victims of the 
voracity of man.

Only that natural process was also shaken, undermined, mis-
represented by the most influential group of the human species; 
through continuous improvements in public health, such as impro-
vements in basic sanitation, clean water, food and antibiotics and 
vaccines, the human being as a population gained self-isolation, an 
iron casing from the nature from which it originated, only that at the 
cost of declaring war against original nature, and the human peoples 
who maintain the connection with this natural world in tropical fo-
rests, such as the Amazon, the massacre of indigenous and peasants 
around the world are another dimension of this global pandemic 
war.

The construction of this iron, glass and plastic casing, based 
on technologies that destroy nature, cut, suspended, the process of 
human biological evolution, replacing it with a technosocioecono-
miccultural evolution, governed by rules created by humans throu-
gh tribal power disputes. , massacres, wars and predation of human 
nature and natural nature, which almost never took into account the 
rules of the physical, chemical, biological and ecological nature of 
the planet, this being the basis of the dispute between science and 
technology, where technology, engineering , seeks to cheat, “arm 
against”, nature in order to use it.
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So this has a limit that has already been reached, and the li-
mits of human manipulation of nature were crossed, when a group 
of viruses jumped from animals to humans as a result of the des-
truction of the evolutionary mechanisms that separated these vi-
ruses from the human population; tropical forests are complexes 
entangled in ecological relationships that preserve the evolutionary 
trajectories of the species that for millions structure these life ne-
tworks, all in search of a single thing; reproduce; and fires, defores-
tation, mining, agriculture and predatory livestock, which generate 
the mass extinction of species, their migration to humanized envi-
ronments, directed the force, pressure or selective flow so that the 
simplest of living beings, in their search for survival to leave the 
darkness of a tropical forest in the face of a bat, to be passed on to a 
wild or domestic animal consumed by humans, in their depredating 
rationality, outside the age-old limits of food, breaking the barrier 
between species and placing the human species in its greatest evo-
lutionary proof.

This book, Control Prevention and Monitoring of the Coro-
navirus outbreak (SARS-CoV-2) and Covid-19 disease in the mu-
nicipality of Tabatinga, Amazonas, Brazil, does not intend to res-
pond to this civilizing crisis of the human species, it intends with 
self-awareness of the crisis to direct the scientific knowledge that 
is being produced at a glance, to try to help the human population 
in the Amazon region locally, to protect themselves from this ca-
tastrophe, because there is a certainty that the technosocioeconomic 
and cultural rationality that gave rise to the crisis will not be able to 
resolve it, as it is unable to see the crisis as a crisis, it is yet another 
chance to “get along”; In this way, all types and strands of religious 
attitudes that preach the negation of science are understood, the use 
of miraculous and chloroquine techniques to cure their religious 
and political customers, the shameful political and economic inte-
rest, purchase of vaccines and the culture of “save if you can” and 
the “give yourself well” of “fura-fila”, which move Brazilian socie-
ty to the abyss, in the broadest sense of the term.

It is likely that by the time this book is read, Brazil will have 
already reached the 500,000 dead mark, meaning that, for the group 
that runs the country, the crisis would already be solved, through a 
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genocidal eugenic method, which solved its most serious problems, 
the huge obese, elderly, poor, sick and unemployed population of 
the country, and the small but uncomfortable indigenous popula-
tion, who overburden the social and social protection system, with 
payment of aid and pensions to those who, in the criminal view of 
this group do not work, and does not contribute to making Brazil 
“big again”.

So it is very clear that combating the pandemic is not just 
a scientific, social, economic or cultural problem; it is basically a 
problem derived from an ethical crisis that proposes an existential 
dilemma to human beings, or adapts to the planet or will be ex-
tinguished, and this adaptation involves the formulation of a new 
ethics in the sense of a small ethics, a label, a small ethics in our 
relations with the planet, and with human nature and the natural na-
ture of which we are a part, whether we like it or not, a “respiratory 
label would already be a great advance”.

When we wear gloves, a mask, glasses or fork and knife, we 
must understand that we are not protecting ourselves from the na-
tural world, but we are protecting the world of life from ourselves.

The world has a new, different air, touch, smell, color, flavor 
and texture that reveals the new meaning of our relationship with 
nature.

Camilo, Tabatinga, Amazonia, South América,
 Idus of March 2021
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Controle Prevenção e Monitoramento do 
Coronavirus (SARS-CoV-2) e do contágio da 

Covid-19 no município de Tabatinga, Amazonas, 
Brasil. Modelagem do comportamento do 

Coronavirus (SARS-CoV-2)

Prof. Dr. Camilo Torres Sanchez1

Nota Técnica 001
Modelagem do comportamento do Coronavirus

(SARS-CoV-2) gerador da doença Covid-19 no município 
de Tabatinga, Amazonas, Brasil

Nota elaborada e revisada até 06/05/2020

Resumo: Esta nota técnica 001, apresenta um modelo divulgativo com rigor 
científico, direcionado ao público mais amplo, do comportamento do Coronavirus 
(SARS-CoV-2) gerador da doença Covid-19, usando como exemplo o município 
de Tabatinga. O modelo é aplicado e discutido para a situação do município de 
Tabatinga. Utilizando o modelo apresenta-se a situação atual, e são apresentadas 
referências cientificas chave para a pesquisa e melhor entendimento do inimigo que a 
população e entidades de saúde devem enfrentar. Estão em preparação notas técnicas 
para o enfrentamento nos setores de Transporte 002, e Varejo 003, no município.
Palavras-chave: Modelagem, Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, Tabatinga, 
Amazonas, Brasil

Modelo do comportamento do Coronavirus (SARS-CoV-2) 
gerador da doença Covid-19 no município de Tabatinga

Uma característica importante dos vírus e outros patógenos 
é como eles são contagiosos (COBEY,2020) ou que tão rápida e 
sua reprodução, crescimento, desenvolvimento e evolução. Isso é 
medido e modelado de algumas maneiras. Uma medida importante 
é o R0, ou número básico de reprodução, que indica quantos novos 
casos uma pessoa infectada gera. Para um R0 de três, se esperaria 
que cada novo caso de uma doença produzisse três outras infec-
ções; esta não é apenas uma medida da infecciosidade inerente a 
1 ctsanchez@uea.edu.br / camilo.sanchez.torres@gmail.com 
Biólogo professor Licenciatura em Ciências Biológicas - Centro de Estudos Superiores de 
Tabatinga - Universidade do Estado do Amazonas, CESTB/UEA
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uma doença; também depende de outros fatores, incluindo a taxa de 
contato dentro de uma população e a duração do período infeccioso. 
É um valor dependente da situação; portanto, em uma cidade, o R0 
pode ser maior e em outra menor. 

Também pressupõe que toda a população é suscetível à do-
ença. Os primeiros estudos sobre o comportamento do Covid-19 
em Wuhan estimaram o R0 médio entre 2,2 e 2,7, enquanto surtos 
de menor escala como o que ocorreu a bordo do navio de cruzeiro 
Diamond Princess tiveram um R0 estimado em 2,2. Outros estudos 
sugerem que valores tão baixos quanto 1,5 e tão altos quanto 3,8 são 
possíveis. (NICK EVERSHED AND ANDY BALL, 2020)

Mas o R0 não é o único número importante. O número efe-
tivo de reprodução, R, é um valor que leva em consideração a sus-
cetibilidade da população. Uma única pessoa portando o vírus no 
meio a uma população de 1000 pessoas, com um valor maior de 1 
a população e totalmente susceptível e a infeção pode se espalhar 
rapidamente. Acontece que algumas pessoas não são suscetíveis a 
infeção por causa da imunidade natural, ou através da vacinação, ou 
que já tenham sido previamente infetadas, ou se a transmissão do 
vírus e coibida por parte da população estar isolada, assim o valor 
de R diminui e a transmissão e incompleta e reduzida. A redução de 
R abaixo de 1 corta a expansão, e sendo cortada isto em general aju-
da aos sistemas de saúde a processar melhor o influxo de pacientes 
que precisam de tratamento semi intensivo e intensivo. 

Taxa de isolamento (%) e o percentual da população que está 
isolada ou em quarentena, pode ser estabelecido a traves de 
uma amostragem de presença de pessoas nas ruas utilizando 
equipamentos de proteção individual ou contagem casa a casa 
ou através da mobilidade de telefones celulares.

Taxa de susceptibilidade (%) indica se uma pessoa pode ser 
infectada e diminui com vacinação ou imunidade adquirida 
através de infecção. Esta pode ser calculada a partir da relação 
entre a população total do município e o número de infectados 
contabilizados através de teste de PCR, serológica e ainda o 
quadro clínico característico da doença.

Outra variável é quão mortal e a enfermidade provocada pelo 
vírus, algumas enfermidades como Ebola tem R0 menor que outras 
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doenças como Covid-19 porem tem uma alta taxa de mortalidade 
(%) A taxa estimada de fatalidade para o Covid-19 varia novamen-
te, dependendo da localização e da situação, e particularmente do 
nível de teste que está sendo realizado. No início da pandemia na 
China, por exemplo, um relatório colocou a taxa de mortalidade de 
casos em 2,3%. Na Coréia do Sul, o vírus tem uma taxa de mortali-
dade estimada em 1,2%. 

No Amazonas a taxa de mortalidade está neste momen-
to em 7,9%, segundo dados da FVS (2020) do Amazonas, no dia 
27/04/2020, tinha 63100 doentes e 4286 óbitos para uma taxa de 
mortalidade nacional de 5.4%.

Utilizando número básico de reprodução médio do Covid-19 
Ro de 2,7, a taxa de mortalidade de 7,981% da FVS (2020) para 
24/04/2020 em tudo o Estado do Amazonas, a taxa de suscetibilida-
de de cerca de 60% já que a população de Tabatinga não tem imu-
nidade natural, nem está vacinada e não tem imunidade, e a taxa de 
isolamento arbitraria de 40%, pode definir os limites para diferentes 
valores e ver o resultado usando um modelo simplificado. 

A realidade das pandemias segundo os autores é muito mais 
complexa, mas esta nota demonstra os conceitos básicos subjacen-
tes à propagação de doenças que podem ser utilizados para gerir a 
pandemia no nível local ou municipal. O modelo utilizado aqui usa 
uma população hipotética de 1.000 pessoas para visualizar melhor a 
proporção de infecções e mortes e assume que todas as pessoas po-
dem entrar em contato com todas as outras pessoas da população. A 
população de Tabatinga por exemplo e de 65844 habitantes e 1000 
seriam o 1,5% da população local.

Nesse modelo, (36%) 365 pessoas do grupo foi infectado em 
comparação com (59,81%) da população 598 pessoas, se nenhu-
ma estratégia de isolamento tivesse sido implementada. 30 pessoas 
morreram (3%) do grupo. Susceptível população: 598 ind., Infecta-
dos: 348 ind., óbitos: 29 ind. e R0: 2.79.

Sem uma estratégia de isolamento, seriam necessárias 5,71 
fases para todos os membros suscetíveis deste grupo (598 pessoas) 
serem infectados. O período de fase do vírus Covid-19 é entre cinco 
e seis dias, 34,26 dias. Taxa de mortalidade de 8,3%, 8 de cada 100 
cidadãos infectados morreram.
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O anterior em condições teóricas depois será apresentado o 
resultado do modelo para a situação do município de Tabatinga 

O modelo aplicado a situação do município de Tabatinga
Considerando o total de 65844 habitantes (100%) de Tabatin-

ga (IBGE,2020) os números seriam se nada for feito para controlar 
a expansão do vírus na comunidade assim 1975,32 óbitos, 39374,71 
não infectados, 24362,28 infectados para o total. Considerando uma 
Taxa de mortalidade de 8,1%. 

Dividindo estes números em 30 dias seria assim: 65,8 óbitos/
dia, 1312,49 não infectados/dia, 812,076 infectados/dia e 11531,34 
total por dia. Frente a estes números, fica clara relevante impor-
tância de realizar pesquisa sobre formas reduzir a suscetibilidade 
da população ao vírus e a doença mediante comunicação assertiva, 
isolamento e limpeza extrema. 

Por fase de reprodução do vírus que corresponde a 1 sema-
na para um total de fases de 5,71, esperam-se 346 mortos/semana, 
6895,7 não infectados/semana, 4266,5 infectado/sem., para o total 
de 11531,1total/sem., para o município de Tabatinga. Como essa 
previsão se relaciona com a capacidade de leitos no sistema de saú-
de municipal foge ao escopo desta pesquisa, CONASS (2020).

Situação atual da epidemia
A realidade atual da curva da epidemia em Tabatinga para 

o período de 13/03/2020 a 06/05/2020 é assim: 9 óbitos, 232 ca-
sos confirmados através de teste PCR ou serológico, para uma taxa 
de mortalidade média de 9,9%, maior da registrada pela FVS/AM 
(2020) de 6,0% para o estado do Amazonas e maior que a do mode-
lo teórico realizado de 8,1%. Podem estar morrendo em Tabatinga 
10 pessoas de cada 100 doentes.

Segundo o IBGE (2020) os óbitos ocorridos no ano de 2018 
em Tabatinga por lugar de residência do falecido foram 258 pesso-
as, uma média de 21,5 ind./mês ou 0,71 pessoas/dia, na média mor-
re 1 pessoa por dia em Tabatinga em condições antes da pandemia. 

Desses 258 óbitos 27 foram por doenças do aparelho respira-
tório 10% do total sem ser a Covid-19, indicando que em Tabatinga 
existem condições pré-existentes que favorecem o surgimento de 
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doenças respiratórias.  A partir de 23 de abril o número de óbitos 
afastou-se da média anual passando a 3,5 ind./dia, mostrando que a 
situação foge ao normal da cidade.

A realidade da epidemia em Tabatinga para o dia de 
27/01/2021 é assim: 94 óbitos, 2645 casos confirmados, através de 
teste PCR 358 casos, 2287 casos usando teste serológico, para uma 
taxa de mortalidade média de 3,5%, maior da registrada pela FVS/
AM (2021) de 2,92% para o estado do Amazonas e menor que a 
do modelo teórico realizado de 8,1%. Podem estar morrendo em 
Tabatinga 3 pessoas de cada 100 doentes. Estes valores são 10% 
menores que o estimado pelo modelo populacional se nada for feito 
para conter o avanço da epidemia, ou se existem condições desfa-
voráveis para o crescimento do vírus. Nesta data a vacinação estava 
apenas começando e não tinha efeito sobre o crescimento do vírus 
e da doença.

Segundo o IBGE (2020) os óbitos ocorridos no ano de 2018 
em Tabatinga por lugar de residência do falecido foram 258 pesso-
as, uma média de 21,5 ind./mês ou 0,71 pessoas/dia, na média mor-
re 1 pessoa por dia em Tabatinga em condições antes da pandemia.
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Controle Prevenção e Monitoramento do 
Coronavirus SARS-CoV-2 e do contágio da 

Covid-19 no município de Tabatinga, Amazonas, 
Brasil.

Prof. Dr. Camilo Torres Sanchez2

Nota Técnica 002
Condições e Índices de cumprimento normas de isola-

mento social área urbana município de Tabatinga: Setor 
Transportes

Nota elaborada e revisada até 15/05/2020

Resumo: Nesta Nota Técnica discutem-se desdobramentos práticos das relações 
conflitivas entre o Coronavirus (SARS-CoV-2), gerador da doença Covid-19, Sín-
drome Respiratória Aguda e a população e sociedade amazonense no contexto local 
municipal de Tabatinga. Esta Nota apresenta, um marco teórico divulgativo sobre 
a Ecologia política do Coronavirus, destinado a pessoal dos setores econômicos 
não iniciados em ciência, mas que precisam conhecer minimamente o inimigo que 
enfrentam. Apresenta-se o surto e seu número efetivo de reprodução R que afeta o 
adensamento e aglomeração da população em habitats urbanos.  Um conjunto de 
ações emergenciais aplicadas até agora, para quebrar o crescimento exponencial ace-
lerado e a intensidade dos contágios pela Covid-19 no município de Tabatinga. Uma 
avaliação de condições e possíveis Índices de cumprimento das normas e ações de 
isolamento social na área urbana município de Tabatinga, para o setor de transporte, 
com análise das mudanças mobilidade no Estado do Amazonas em 26 de abril de 
2020, decorrentes da ação do setor e seus rebatimentos no município de Tabatinga.
Palavras-chave> Transportes, Isolamento, Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, 
Tabatinga, Amazonas, Brasil

Marco Teórico Divulgativo Ecologia política do Coronavi-
rus (SARS-CoV-2) gerador da síndrome respiratória agu-
da Covid-19

O Coronavírus (SARS-CoV-2) é um pequeno pedaço de 
RNA de ácido ribonucleico ou RNA de mais ou menos 30 pares 
2 ctsanchez@uea.edu.br / camilo.sanchez.torres@gmail.com 
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de bases, 120 nm de tamanho, uma base nitrogenada desse vírus é 
uma molécula com peso e tamanho muito pequeno em uma cabe-
ça de alfinete pode caber milhões de esse vírus, e uma gotícula de 
água onde ele se aloja pode ter 40 a 100 micrometros.  Os cientistas 
descobriram que, ao longo de um mês, a variedade do novo Corona-
vírus transmitido em uma comunidade mudará ao longo do tempo, 
sempre que houver uma alteração na letra de uma cepa de 29.903 
nucleotídeos de ácido ribonucleico, aproximadamente cada 2 me-
ses.  O vírus está evolucionando (NETSTRAIN,2020).

O vírus não é apenas o pedaço de RNA  linear, é um tipo 
de bola ou esfera cuja superfície é composta de glicoproteínas, ou 
seja, proteínas semelhantes às dos músculos associados aos lipídios 
ou óleos, portanto, o nome glico -proteínas, e é por isso que o gel 
de álcool ajuda a destruir a membrana da glicoproteína, expondo 
o pedaço de RNA, tornando mais fácil a fragmentação pelo efeito 
da luz forte, por exemplo luz ultravioleta ou o sol do meio-dia nos 
trópicos equatoriais, ou temperatura acima de 60 graus Celsius, ou 
a ação do sabão que rompe as ligações entre os pares de bases do 
vírus, destruindo a sequência de informações que produz mais vírus 
dentro da célula pulmonar das pessoas.

Assim, o RNA do Coronavírus é protegido por uma bola e 
gordura de capsídeo e proteínas, também nessa bola protetora es-
tão outras proteínas que afastam os anticorpos do corpo humano, 
impedindo que o vírus seja ingerido pelos glóbulos brancos do san-
gue, também nessa espécie de membrana viral, existem proteínas 
chamadas S, que conseguem se inserir na membrana das células 
da língua, garganta, traqueia e pulmões, nos famosos alvéolos pul-
monares, onde é filtrado o oxigênio do ar para entrar na corrente 
sanguínea e ser fixado pela hemoglobina do pulmão nos glóbulos 
vermelhos.

O vírus pousa na superfície da célula alveolar e insere uma 
proteína nomeada S,  que é como uma chave que abre uma porta, 
essa porta é a membrana do alvéolo pulmonar, o vírus abre a porta 
e descarrega o pedaço de RNA na célula, que até então, era um 
pedaço de molécula sem vida, somente ao entrar na célula é reco-
nhecido pela célula como um RNA de transferência para produzir 
novos RNAt, ou seja, novos vírus, o RNA viaja para o reticulo en-
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doplasmático e  núcleo das células do alvéolo do pulmão e entra 
em contato com o RNA da célula, causando uma retro-transcrição 
da sequência de informações contida nos pares de bases do RNA 
viral, ou seja, o vírus carrega dentro de si a receita para outros vírus 
que somente o RNA da célula do pulmão pode ler e, quando lê, 
produz mais RNA a partir do vírus, a partir de uma célula podem 
sair 100.000 cópias do vírus, a célula se enche com esses vírus e 
acaba quebrando, quando milhões dessas células se rompem, induz-
-se a sensação de gripe, espirros ou engolir, tosse seca e, finalmente, 
falta de ar para a pessoa respirar porque as células dos pulmões não 
existem mais.

Mas o corpo humano não fica parado e inicia uma reação de 
defesa em larga escala, fabricando levas sucessivas de anticorpos 
que atacam vírus, tentando identificar a melhor chave para abrir a 
fechadura da membrana do vírus, a das glicoproteínas, e comer ou 
digeri-las para exterminá-los, a reação imune tem uma intensidade 
que varia de pessoa para pessoa, depende do sexo, homens adoecem 
mais, da idade, os mais velhos têm menos capacidade de reagir, de 
doenças que já tiveram,  pessoas que têm o hábito de fumar, esse 
hábito enfraquece as células dos pulmões, problemas de diabetes, 
rins, hipertensão que reduz a capacidade de filtragem dos pulmões. 

Essa reação gera um aumento na temperatura corporal que 
normalmente é de 36 graus Celsius, sobe para 38 e acima rapida-
mente. Por isso os doentes estão divididos segundo o nível febre, 
alguém com tosse com duração de menos de 5 dias, e temperatura 
corporal normal de 36 graus Celsius pode estar com gripe leve ori-
ginada por outro vírus, mas alguém com febre alta de 38 a 40 ou 
mais pode estar com o Covid-19, se associar sintomas como tosse 
seca com duração de mais de dias, e falta de ar ou afogamento a 
suspeita é muito grande.

 Essa suspeita pode ser resolvida com um teste de PCR-R-
NA que não está disponível em todo Brasil. Este seria o quadro da 
Síndrome Respiratória Aguda produzida pelo vírus Covid-19 que 
compromete sistemicamente todo o organismo da pessoa.

Está claro que o Covid-19 círculo primeiro entre pessoas 
maiores de 60 anos, homens, viajantes de avião internacional ou 
barcos como cruzeiros e expressos do rio Solimões, que usam ar 
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reciclado na cabine, que se alimentavam de carnes especiais de caça 
como morcego, lontra, macaco e outras, visitavam comércios como 
feiras de venda de carne sem o tratamento adequado, que circula-
vam em carros com ar-condicionado ou ônibus em grupos de 3 a 5 
pessoas (TT RAMOS 2020).

Por isso muitos motoristas de taxi e barco estão contamina-
dos, também pessoas aposentadas que frequentam mercados e pra-
ças onde ficam conversando como maneira de socializar, estas pes-
soas saíram da China para Itália, Espanha e Alemanha de feiras na 
época do ano novo chinês deixaram o vírus nesses países e voltaram 
para adoecer na China e depois viram para o Brasil no carnaval ou 
depois.

 Locais frios com temperaturas de 5 a 15 celsius são ótimas 
para o vírus manter sua viabilidade biológica, mas também são lo-
cais onde as pessoas usam muita roupa, pegam gripes com facilida-
de e ser aglomeram para dar “calor humano” umas a outras, só que 
isso favorece a disseminação do vírus, locais onde o calor humano 
flui como casas de idoso, escolas, boates, são locais onde o vírus 
tem tido uma ação maior, igrejas por usar um ambiente que permite 
a aglomeração de pessoas muito perto umas de outros foram locais 
excelentes para disseminação do vírus. 

Inclusive os famosos bares de Londres são locais ótimos para 
expansão do vírus pois são fechados com pouca circulação de ar, 
com muitas pessoas fumantes portanto com doença respiratória, 
inmunodeprimidos pelo uso de álcool ou entorpecentes, similar a 
alguns bares da cidade de Tabatinga 

O vírus disseminasse pelo ar, como o vento, cai no solo, nas 
ruas, praças, parquinhos infantis, só que ali a chuva quando vo-
lumosa lava o vírus daí, como no casso de cidades de menos de 
30.000 habitantes e áreas rurais, onde a média de chuva e maior de 
300 litros/metro quadrado por mês ou 3000 mm por ano, como na 
Amazônia, por isso cidades onde chove muito, pelo menos 2 vezes 
por semana, tem menor chance de exposição ao vírus (KIESHA 
PREM ET.AL.2020). Deve ter em consideração que as cidades da 
Amazônia apresentam o fenômeno de ilha de calor que aumenta 
a temperatura e reduz a umidade do ar e a chuva localizada nelas 
assim, cidades como Manaus ou Tabatinga, secas e quentes, não 
cairiam nesta situação.
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Nas superfícies como mesas, roupas, mobília, toda superfície 
em contato com o ar respirado por seres humanos ou animais pode 
estar com alta quantidade de vírus, não e somente a presença do 
vírus o problema também e sua quantidade, a chamada carga viral, 
assim um médico ou enfermeira que atende sem máscara recebera 
de vários doentes um pouco do vírus até chegar a uma carga tão alta 
que adoecera rapidamente e de forma grave, isso vale para taxistas, 
caixistas, manicuras, profissionais do sexo, que não usam proteção 
na boca, um bom banho do corpo eliminaria o vírus presente na pele 
das pessoas.

A radiação solar alta, uma forte e calorosa iluminação do 
sol, como a presente na área equatorial tropical, maior de 50 graus 
celsius, e radiação ultravioleta bem alta ajudam a eliminar o vírus 
das áreas abertas, mas isso não e suficiente em cidades de clima 
seco frio onde não tem vento e o frio protege o vírus de sus de-
gradação. (DALTON, CRAIG AND CORBETT, STEPHEN AND 
KATELARIS, ANTHEA, 2020).  SANCHEZ, (2016), em por uma 
ecologia política do mundo da vida e a formação da modernidade 
na Amazônia mostra os vínculos entre o desenvolvimento insus-
tentável e as mazelas que afetam atualmente a região incluído estes 
surtos de doenças epidêmicas. 

Contágio do Coronavirus (SARS-CoV-2) gerador da do-
ença Covid-19 e seu número efetivo de reprodução R.

Tem se passado quase 3 meses desde que em 13 de janeiro de 
2020, algumas pessoas que estavam em Wuhan decidiram viajar de 
avião e levar ao mundo o SARS-CoV-2. Este vírus RNA passou da 
China aos Estados Unidos, Europa Itália, Espanha e Alemanha, to-
dos países com intenso fluxo de pessoas por via aérea para o Brasil, 
6 semanas depois apareceu o primeiro casso registrado em São Pau-
lo mediante a prova PCR, em 25 de fevereiro, mas nesse momento 
já havia, mas de 1000 casos em São Paulo e Rio de Janeiro. Meio 
mês depois, 17 dias depois, o 13 de março foi confirmado o pri-
meiro casso do vírus em Manaus (BRASIL R DAGNINO, MWD 
DE FREITAS – 2020), mas como pode se esperar já havia dezenas 
de casos ativos na cidade, e se espalhando por via fluvial e aérea 
aos municípios do interior do estado como Tabatinga ou Benjamin 
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Constant. O primeiro casso registrado em Tabatinga foi o dia 8 de 
abril.

Esta nota foi elaborada e revisada até o dia 15/05/2020, para 
esta data em média em Tabatinga foram monitoradas 342 pessoas 
que ingressaram na cidade por via aérea ou fluvial, considerando 
que a população de Tabatinga e de 65844 ind., seria o correspon-
dente ao 0,5% da população número muito grande se considerado 
o risco de transmissão do vírus. O censo também mostra que a po-
pulação da cidade tem uma altíssima taxa de recambio pois quase 
40% das pessoas só passam temporadas curtas na cidade. Foram 
identificadas em média 58 indivíduos com sintomas da doença Co-
vid-19, foram testadas 57 pessoas por dia, sendo que 10 deram teste 
negativo, 44 pessoas confirmaram ter a doença, 67 foram isoladas 
nas suas casas, internadas 12 por agravamento de sua condição e 
3,5 foram a óbito na média do 13 de março a 05 de maio de 2020. 
Situação similar para o mês de janeiro de 2021 com o adicional de 
que parte da população de Tabatinga possa ter migrado para a area 
rural, para países de origem como Peru ou Colômbia, áreas ribeiri-
nhas e comunidades indígenas com o que o tamanho da população 
urbana deva ter se reduzido de 20 a 40%.

Uma característica importante dos vírus e outros patógenos é 
como eles são contagiosos (COBEY,2020). Isso é medido de algu-
mas maneiras. Uma medida importante é o R0, ou número básico 
de reprodução, que indica quantos novos casos uma pessoa infec-
tada gera. Para um R0 de três, esperaríamos que cada novo caso de 
uma doença produzisse três outras infecções. Esta não é apenas uma 
medida da infecciosidade inerente a uma doença. Também depende 
de outros fatores, incluindo a taxa de contato dentro de uma popu-
lação e a duração do período infeccioso. É um valor dependente da 
situação; portanto, em uma cidade, o R0 pode ser maior e em outro 
menor. Também pressupõe que toda a população é suscetível à do-
ença. Os primeiros estudos sobre o comportamento do Covid-19 em 
Wuhan estimaram o R0 médio entre 2,2 e 2,7, enquanto contágios 
de menor escala como o que ocorreu a bordo do barco Diamond 
Princess tiveram um R0 estimado em 2,2. Outros estudos sugerem 
que valores tão baixos quanto 1,5 e tão altos quanto 3,8 eram possí-
veis. NICK EVERSHED AND ANDY BALL, (2020)
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A situação da epidemia nos bairros de Tabatinga, parte da 
base que o número básico de reprodução Ro do Sars-Covid-2 pode 
ser de 2,7 ou maior, como se sabe que muitas pessoas, pelo menos 
351 chegaram de diferentes formas a Tabatinga, por via fluvial nas 
lanchas como a Cristal e o avião da Azul que vem de Manaus, no 
período de  1 a 29 de abril de 2020, as viagens em lancha foram 
suspensas em 20 de março (G1,2020), e as de avião em 17 de abril 
quase um mês depois, cortando a fonte principal de contaminados, 
deste grupo sai o subgrupo fundador da doença no município. As-
sim pode se dizer que o grupo inicial de transmissores da doença 
pode ser de entre 20 e 35 pessoas, cada um desses repassou o vírus 
para 2 pessoas, passando no prazo de 13 a 15 dias que é o ciclo de 
reprodução do vírus para entre 400 e 1225 pessoas o dia 23 de abril. 

O número efetivo de reprodução, R, é um valor que leva em 
consideração a suscetibilidade da população a doença Covid-19. 
Uma única pessoa portando o vírus (SARS-CoV-2) no meio a uma 
população de 1000 pessoas, com um valor de maior de 1 a popu-
lação é totalmente susceptível e a infeção pode se espalhar rapida-
mente. Acontece que algumas pessoas não são suscetíveis a infeção 
por causa da imunidade natural, ou através da vacinação, ou que já 
tenham sido previamente infetadas, ou se a transmissão do vírus e 
coibida quando parte da população estar em regime de isolamento, 
assim o valor de R diminui a transmissão e incompleta e reduzida. 
A redução de R abaixo de 1 corta a expansão e sendo reduzida isto 
em general ajuda aos sistemas de saúde a processar melhor o in-
fluxo de pacientes aos hospitais. (COBEY SARAH, 2020; NICK 
EVERSHED AND ANDY BALL,2020). A Taxa de isolamento 
(%) e o percentual da população que está isolada ou em quarentena, 
pode ser estabelecido a traves de uma amostragem de presença de 
pessoas nas ruas utilizando equipamentos de proteção individual ou 
contagem casa a casa.

Prevenção controle e monitoramento da epidemia
As medidas de prevenção de isolamento e quebra da cadeia 

de transmissão do vírus, levam a redução do número efetivo de re-
produção do vírus R. Estas medidas iniciaram com fechamento de 
instituições educativas dia 17 de março, Meios de transporte fluvial 
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(19 de março). O dia 7 de abril percebe se na cidade desabasteci-
mento de produtos vindos de Manaus e Iquitos (Peru), sendo sinal 
de quebra de cadeias de logística e por tanto da mobilidade de pes-
soas desde esses locais de forma temporal; depois são fechados ser-
viços não essenciais de comercio, transporte automotor (motocicle-
tas e carros), fechamento feiras e mercados, limitação de horário de 
funcionamento de supermercados, clinicas privadas, construtoras, 
taxi e mototáxi, imposição de uso de mascaras em locais públicos, 
o dia 17 de abril.

 O dia 22 de abril, declara se a saturação total da única unida-
de estadual de saúde municipal ou UPA, e ordena se o fechamento 
e desinfeção de feiras livres, observam se medidas da própria po-
pulação para limpeza e isolamento a partir de 25 de abril. Em 23 de 
abril, com 23 casos confirmados e 2 óbitos, a secretaria de saúde 
de Manaus informa a prefeitura que não pode receber doentes da 
covid-19 por estar já saturados, e insurgem os primeiros 4 casos 
confirmados de donos de comércios da aglomeradíssima feira livre 
de Tabatinga localizada na entrada do porto da cidade bairro Dom 
Pedro, de onde espalham se os casos aos bairros Comunicações e 
Vila Paraiso.

 O dia 28 de abril pula para 12 óbitos e 83 casos confirmados, 
mostrando um sinal de início da fase exponencial do crescimento 
da doença em Tabatinga. Conclamando a necessidade de reforçar 
as medias de isolamento no município. O conjunto destas medidas 
deve contribuir a reduzir o número efetivo de reprodução, R, de 1 
(100%) para cerca de 0,4 (40%). Requerendo se medidas de contro-
le e monitoramento do sucesso do isolamento. Neste trabalho avalia 
se um contei-o rápido do fluxo de veículos na cidade como índice 
de isolamento.

Setor Transportes em Tabatinga
Segundo Wikipedia (2020), em 2015, o município de Taba-

tinga contava com uma frota de 7.332 veículos, sendo a 815 auto-
móveis, 3.655 motocicletas, 2.474 motonetas, 177 caminhonetes, 
entre outros. É notável o grande número de motocicletas circulando 
pela cidade.
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Em 2018 eram 891 automóveis e 7333 motocicletas segun-
do IBGE 2018, mas deve se assumir que estas são informações de 
veículos fabricados e vendidos legalmente em Tabatinga e que o 
restante e uma frota informal de origem peruana e colombiana.  

Segundo estimativa da Secretaria de Transporte, na cidade 
de Tabatinga (AM) circulam 50 mil motos brasileiras, 30 mil co-
lombianas e 10 mil peruanas, que transitam nas ruas, sem levar em 
consideração os transportes de quatro ou mais rodas. Dessas 40 mil 
estão isoladas em Leticia e Santa Rosa por fechamento de fronteira 
internacional. No horário de pico, o fluxo fica insustentável, prin-
cipalmente, por causa das poucas ruas trafegáveis e sem estrutura. 
Sobre o assunto, o programa Revista Brasil entrevistou o secretário 
Municipal de Infraestrutura de Tabatinga.

 Eles destacaram a falta de infraestrutura, omissão do go-
verno, alto número de acidentes de trânsito, falta de recursos para 
a organização do tráfego e a grave situação na região de fronteira. 
Eles informam que Tabatinga é uma cidade com grande número de 
habitantes e não tem infraestrutura para suportar tantos carros. Pelo 
fator econômico, as pessoas vão comprar motos no Peru, por serem 
mais baratas. Tabatinga (AM) sofre com caos no trânsito, falta de 
infraestrutura e excesso de motos e veículos comprometem a mobi-
lidade (EBC,2020).

Condições e Índices de cumprimento das normas de isola-
mento social em Tabatinga

Para estimar o cumprimento as regras de isolamento social 
em Tabatinga, que constam no Decreto 154/GP-PMT de 30 de abril 
de 2020, Art.9 que estende a proibição de trafego de veículos auto-
motivos pelas vias públicas do município, por 15 dias, foi realizada 
uma contagem de veículos na avenida da Amizade de Tabatinga, o 
dia 30 de abril de 2020 entre 13h18 e 13h29, 10 minutos de contei-o 
usando uma câmera de vídeo, foram contados só os veículos que 
passaram pela rua em direção ao aeroporto de Tabatinga, na direção 
sul, frente a maior farmácia municipal, contabilizados motos, trici-
clos e veículos de quatro rodas como carros de passeio e caminhões. 
(WEIN LM, ATKINSON MP 2009).
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O resultado foi de 300 motocicletas trafegando nos 10 mi-
nutos de contei-o, ou 30 motos/minuto, isto corresponde a (0,6%) 
da frota de motos da cidade; significa que em 1 hora nesta aveni-
da podem estar circulando 1800 motocicletas e triciclos, ao redor 
de (3,6%)  das motocicletas da cidade; se for em 24 horas seriam 
43200 motos/dia circulando em média, a frota de motocicletas em 
Tabatinga segundo matéria jornalística da Radio Brasil de 2016, é 
de 50000 unidades, ou seja que existe a probabilidade de que nesse 
ritmo trafegasse pela cidade o 86,4% da frota de motos da cidade 
num único dia.

Segundo Wikipedia (2020) tem em Tabatinga 815 automó-
veis ou 100% de frota, assim foram contados nos 10 minutos de 
amostragem, 32 carros de 4 rodas na maioria veículos de passeio, 
residualmente caminhões o (4%) da frota da cidade, 3,2 carros/mi-
nuto, significando que em 1 hora pode estar circulando na avenida 
192 autos/hora ou o (23,6%) da frota de automóveis de Tabatinga, 
e em 24 horas seriam 4608 automóveis, para 565% excedendo in-
clusive o tamanho total da frota de automóveis mostrando que os 
automóveis estão saindo. 

 Assim será tomado o percentual de veículos circulando em 
24 horas ou 1 dia na cidade como o percentual de descumprimen-
to do isolamento decretado pelo poder público sendo este de (0,8) 
86,4% para motocicletas e de (5,6%) 565% para automóveis em 24 
horas, isto não considera o quantitativo de veículos das forças de 
combate à epidemia circulando durante a amostra, e outros fatores. 
Assim a medida de proibição de circulação de veículos na cidade 
de Tabatinga não estaria tendo efeito pelo que é necessário propor 
alternativas a simples proibição de tráfego.

Taxa de isolamento (%) e o percentual da população que está 
isolada ou em quarentena, pode ser estabelecido a traves de uma 
amostragem de presença de pessoas nas ruas utilizando equipamen-
tos de proteção individual ou contagem casa a casa. Neste casso a 
taxa de isolamento da população no munícipio de Tabatinga seria 
de (2%) 0,2 para motocicletas e de -56% (5,6) para veículos de 
passeio. As duas extremamente baixas para conseguir o objetivo 
de quebrar a rede de transmissão do vírus e o surgimento de casos 
da doença. Em Tabatinga não existem paradas de ônibus que pos-
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sam ser utilizadas para avaliar a aglomeração de pessoas usando o 
critério de mobilidade de transportes do Google de -45% (-0,45) 
(GOOGLE,2020).

A medida emergencial proposta seria permitir a venda de 
combustíveis exclusivamente a forças de combate a pandemia mu-
nicipal, proibindo sua venda ao restante da população por 15 dias. 
Em Tabatinga existe a venda de combustíveis em 2 postos brasi-
leiro e 2 postos localizados em Leticia Colômbia, tambem tem um 
número não quantificado de vendas de gasolina em garrafas PET 
de origem peruana.  A interdição dos postos seria fácil, mas dessas 
vendas informais pode ser mais difícil. 

Relação entre o quantitativo de veículos e o número e 
adensamento de pessoas no espaço urbano de Tabatinga

O Coronavirus transmite-se pelo ar a curta distância menor a 
1 metro em contatos com pessoas sintomáticas, e a longa distância 
de 2 a 10 metros quando associado a correntes direcionadas de ar, 
como o casso de ar-condicionado, ventilador ou o ar expelido por 
motos e caros ao circular em ruas encaixadas por prédios ou arvores 
como o casso das ruas de Tabatinga (LIU, Y. ET AL. 2020). Tam-
bem aerossóis que são massas de ar suspensas durante mais de 5 mi-
nutos são uma possivel fonte de transmissão do agregado de vírus.

 Se a necessidade é de ter uma distância de 1m entre pesso-
as, para coibir a transmissão do vírus Coronavirus (SARS-CoV-2), 
cada pessoa precisa de uma área de 4m2 para poder estar protegido, 
com ela no centro desse quadrado, em 10000m2  na área de um 
quarteirão típico no Brasil só poderia haver 2500 pessoas ocupando 
o espaço, em 1000m2 a área típica de um supermercado o mercado 
de bairro seriam 250 pessoas, em 100 m2 a área de uma casa típica 
de classe média seria de 2,5 pessoas; se a distância fosse reduzida 
a 50cm a quantidade de pessoas seria de 5000 nos 10000 metros do 
quarteirão e de 25 na casa de bairro popular. 

Utilizando a densidade de veículos circulando nas ruas foi 
estimada a densidade de pessoas em circulação. Pode se dizer que 
em 10 minutos na cidade de Tabatinga tinha 600 pessoas circulando 
pela rua numa área de 1000 metros quadrados, isso corresponde ao 
2% da população municipal, se assumisse que tinha duas pessoas 
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por motocicleta, e desconsiderando os automóveis e as outras pes-
soas em pé na rua fazendo filas ou circulando, para a análise. Se-
riam 60 pessoas/metro quadrado ou 600 ind./km2 de adensamento 
estático, um valor típico de uma cidade grande, esse adensamento 
aconteceu por o curto espaço de tempo de 10 minutos, poderia ter 
sido numa fila de 10 minutos, ou na permanência dentro de um 
supermercado; São Paulo tem densidade estática de 7398,26 hab./
km2;

Em Tabatinga a densidade observada foi de 600 pessoas por 
1000 metros quadrados, que excede as 250 propostas pela teoria 
em 100%. Sendo preciso reduzir essa densidade de 600 para 250 
pessoas, e adotar medidas para diminuir a distância de viagem ae-
rotransportada das partículas virais de 2 metros a 20 centímetros ou 
menos através do uso obrigatório de máscara de dupla camada em 
ambientes públicos e privados. Tabatinga tem uma densidade está-
tica de 16,2 hab./km2 somando área rural e urbana, já no critério de 
densidade dinâmica esse pode chegar a 600hab./km2. Revelando 
a necessidade de desconcentrar a oferta de serviços deste setor da 
cidade, para desaglomerar a população.

Assim a medida de proibição de circulação de veículos na 
cidade de Tabatinga não estaria tendo efeito para desaglomerar a 
população da cidade, pelo que é necessário propor alternativas a 
simples proibição de tráfego.

A medida emergencial seria permitir a venda de combustí-
veis exclusivamente a forças de combate a pandemia municipal, 
proibindo sua venda ao restante da população por 15 dias.

Uma medida de médio prazo seria induzir desaglomerarão de 
comércios, farmácias, supermercados, restaurantes e outros.

A implantação de áreas abertas nas residências como quintais 
e jardins, de praças e parques nos bairros e de uma area florestal ur-
bana que ajude na circulação de ar seria uma medida de longo prazo 
para estimular a circulação de ar e a desconcentração de pessoas na 
cidade.
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Controle Prevenção e Monitoramento do Coronavirus 
SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no município de 
Tabatinga, Amazonas, Brasil. Setor Varejo e recreação

Prof. Dr. Camilo Torres Sanchez3

Nota Técnica 003
Condições e Índices de cumprimento normas de isola-

mento social área urbana município de Tabatinga: Setor 
Varejo e recreação

Nota elaborada e revisada até 15/05/2020.

Resumo: Nesta Nota Técnica discutem-se desdobramentos práticos das relações 
conflitivas entre o Coronavirus (SARS-CoV-2), gerador da doença Covid-19, 
Síndrome Respiratória Aguda e a população e sociedade amazonense no contexto 
local municipal de Tabatinga. Esta Nota apresenta, um marco teórico divulgativo 
sobre a Ecologia política do Coronavirus (SARS-CoV-2), gerador da síndrome 
respiratória aguda Covid-19, destinado a pessoal dos setores econômicos, como 
o varejista, não iniciados em ciência, mas que precisam conhecer minimamente o 
inimigo que enfrentam. Descrevem-se um conjunto de ações emergenciais aplicadas 
até agora, para quebrar o crescimento exponencial acelerado e a intensidade dos 
contágios pela Covid-19 no município de Tabatinga. Foi realizada uma avaliação 
de condições e possíveis Índices de cumprimento das normas e ações de isolamento 
social na área urbana município de Tabatinga, para o setor de varejo e recreação, 
com análise das mudanças mobilidade no Estado do Amazonas em 26 de abril de 
2020, e o mês de janeiro de 2021, decorrentes da ação do setor varejista e seus 
rebatimentos no município de Tabatinga e no seu setor varejista,  e se apresentam 
normas de etiqueta social para locais de trabalho no setor comercial e varejista e 
no local individual de trabalho
Palavras-chave: Prevenção, modelagem, varejo, recreação, Coronavirus (SARS-
-CoV-2), Covid-19, Tabatinga, Amazonas, Brasil

Marco Teórico Divulgativo: Ecologia política do Corona-
virus (SARS-CoV-2) gerador da síndrome respiratória 
aguda Covid-19

O coronavírus (SARS-CoV-2) e um pequeno pedaço de 
RNA, ácido ribonucleico de mais ou menos 30 pares de bases, 
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30000 letras ACGU, 120 nanômetros de tamanho, uma base nitro-
genada desse vírus é uma molécula com peso e tamanho muito pe-
queno, em uma cabeça de alfinete pode caber milhares desse vírus, 
e uma gotícula onde ele se aloja pode ter 40 a 100 micrometros.  Os 
cientistas descobriram que, ao longo de um mês, a versão do novo 
coronavírus transmitido em uma comunidade humana, mudará ou 
mutara ao longo do tempo, e ao azar, sempre que houver uma alte-
ração na letra de uma cepa de 29.903 nucleotídeos de ácido ribonu-
cleico a cada 2 meses (NETSTRAIN 2020).

O vírus em se não é apenas o pedaço de RNA de maneira 
linear, é um tipo de bola de futebol cuja superfície é composta de 
glicoproteínas, ou seja, proteínas semelhantes às dos músculos as-
sociados aos lipídios ou óleos, portanto, o nome glico -proteínas, 
e é por isso que o gel de álcool ajuda a destruir a membrana da 
glicoproteína, expondo o pedaço de RNA, tornando mais fácil a 
fragmentação pelo efeito da luz forte, por exemplo luz ultravioleta 
ou o sol do meio-dia nos trópicos equatoriais, ou temperatura acima 
de 60 graus Celsius, ou a ação do sabão que rompe as ligações entre 
os pares de bases do vírus, destruindo a sequência de informações 
que produz mais vírus dentro da célula pulmonar das pessoas.

Assim, o RNA do coronavírus é protegido por uma bola e 
gordura capsídeo ou proteína, também nessa bola protetora estão 
outras proteínas que afastam os anticorpos do corpo humano, impe-
dindo que o vírus seja ingerido pelos glóbulos brancos do sangue, 
também nesse uma espécie de membrana viral, existem proteínas 
que conseguem se inserir na membrana das células da garganta, tra-
queia e pulmões, nos famosos alvéolos pulmonares, onde é filtrado 
o oxigênio do ar para entrar na corrente sanguínea e ser fixado pela 
hemoglobina do pulmão. glóbulos vermelhos.

O vírus pousa na superfície da célula alveolar e insere uma 
proteína que é como uma chave que abre uma porta, essa porta é a 
membrana do alvéolo pulmonar, o vírus abre a porta e descarrega o 
pedaço de RNA na célula, que até então, era um pedaço de molécu-
las sem vida, somente ao entrar na célula é reconhecido pela célula 
como um RNA de transferência para produzir novos RNAs, ou seja, 
novos vírus, que o RNA viaja para o núcleo celular e reticulo endo-
plasmático do alvéolo pulmão e entra em contato com o RNA da cé-
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lula, causando uma retro-transcrição da sequência de informações 
contida nos pares de bases do RNA viral, ou seja, o vírus carrega 
dentro de si a receita para outros vírus que somente o RNA do A 
célula do pulmão pode ler e, quando lê, produz mais RNA a partir 
do vírus que a partir de uma célula podem sair 100.000 cópias do 
vírus, a célula se enche com esses vírus e acaba quebrando, quando 
milhões dessas células se rompem. sensação de gripe, espirros ou 
engolir, tosse seca e, finalmente, falta de ar para a pessoa respirar 
porque as células dos pulmões não existem mais.

Mas o corpo humano não fica parado e inicia uma reação de 
defesa em larga escala fabricando levas sucessivos de anticorpos 
que atacam vírus, tentando identificar a melhor chave para abrir 
a fechadura da membrana do vírus, a das glicoproteínas, e comer 
ou digeri-las. vírus para exterminá-los, a reação imune tem uma 
intensidade que varia de pessoa para pessoa, depende da idade, os 
mais velhos têm menos capacidade de reagir, de doenças que já 
tiveram, como pessoas que têm o hábito de fumar como esse hábi-
to enfraquece as células dos pulmões, problemas de diabetes, rins, 
hipertensão que reduz a capacidade de filtragem dos pulmões. Essa 
reação gera um aumento na temperatura corporal que normalmente 
é de 36 graus Celsius, sobe para 38 e acima. Por isso os doentes 
estão divididos segundo o nível febre, alguém com tosse e tempe-
ratura corporal normal de 36 graus Celsius pode estar com gripe 
leve, mas alguém com febre alta de 38 a 40 ou mais pode estar com 
o Covid-19 se associar sintomas como tosse seca e falta de ar ou 
afogamento a suspeita é muito grande. Essa suspeita pode ser resol-
vida com um teste de RNA que não está disponível em todo Brasil. 
Este seria o quadro da Síndrome Respiratória Aguda produzida pelo 
vírus Covid-19 que compromete sistemicamente todo o organismo 
da pessoa.

Está claro que o Covid-19 círculo primeiro entre pessoas 
maiores de 60 anos, homens, viajantes de avião internacional ou 
barcos como cruzeiros e expressos do rio Solimões, que usam ar 
reciclado na cabine, que se alimentavam de carnes especiais de caça 
como morcego e outras, visitavam comércios como feiras de ven-
da de carne sem o tratamento adequado, que circulavam em carros 
com ar-condicionado ou ônibus em grupos de 3 a 5 pessoas. (TT 
RAMOS 2020).
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Por isso muitos motoristas de taxi e barco estão contamina-
dos, também pessoas aposentadas que frequentam mercados e pra-
ças onde ficam conversando como maneira de socializar, estas pes-
soas saíram da China para Itália, Espanha e Alemanha de feiras na 
época do ano novo chinês deixaram o vírus nesses países e voltaram 
para adoecer na China e depois viram para o Brasil no carnaval ou 
depois.

Locais frios com temperaturas de 5 a 15 celsius são ótimas 
para o vírus manter sua viabilidade biológica, mas também são lo-
cais onde as pessoas usam muita roupa, pegam gripes com facilida-
de e ser aglomeram para dar “calor humano” umas a outras, só que 
isso favorece a disseminação do vírus, locais onde o calor humano 
flui como casas de idoso, escolas, boates, são locais onde o vírus 
tem tido uma ação maior, igrejas islâmicas e evangélicas por usar 
um ambiente que permite a aglomeração de pessoas muito perto 
umas de outros foram locais excelentes para disseminação do vírus. 

Inclusive os famosos bares ou Pub´s de Londres são locais 
ótimos para expansão do vírus pois são fechados com pouca circu-
lação de ar, com muitas pessoas fumantes portanto com doença res-
piratória, inmunodeprimidos pelo uso de álcool ou entorpecentes.

O vírus disseminasse pelo ar, como o vento, cai no solo, nas 
ruas, praças, parquinhos infantis, só que ali a chuva quando volu-
mosa lava o vírus daí, como no casso de cidades, onde a média de 
chuva e maior de 300litros/metro quadrado por mês ou 3000 mm 
por ano, como na Amazônia, por isso cidades onde chove muito, 
pelo menos 2 vezes por semana, tem menor chance de exposição 
ao vírus (KIESHA PREM ET.AL.2020). Deve ter em consideração 
que as cidades da Amazônia apresentam o fenômeno de ilha de ca-
lor que aumenta a temperatura e reduz a umidade do ar e a chuva 
localizada nelas assim, cidades como Manaus ou Tabatinga, secas e 
quentes, não cairiam nesta situação.

Nas superfícies como mesas, roupas, mobília, toda superfície 
em contato com o ar respirado por seres humanos ou animais pode 
estar com alta quantidade de vírus, não e somente a presença do 
vírus o problema também e sua quantidade, a chamada carga viral, 
assim um médico ou enfermeira que atende sem máscara recebera 
de vários doentes um pouco do vírus até chegar a uma carga tão alta 
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que adoecera rapidamente e de forma grave, isso vale para taxistas, 
caixistas, manicuras, profissionais do sexo, que não usam proteção 
na boca, um bom banho do corpo eliminaria o vírus presente na pele 
das pessoas.

A radiação solar alta, uma forte e calorosa iluminação do 
sol, como a presente na área equatorial tropical, maior de 35 graus 
celsius, e radiação ultravioleta bem alta ajudam a eliminar o vírus 
das áreas abertas, mas isso não é suficiente em cidades de clima 
seco frio onde não tem vento e o frio protege o vírus de sus de-
gradação (DALTON, CRAIG AND CORBETT, STEPHEN AND 
KATELARIS, ANTHEA, 2020).  SANCHEZ, (2016), em por uma 
ecologia política do mundo da vida e a formação da modernidade 
na Amazônia mostra os vínculos entre o desenvolvimento insus-
tentável e as mazelas que afetam atualmente a região incluído estes 
contágios de doenças epidêmicas por causa da extinção, migração e 
consumo de espécies animais da floresta amazônica como macacos, 
lontras e morcegos que fogem dos desmatamentos e queimadas. 

Ações emergenciais para quebrar o crescimento exponen-
cial acelerado e a intensidade dos contágios pela Covid-19 
em Tabatinga

No intuito de melhorar o planejamento a prevenção e o con-
trole das síndromes respiratórias agudas no setor varejista, e ne-
cessário estudar as ações gerais realizadas para conter o Covid-19 
no município de Tabatinga (MS,2020). Do ensino fundamental da 
cidade de Tabatinga foram retiradas e colocadas em isolamento 
17000 alunos, pois são crianças de 6 a 17 anos, e 800 docentes que 
ficam na sua casa sem mobilidade, só que 20% dessas casas não tem 
condições de acolher adequadamente as pessoas provocando a saí-
da para rua temporal de alguns dessas pessoas cerca de 2000, sendo 
mais ou menos 26% da população. Na faixa etária de 0 a 10 anos 
tem cerca de 12000 crianças que por sua idade são pouco moveis e 
ficam em casa, cerca de 18%.

Assim o governo deverá promover melhorias habitacionais 
como pias, lavadouro de mãos, banheiros, para facilitar a higiene 
extrema (DM NASCIMENTO 2020) dessa população de crianças e 
suas famílias. Melhoras no arejamento e limpeza extrema das casas, 
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becos, ruas, avenidas e praças e em geral da cidade toda. (WEIN 
LM, ATKINSON MP, 2009). Como também proibir a circulação 
nas ruas de crianças dessas idades.

O grupo de risco maior os idosos, está composto por 2.713 
(4,1%) pessoas de 50 a 59 anos, 1.586 (2,4%) pessoas de 60 a 69 
anos, 1.173 pessoas (1,8%), pessoas e de 70 anos ou mais no total 
5.472 pessoas ou (8%) da população de Tabatinga de 65844 pes-
soas, em especial as que moram em abrigos para idosos ou com 
crianças em alta aglomeração de 3 pessoas ou mais por cômodo 
da casa, ou ainda em situação de rua. Informação adequada pode 
permitir que as famílias se redistribuam melhor no espaço da casa, 
melhorem sua alimentação e higiene. DALTON, CRAIG AND 
CORBETT, STEPHEN AND KATELARIS, ANTHEA, (2020)

Em 2016 segundo o IBGE, o salário médio mensal em Ta-
batinga era de 1.6 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocu-
padas em relação à população total era de 4.3%, revelando um 
altíssimo desemprego que dificulta as ações de nutrição, saúde, iso-
lamento e limpeza extrema necessários para reduzir a expansão do 
vírus. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 
meio salário-mínimo por pessoa, tinha 48.2% da população nessas 
condições, o que isto indica a necessidade de gerar alternativas de 
renda e emprego para a população local e produzir bens substituti-
vos daqueles que precisam serem comprados como medicamentos, 
alimentos e ar e ruas limpas para se adaptar a síndrome respiratória 
aguda do Covid-19 e outras (RF MORAES – 2020). Neste casso o 
próprio governo devera prover de cestas básicas com implementos 
de saúde, máscaras, água sanitária, medicamentos, informação cor-
reta que permitam as pessoas se manter em casa por um período de 
15 dias. (WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).

Assim o setor varejista e de recreação não e significativo po-
pulacionalmente na hora de tomar medidas de isolamento social, 
não entanto é um setor importante pois e essencial para o funciona-
mento social da cidade precisando se manter funcionando priorita-
riamente junto com as áreas da saúde e segurança pública.

Em decorrência do anterior, o governo local deveria pagar 
meio mês de aluguel a toda a população de baixa renda da cidade 
com o compromisso de ficarem em casa esses 15 dias, o auxílio 
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emergencial entregue já tem essa finalidade, mas não cobrada de 
forma explicita. Toda a população que recebe do governo auxílio, 
bolsa, salário, financiamento e outros, deverá ser cobrada de forma 
compulsória para ficar em casa por 15 dias, sem sair.

Poderá ser executada a testagem de 600 pessoas da cidade 
para rastrear casos, levar para isolamento social e monitoramento 
de casos relacionados, e triagem nos serviços de saúde. Esta tes-
tagem pode ser por faixa etária, profissão e bairro da pessoa a ser 
testada, um a 100 idosos, que trabalhem fora e/ou morem perto da 
feira de Tabatinga ou na UPA seria o exemplo chave para teste, 100 
adultos mototaxistas que more na Vila Paraiso deveria ser testado 
prioritariamente e 100 crianças, em situação de rua ou trabalhando 
que morem na feira de Tabatinga ou Vila Paraiso também deveriam 
ser prioridade. 100 pessoas da área da saúde municipal, estadual e 
federal deveriam ser testadas, 100 pessoas das forças de segurança, 
bombeiro e SAMU deveriam ser testadas também. 100 membros 
de comunidade indígena morando na cidade ou bairros da perife-
ria deveriam também ser avaliados. Para estabelecer a extensão 
do contágio e tomar outras medidas pontuais (HANDBOOK OF 
COVID-19 2020). Em 28/01/2021 tinha 2652 pessoas confirmadas 
para covid-19 no município, sendo o 4% do total de habitantes de 
65844 ind.

Análise mudanças mobilidade no Estado do Amazonas em 
abril de 2020

Este conjunto de dados tem como objetivo ajudar a reme-
diar o impacto do COVID-19 no Estado do Amazonas. Não deve 
ser usado para uso médico diagnóstico, prognóstico ou tratamento. 
Ele também não se destina a ser usado para orientação sobre infor-
mações pessoais e planos de viagem. Cada conjunto de dados do 
Relatório de Mobilidade da Comunidade é apresentado por local e 
destaca a mudança percentual nas visitas a lugares como supermer-
cados e parques em uma área geográfica. A precisão da localização 
e a compreensão de lugares categorizados variam de região para 
região, por isso, não se recomenda o uso desses dados para compa-
rar alterações entre países ou regiões com características diferentes 
(por exemplo, áreas rurais versus áreas urbanas).  Uma região fica 
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fora do relatório se não tiver níveis de dados estatisticamente sig-
nificativos. A linha de base ou 0% é o valor mediano, para o dia da 
semana correspondente, durante o período de 5 a de 3 de janeiro 
a 6 de fevereiro de 2020. Deve se considerar que a maior parte da 
população que usa celular no Estado do Amazonas reside na capital 
Manaus, o que dificulta o uso destes dados para a mobilidade no in-
terior do Estado ou na cidade de Tabatinga. COVID-19 Community 
Mobility Report, Brazil April 26, 2020, Mobility changes.

TABELA 1 COVID-19 Community Mobility Report, Brazil April 26, 
2020, Mobility changes

A visita a supermercado e mercados caiu 67% no Estado do 
Amazonas nestes 3 meses do seu comportamento normal (Tabela 
1). COVID-19 Community Mobility Report, Brazil April 26, 2020, 
Mobility changes. Fato este que deve ter se repetido também no 
município de Tabatinga.
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TABELA 2 COVID-19 Community Mobility Report, Brazil janeiro 24, 
2021, Mobility changes at Tabatinga AM

Depois foi separada a mobilidade nos locais de trabalho no 
município de Tabatinga para o final de 2020 e início de 2021, mos-
trando um indicador de – 23% em média da mobilidade da popula-
ção entre 13 de dezembro de 2020 a 24 de janeiro de 2021 (Tabela 
2), lembrando que a linha de base é a mobilidade antes do início da 
pandemia, e que para ter efeito na transmissão do vírus na cidade 
deveria ser de -60%;  mostrando que entre 13 de dezembro até 20 
de dezembro a cidade praticamente funciono como se não houvesse 
pandemia ou restrições a mobilidade da população; de 20 de de-
zembro até 28 de dezembro houve uma queda na mobilidade das 
pessoas de até -50% não atribuível as medidas de isolamento mas 
ao fato das famílias ter se reunido para comemorar o natal e ano 
novo, o que provavelmente gerou mas contatos entre pessoas que na 
fase anterior, estavam nas ruas e agora voltam para as casas levando 
o vírus para dentro das moradias; assim tem se um efeito “sanfona” 
na contaminação pois as pessoas vao para rua uma semana ou duas, 
e depois voltam a se isolar uma semana ou duas isso favorece a en-
trada do vírus nos espaços domésticos de casas e moradias. A partir 
de 3 de janeiro mesmo com novas medidas restritivas da mobilida-
de o isolamento em Tabatinga nunca atingiu mais de -30% revelan-
do a inefetividade das medidas so de conscientização sem punição 
e fiscalização ativa na rua pelas forças de segurança; ao redor do dia 
12 a 14 de janeiro iniciam as notícias da crise do oxigênio na cidade 
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de Manaus refletindo-se numa pequena queda na mobilidade da po-
pulação de Tabatinga mas inexpressiva para diminuir a transmissão 
do vírus, esta mobilidade deveria ser reduzida no mínimo ao -60% 
da linha base do mês de março de 2020 para ser efetiva. O dia 4 de 
fevereiro a cidade atingiu o número de 100 óbitos por covid-19 e foi 
informada a ocupação de 100% dos escassos leitos de tratamento de 
pacientes nas duas unidades de saúde da cidade.

A mobilidade espacial no setor varejista em Tabatinga
No município de Tabatinga existem segundo o IBGE em 

(2017), 237 unidades locais empresariais, com um número de em-
presas atuantes de 227 unidades, um pessoal ocupado de 2.979 pes-
soas e um pessoal ocupado assalariado com carteira assinada de 
2.767pessoas com salário médio mensal de 1,9 salários-mínimos 
para um total de salários e outras remunerações R$6.255.400.000 
por ano. Sendo 12,5 pessoas por unidade física trabalhando, as-
sumindo que cada empresa tem um domicílio real um escritório, 
loja, deposito, supermercado com uma área de 100 a 1000 metros 
quadrados. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/tabatinga/pesqui-
sa/32/28163 

Assim numa loja de 100 m em Tabatinga pode haver 1,25 
pessoas laborando, num mercado o comercio e 1000 m2 pode haver 
12,5 pessoas e numa área comercial maior de 1hectare. poderia ha-
ver 125 pessoas. Indicando que o adensamento de pessoas em em-
presas no município está dentro do ideal para manter o isolamento 
social ao interior destes empreendimentos que e de 250 pessoas por 
1000m2 no caso de um supermercado. O problema seria a entrada 
de pessoas como na situação de filas em bancos, lotéricas e super-
mercados. 

Se a necessidade é de ter uma distância de 1m entre pesso-
as, para coibir a transmissão do vírus Coronavirus (SARS-CoV-2), 
cada pessoa precisa de uma área de 4m2 para poder estar protegi-
do, com ela no centro desse quadrado, em 10000m2 na área de um 
quarteirão típico no Brasil só poderia haver 2500 pessoas ocupando 
o espaço, em 1000m2 a área típica de um supermercado o mercado 
de bairro seriam 250 pessoas.
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  Assim um supermercado de 1000 m2 não poderia ter den-
tro, mas de 250 pessoas ao mesmo tempo circulando, basta um sim-
ples cálculo da área da superfície do mercado para estabelecer o 
número de pessoas que ele pode comportar, um mercadinho de 100 
m2 poderia comportar 3 pessoas circulando ao mesmo tempo.

  Se o supermercado utiliza ar-condicionado esta densidade 
de pessoas pode ser muito menor pois o ar-condicionado ajuda a re-
-suspender e reconcentrar partículas portadores do vírus diminuin-
do no mínimo pela metade está densidade a 125 pessoas por 1000 
metros quadrados. O uso de máscaras obrigatório dentro do espaço 
poderia ajudar a recuperar o valor de 250 pessoas, mas é uma hipó-
tese a ser testada no Estado do Amazonas. DALTON, CRAIG AND 
CORBETT, STEPHEN AND KATELARIS, ANTHEA, (2020).

 A utilização de ventiladores direcionados contra a saída do 
estabelecimento de comercio gerando uma corrente contínua ou flu-
xo de ar maior de 4,0 m/s metros por segundo, ajuda a dispersar o 
ar e as microgotas que podem conter agregados do vírus, o uso de 
ventilador e mais recomendado que o de aparelho de ar-condicio-
nado, que quando utilizado não poderá estar reciclando o ar dentro 
do espaço, e sim extraindo ar para fora ajudando a tirar ar possivel-
mente contaminado com vírus.

Outro problema e a aglomeração provocada por funcionários 
de estabelecimentos na frente deles para lazer e consumo de bebi-
das que provoca aglomeração e que já resultou em contaminação de 
funcionários das empresas e até dos líderes destas.

Etiqueta social para locais de trabalho no setor comercial 
e varejista

Intervenções no local de trabalho individual
 » Proibição total de “aperto de mão”
 » Promover a etiqueta de tosse e espirros com uso de másca-

ra, (mas o foco está na exclusão de funcionários doentes do 
ambiente de trabalho).
 » Estabelecer a videoconferência como padrão para reuniões 

de trabalho.
 » Adie ou cancele grandes reuniões 
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 » Sanitização forçada das mãos na entrada do trabalho, im-
plantar estação de higiene, 
 » Almoço na mesa de trabalho em vez de na sala de almoço 

ou restaurante coletivo.
 » Regras de higiene de jogos, por exemplo para desencorajar 

o toque no rosto
 » Se doentes as pessoas ficam em casa, e os trabalhadores 

doentes devem ser imediatamente isolados e enviados para 
casa. 
 » Realize as reuniões inadiáveis e necessárias ao ar livre, se 

possível, ou em ambiente 1. extremamente ventilado com 
uso de ventiladores.
 » Os funcionários com contatos domésticos doentes devem 

ficar em casa.
 » Desinfecte as superfícies de alto toque regularmente, e en-

tre os usuários. 
 » Trabalho em casa sempre que possível e considere o es-

calonamento da equipe onde há perda de produtividade do 
trabalho remoto.
 » Considere abrir janelas dos escritórios e lojas e ajustar ou 

desligar o ar-condicionado.  
 » Limite o manuseio e o compartilhamento de alimentos no 

local de trabalho.
 » Avalie os riscos de viagens de negócios da equipe, estas 

devem ser informadas obrigatoriamente ao gerente da loja 
ou escritório.
 » Melhorar a higiene e a triagem de doenças entre a equipe de 

preparação de alimentos (cantina) e seus contatos próximos. 
 » Analise a causa principal dos eventos de aglomeração no 

local e evite eles procurem reagendar, escalonar e cancelar 
(WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).

Intervenções no local de trabalho coletivo loja ou comercio
 » Higienização das mãos na entrada do edifício incentivada 

implantar uma estação de higiene.
 » Toque e pague preferencialmente com cartão para limitar o 

manuseio do dinheiro, lave as notas que receba de troco na 
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lavadora e pendure.
 » Desinfecte regularmente superfícies de alto toque, 1 vez 

por semana. 
 »  Evite aglomerações por meio de reservas e agendamentos, 

delivery, compras on-line, limitando números de presença. 
 » Não faça fila em hipótese alguma.
 »  Melhorar a higiene e a triagem de doenças entre a equipe 

da loja e de preparação de alimentos e seus contatos próxi-
mos. 
 » Aprimore o fluxo de ar e ajuste o ar-condicionado na dire-

ção de saída da loja para reciclar o ar sempre que possível.
 » Trabalhadores do transporte público ou empresarial que 

façam compartilhamento de táxi ou carona devem circular 
de janelas do veículo abertas, sempre que possível, aumento 
do fluxo de ar e desinfecção de superfícies de alto toque nos 
veículos (WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).
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Modelo do comportamento do Coronavirus 
(SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no 

município de Tabatinga na semana de 17 a 23 de 
maio de 2020. Anexo estatístico

Camilo Torres Sanchez4

Nota Técnica 004
Nota elaborada e revisada até 18/05/2020.

Resumo: Esta nota técnica 004, apresenta um modelo divulgativo e análise estatís-
tica com rigor científico, direcionado ao público mais amplo, do comportamento do 
Coronavirus (SARS-CoV-2) gerador da doença Covid-19, usando como exemplo o 
município de Tabatinga. O modelo é aplicado e discutido para a situação do município 
de Tabatinga, utilizando dados gerados pelo GGIFRON e a Secretaria Municipal de 
Saúde de Tabatinga, entre março a maio de 2020. Utilizando o modelo apresenta-se 
um cenário da situação atual , e são apresentadas referências cientificas chave para 
a pesquisa e melhor entendimento do inimigo que a população e entidades de saúde 
devem enfrentar. Estão em preparação notas técnicas para o enfrentamento nos 
setores de Transporte 002, e Varejo 003, no município.
Para entender esta Nota Técnica 004/17/05/2020, Modelos do comportamento do 
Coronavirus gerador da doença Covid-19 no município de Tabatinga na semana 
de 17 a 23 de maio de 2020, e necessário entender um pouco como funcionam os 
vírus e as epidemias.
Palavras-chave: Modelagem, estatística, Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, 
Tabatinga, Amazonas, Brasil

Modelo do comportamento do Coronavirus (SARS-CoV-2) 
gerador da doença Covid-19 no município de Tabatinga

Uma característica importante dos vírus e outros patóge-
nos é como eles são contagiosos (S. COBEY, SCIENCE 10.1126/ 
SCIENCE. ABB5659 (2020). Isso é medido de algumas maneiras. 
Uma medida importante é o R0, ou número básico de reprodução, 
que indica quantos novos casos uma pessoa infectada gera. Para 
um R0 de três, esperaríamos que cada novo caso de uma doença 
produzisse três outras infecções. Esta não é apenas uma medida da 
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infecciosidade inerente a uma doença. Também depende de outros 
fatores, incluindo a taxa de contato dentro de uma população e a 
duração do período infeccioso.

 É um valor dependente da situação; portanto, em uma cida-
de, o R0 pode ser maior e em outra menor. Também pressupõe que 
toda a população é suscetível à doença. 

Figura 1 Crescimento número básico de reprodução Ro no município de 
Tabatinga maio 2020

Os primeiros estudos sobre o comportamento do Covid-19 
em Wuhan estimaram o R0 médio entre 2,2 e 2,7, enquanto con-
tágios de menor escala como o que ocorreu a bordo do Diamond 
Princess tiveram um R0 estimado em 2,2. Outros estudos sugerem 
que valores tão baixos quanto 1,5 e tão altos quanto 3,8 eram possí-
veis. NICK EVERSHED AND ANDY BALL, (2020). Na Alema-
nha para estabelecer medidas de desisolamento o número Ro deve 
estar em 0,05 indicando que 100 pessoas transmitem o vírus para 
menos de 1 pessoa, uma probabilidade bem baixa.

 Em Tabatinga tem-se em 17/05/2020, 1387 pessoas envolvidas 
com o surto, uma média diária de 334 pessoas, entre suspeitos, 
conformados e óbitos, para uma Ro estimado de 2,10 com um 
valor médio de 0,578 ao longo dos 66 dias de contágio (Ver 
Figura 1).
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Mas o R0 não é o único número importante para entender 
como funciona uma população e uma doença viral. O número 
efetivo de reprodução, R, é um valor que leva em consideração a 
suscetibilidade da população humana. Uma única pessoa portando 
o vírus no meio a uma população de 1000 pessoas, com um valor de 
maior de 1 a população é totalmente susceptível e a infeção pode se 
espalhar rapidamente. 

Figura 2 Taxa de susceptibilidade (%) no município de Tabatinga em 
maio de 2020

Acontece que algumas pessoas não são suscetíveis à infeção 
por causa da imunidade natural ou através da vacinação, ou que já 
tenham sido previamente infetadas ou curadas, ou se a transmissão 
do vírus e coibida por parte da população estar isolada assim o valor 
de R diminui a transmissão e incompleta e reduzida. A redução de 
R abaixo de 1 corta a expansão e cortada e isto em general ajuda aos 
sistemas de saúde a processar melhor o influxo de pacientes (NICK 
EVERSHED AND ANDY BALL, 2020). 

Taxa de susceptibilidade (%) indica se uma pessoa pode ser in-
fectada e diminui com vacinação ou imunidade adquirida através 
de infecção. Esta pode ser calculada a partir da relação entre a 
população total do município 65844 e o número de infectados 
contabilizados através de teste de PCR, serológica e ainda o 
quadro clínico característico da doença, 495 produzindo uma 
taxa de 99,2% ou 0,99 na data de 17/05/2020 (Figura 2).

Outro parâmetro importante é a Taxa de isolamento (%), que 
é o percentual da população que está isolada ou em quarentena, 



- 80 -

pode ser estabelecido a traves de uma amostragem de presença de 
pessoas nas ruas utilizando equipamentos de proteção individual ou 
contagem casa a casa.

O valor de imobilidade média da população no estado do 
Amazonas e de 34,5%, resultado de calcular a média de redução 
de mobilidade por setores econômicos a partir da movimentação de 
celulares no espaço público (Figura 3)

Figura 3 Taxa de isolamento média Estado do Amazonas e (%) no 
município de Tabatinga em maio de 2020.  Fonte: (GOOGLE,2020)

Este índice pode ser considerado representativo da taxa de 
isolamento do estado, e pode ser usado para o município de Taba-
tinga, na ausência de outro mais exato, segundo (GOOGLE,2020).

Outra variável e quão mortal e a enfermidade provocada pelo 
vírus, algumas enfermidades como Ebola tem R0 menor que outras 
doenças como Covid-19, porem tem uma alta taxa de mortalidade 
(%) A taxa estimada de fatalidade para o Covid-19 varia novamen-
te, dependendo da localização e da situação, e particularmente do 
nível de testagem que está sendo realizado. No início da pandemia 
na China, por exemplo, um relatório colocou a taxa de mortalida-
de de casos em 2,3%. Na Coréia do Sul, o vírus tem uma taxa de 
mortalidade estimada em 1,2% (NICK EVERSHED AND ANDY 
BALL, 2020). 
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No Amazonas a taxa de mortalidade, com 19677 casos con-
firmados e 1375 óbitos, está em 17/05/2020, em 6,79% segundo 
dados da FVS. Brasil no dia 17/05/2020 tinha 236131 confirmados 
e 15776 óbitos para uma taxa de mortalidade nacional de 6,7% ha-
vendo convergência entre o contágio nacional e o estadual nesse 
indicador (Figura 4)

O município de Tabatinga tinha uma taxa de mortalidade agre-
gada média de 9,5%, com 18,6 óbitos e 162 casos confirmados 
em média, para o dia 17/05/2020. 

Utilizando número básico de reprodução médio do Covid-19  
Ro de 2,1; a taxa de mortalidade de 6,79% da FVS, para 17/05/2020 
em tudo o Estado do Amazonas, a taxa de mortalidade media medi-
da ao longo do tempo em Tabatinga de 9,5%; a taxa de suscetibili-
dade de cerca de 99,2%   já que a população de Tabatinga não tem 
imunidade natural, nem está vacinada e não tem imunidade; e a taxa 
de isolamento arbitraria de 34,5%, podem ser definidos os limites 
para diferentes valores indicadores da epidemia e ver o resultado 
usando um modelo simplificado. 
Figura 4 Taxa de mortalidade (%) município de Tabatinga maio de 2020

A realidade das pandemias é muito mais complexa, mas isso 
demonstra os conceitos básicos subjacentes à propagação de doen-
ças. 

Esse modelo usa uma população hipotética de 1.000 pessoas 
para visualizar melhor a proporção de infecções e mortes e assume 
que todas as pessoas podem entrar em contato com todas as outras 
pessoas da população hipotética (NICK EVERSHED AND ANDY 
BALL, 2020). A população de Tabatinga por exemplo e de 65844 
habitantes e 1000 seriam o 1,5% da população local. Neste momen-
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to tem 1387 pessoas envolvidas no contágio de Covid-19 corres-
pondendo a 2,1% da população total de Tabatinga.

Se nenhuma estratégia de isolamento tivesse sido implemen-
tada, nesse modelo, (64%) 640 pessoas do grupo seria infectado em 
comparação com 308 (30,8%) da população pessoas não infectadas; 
62 pessoas morreriam (6,2%) do grupo. População susceptível: 996 
ind., Infectados: 640 ind., óbitos: 62 ind. e R0: 2.1. Sem uma es-
tratégia de isolamento, seriam necessárias 7,45 fases para todos os 
membros suscetíveis deste grupo (603 pessoas) serem infectados. 
O período de fase do vírus Covid-19 é entre cinco e seis dias, 44,7 
dias. Taxa de mortalidade de 6,2%, 6 de cada 100 cidadãos infecta-
dos morreram hipotética (NICK EVERSHED AND ANDY BALL, 
2020).

O modelo aplicado a situação do município de Tabatinga
Considerando o total de 65844 habitantes (100%) de Taba-

tinga os números finais da epidemia seriam se nada for feito para 
controlar a expansão do vírus na comunidade assim 4082 óbitos, 
20279 não infectados, 42140 infectados para o total dado. Daí a 
importância de realizar a pesquisa sobre formas reduzir a susce-
tibilidade da população ao vírus mediante comunicação assertiva, 
isolamento e limpeza extrema estendendo a duração do contágio, 
mas diminuindo a frequência diária de óbitos e doentes (Figura 5). 
Considerando uma Taxa de mortalidade de 6,2%.

Figura 5 Resultado modelo epidemia Covid-19 no município de 
Tabatinga em maio de 2020
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Dividindo estes números do contágio em 30 dias seria assim: 
136 óbitos por dia, 676 não infectados/dia, 1404 infectados/dia. Se 
se considera a duração em 60 dias os dados seriam da seguinte ma-
neira 68 óbitos por dia, 702,336 infectados dia, e 338 não infectados 
por dia. Se se considera a duração em 120 dias os dados seriam da 
seguinte maneira 34 óbitos por dia, 351 infectados dia, e 169 não 
infectados por dia em média (Figura 6).

Figura 6 Número de casos estimados no município de Tabatinga em 30, 
60,90 ou 120 dias de 2020 mostrando tendência ao “achatamento” da 

curva de óbitos e doentes com a extensão do tempo.

Por fase que corresponde a 1 semana total de fase, sendo 8,15 
semanas o contágio segundo o modelo teórico, se distribuiria assim, 
501 mortos/semana, 2488 não infectados/semana, 5170 infectado/
sem., para o total/sem., para o município de Tabatinga. Como essa 
previsão se relaciona com a capacidade do sistema de saúde mu-
nicipal foge ao escopo desta pesquisa. Essa previsão estende de 5 
semanas para 8 semanas o tempo do contágio favorecendo uma bai-
xa saturação do sistema de saúde. Mas parece ser que a duração do 
contágio irá passar dos 120 dias.

Situação atual da epidemia em Tabatinga
A realidade atual da curva da epidemia em Tabatinga para o 

período de 13/03/2020 a 06/05/2020 era assim: 9 óbitos, 232 casos 
confirmados através de teste genético ou serológico, para uma taxa 
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de mortalidade média de 9,9%, maior da registrada pela FVS/AM 
de 6,0% para o estado do Amazonas, e maior que a do modelo te-
órico realizado de 8,1%. Podiam estar morrendo em Tabatinga 10 
pessoas de cada 100 doentes nesse momento.

Segundo o IBGE (2020) os óbitos ocorridos no ano de 2018 
em Tabatinga por lugar de residência do falecido foram 258 pesso-
as, uma média de 21,5 ind./mês ou 0,71 pessoas/ dia, na média mor-
re 1 pessoa por dia em Tabatinga em condições antes da pandemia. 

Desses 258 óbitos 27 foram por doenças do aparelho respira-
tório 10% do total sem ser a Covid-19, indicando que em Tabatinga 
existem condições pré-existentes que favorecem o surgimento de 
doenças respiratórias (WJ ALONSO 2020). A partir de 23 de abril 
o número de óbitos afastou-se da média anual passando a 3,5 ind./
dia, mostrando que a situação foge ao normal da cidade.

Em 07/05/2020 em Tabatinga tinha se 989 pessoas no total 
envolvidas ou afetadas pelo vírus e a doença que ele provoca, desse 
grupo 35 foram a óbito 32 estavam internados, 292 pessoas esta-
vam confirmadas para a presença do vírus no seu organismo, sem 
desenvolver o síndrome respiratória aguda, 244 pessoas estavam 
aguardando o resultado do exame e 386 eram monitorados por se-
rem de grupo transmissor vindo de avião barco ou apresentar sinto-
mas da síndrome como tosse seca, febre e dificuldades para respirar 
ou afogamento e finalmente 9 pessoas se curaram da síndrome e 
supostamente sem carga viral nos seus corpos. Para um valor de Ro 
informal de 1,51.

Essas 989 pessoas correspondem ao 1,50% da população to-
tal de Tabatinga de 65844 pessoas, os 35 óbitos mostram afasta-
mento grande da média de 6 óbitos por dia nos 55 dias do contágio, 
uma taxa de mortalidade diária de 12% que está acima da média de 
55 dias que e de 9,7%, estas duas taxas estão acima de 6,7% que e a 
taxa de mortalidade do Brasil na data de 08/05/2020.

Em 16 de maio de 2020 a situação do contágio no municí-
pio de Tabatinga compunha se de 423 pessoas monitoradas para a 
doença, 297 casos suspeitos com teste realizado, 495 pessoas con-
firmadas para contaminação pelo vírus, 31 pessoas internadas nos 
hospitais, 46 pessoas que viram a óbito por causa da doença, 11 
óbitos em investigação e 84 pessoas curadas da síndrome aguda; 
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totalizando 1387 pessoas, ou seja, o 2,1% da população de Taba-
tinga. Em resumo 495 pessoas confirmadas para o vírus e a doença, 
e 57 óbitos para uma taxa de mortalidade ou letalidade de 11,51%. 
No estado do Amazonas nesta data a taxa de letalidade e de 6,98%, 
mostrando a intensidade no município neste momento.

Início da fase exponencial e o “achatamento” da curva 
epidêmica em Tabatinga

Tem se passado quase 3 meses desde que em 13 de janeiro 
de 2020, algumas pessoas que estavam em Wuhan decidiram viajar 
de avião e levar ao mundo o SARS-CoV-2. Este vírus RNA passou 
da China aos Estados Unidos, Europa Itália, Espanha e Alemanha, 
todos países com intenso fluxo de pessoas por via aérea para o Bra-
sil, 6 semanas depois apareceu o primeiro casso registrado em São 
Paulo mediante a prova genética, em 25 de fevereiro, mas nesse 
momento já havia, mas de 1000 casos em São Paulo e Rio de Janei-
ro. Meio mês depois, 17 dias depois, o 13 de março foi confirmado 
o primeiro casso do vírus em Manaus, mas como pode se esperar já 
havia dezenas de casos ativos na cidade, e se espalhando por via flu-
vial e aéreas aos municípios do interior do estado como Tabatinga 
ou Benjamin Constant. O primeiro casso registrado em Tabatinga 
foi o dia 8 de abril.

 Em média em Tabatinga foram monitoradas 342 pessoas que 
ingressaram na cidade por via aérea ou fluvial, considerando que a 
população de Tabatinga e de 65844 ind., seria o correspondente ao 
0,5% da população número muito grande se considerado o risco de 
transmissão do vírus. O censo também mostra que a população da 
cidade tem uma altíssima taxa de recambio pois quase 40% das pes-
soas só passam temporadas curtas na cidade. Foram identificadas 
em média 58 indivíduos com sintomas da doença Covid-19, foram 
testadas 57 pessoas por dia, sendo que 10 deram teste negativo, 44 
pessoas confirmaram ter a doença, 67 foram isoladas nas suas casas, 
internadas 12 por agravamento de sua condição e 3,5 foram a óbito 
na média do 13 de março a 05 de maio de 2020. 

A situação da epidemia nos bairros de Tabatinga parte da 
base que o número básico de reprodução Ro do Sars-covid-2 pode 
ser de 2,7 ou maior, como se sabe que muitas pessoas, pelo menos 
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351 chegaram de diferentes formas a Tabatinga, por via fluvial nas 
lanchas como a Cristal e o avião da Azul que vem de Manaus, no 
período de  1 a 29 de abril de 2020, as viagens em lancha foram 
suspensas em 20 de março (G1,2020), e as de avião em 17 de abril 
quase um mês depois, cortando a fonte principal de contaminados, 
deste grupo sai o subgrupo fundador da doença no município. As-
sim pode se dizer que o grupo inicial de transmissores da doença 
pode ser de entre 20 e 35 pessoas, cada um desses repassou o vírus 
para 2 pessoas, passando no prazo de 13 a 15 dias que é o ciclo de 
reprodução do vírus para entre 400 e 1225 pessoas o dia 23 de abril. 

As medidas de quebra da cadeia de transmissão do vírus 
(PMT,2020) iniciaram com fechamento de instituições educativas 
dia 17 de março, Meios de transporte fluvial (19 de março). O dia 7 
de abril percebe se na cidade desabastecimento de produtos vindos 
de Manaus e Iquitos (Peru), sendo sinal de quebra de cadeias de 
logística e por tanto da mobilidade de pessoas desde esses locais 
de forma temporal; depois são fechados serviços não essenciais de 
comercio, transporte automotor (motocicletas e carros), fechamento 
feiras e mercados, limitação de horário de funcionamento de super-
mercados, clinicas privadas, construtoras, taxi e mototáxi, imposi-
ção de uso de mascaras em locais públicos, o dia 17 de abril.

 O dia 22 de abril, declara se a saturação total da única unida-
de estadual de saúde municipal ou UPA, e ordena se o fechamento 
e desinfeção de feiras livres, observam se medidas da própria popu-
lação para limpeza e isolamento a partir de 25 de abril.  Em 23 de 
abril, com 23 casos confirmados e 2 óbitos, a secretaria de saúde 
do estado de Manaus informa a prefeitura que não pode receber do-
entes da covid-19 por estar já saturados, e insurgem os primeiros 4 
casos confirmados de donos de comércios da aglomeradíssima feira 
livre de Tabatinga localizada na entrada do porto da cidade bairro 
Dom Pedro, de onde espalham se os casos aos bairros Comunica-
ções e Vila Paraiso. O dia 28 de abril pula para 12 óbitos e 83 ca-
sos confirmados, mostrando um sinal de início da fase exponencial 
do crescimento da doença em Tabatinga. Todas essas ações devem 
ajudar a reduzir o número efetivo de reprodução do vírus, R, de 
100% para cerca de 40%.

Do ensino fundamental foram retiradas e colocadas em isola-
mento 17000 matrículas ou alunos, pois são crianças de 6 a 17 anos, 
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e 800 docentes que ficam na sua casa sem mobilidade, só que 20% 
dessas casas não tem condições de acolher adequadamente as pes-
soas provocando a saída para rua temporal de alguns dessas pessoas 
cerca de 2000, sendo mais ou menos 2,6% da população. Na faixa 
etária de 0 a 10 anos tem cerca de 12000 crianças que por sua idade 
são pouco moveis e ficam em casa, cerca de 18%. Assim o número 
efetivo de reprodução seria de 40% para a cidade de Tabatinga. Um 
grupo de 2979 pessoas que tem carteira assinada podem ser atribu-
ídos a comercio não essencial o que pode reduzir esse número para 
30%. Cerca de 48% da população tem menos de 1 salário-mínimo 
como renda indicando uma fragilidade para acatar as medidas de 
isolamento cerca de 35000 pessoas. O objetivo seria reduzir esse 
número a 0% o que só seria atingido com uma quarentena geral que 
tirasse toda a população da rua por 15 dias.

Assim pode se dizer que o contágio de Tabatinga esta sin-
cronizado com o de Manaus, dando início o dia 1 a 13 de março a 
primeira fase dele, em 13 a 24 de março finalizou a segunda fase 
marcado pela primeira morte na cidade de Manaus, em 24 de mar-
ço a 8 de abril finaliza a terceira fase indicado pelo primeiro caso 
confirmado na cidade de Tabatinga, a quarta fase encerra  9 a 17 de 
abril com o primeiro óbito em Tabatinga, a quinta fase encerraria 
em 29 de abril data na que tem se 12 óbitos em Tabatinga e 83 casos 
confirmados.

Deve se ressaltar que o contágio parece estar ainda na fase 
lineal ao não haver aumento exponencial de casos se considerados 
os fatores já discutidos em especial o tamanho do grupo fundador 
na cidade. O final da sexta fase, o início da fase exponencial da 
curva da doença, seria 15 de maio em diante, data na qual se espera 
um aumento não lineal de casos de Covid-19, se não foram seguidas 
as medidas de isolamento social e outras tomadas pelo governo e a 
população. Em 16 de maio de 2020 o Ro do crescimento do vírus 
em Tabatinga era de 2,1.

A sétima fase iria de 25 de maio a 1 de junho, onde existem 
duas alternativas a primeira que as medidas de contenção da re-
produção do vírus surtiram efeito provocando o “achatamento da 
curva de crescimento” dos contaminados, e as medidas de melho-
ramento da atenção em saúde reduziram o número de  doentes gra-
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ves e óbitos, diminuindo a taxa de mortalidade, o que parece estar 
acontecendo, pois existe aumento dos casos confirmados, mas não 
aumento no número de óbitos, mas este padrão semanal parece não 
se sustentar na seguinte semana, abrindo passo a segunda alternati-
va (Figura 7 e 8 ).

Figura 7 Curva de crescimento de casos confirmados município de Taba-
tinga meses 03 a 05 de 2020 mostrando a tendência ao “achatamento”

 da curva

Figura 8 Curva de crescimento de casos com óbito município de Taba-
tinga meses 03 a 05 de 2020 mostrando a tendência à “estabilização” da 

curva de óbitos
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Essa segunda alternativa muito ruim, que o relaxamento das 
medidas de contenção do contágio gere aumento no número de ca-
sos confirmados, e que o excesso de doentes graves sature o sistema 
de saúde municipal aumentando o número de óbitos e a taxa de 
letalidade da doença.  

Do que aconteça entre 15 a 30 de maio, depende a oitava 
fase de 1 de junho 15 de junho, e a finalização do contágio, que não 
seria então o dia 30 de maio e sim em 15 de junho, data na qual a 
transmissibilidade seria a menor pois já grande parte da população 
ganharia imunidade natural, seria menos suscetível, ou não estaria 
em contato com pessoas portadoras do vírus.

 Isto depende do comportamento do contágio nas cidades 
vizinhas de Leticia (Colômbia) e Santa Rosa (Peru), assim como 
os fatos advindos da área rural e da região do Alto Solimões, no 
sentido de entrada de pessoas portadoras da doença na área urbana 
de Tabatinga.

Ações emergenciais para quebrar o crescimento exponen-
cial acelerado e a intensidade dos contágios pela SARS-
-CoV-2 e Covid-19 em Tabatinga

No intuito de melhorar o planejamento a prevenção e o con-
trole das síndromes respiratórias agudas e necessário estudar as 
ações realizadas para conter o Covid-19 no município de Tabatinga 
(MS,2020). Do ensino fundamental da cidade de Tabatinga foram 
retiradas e colocadas em isolamento 17000 alunos pois são crianças 
de 6 a 17 anos, e 800 docentes que ficam na sua casa sem mobilida-
de, só que 20% dessas casas não tem condições de acolher adequa-
damente as pessoas provocando a saída para rua temporal de alguns 
dessas pessoas cerca de 2000, sendo mais ou menos 26% da popu-
lação. Na faixa etária de 0 a 10 anos tem cerca de 12000 crianças 
que por sua idade são pouco moveis e ficam em casa, cerca de 18%.

Assim o governo deve promover melhorias habitacionais como 
pias, lavadouro de mãos, banheiros, para facilitar a higiene ex-
trema (DM NASCIMENTO 2020) dessa população de crianças 
e suas famílias. Melhoras no arejamento e limpeza extrema das 
casas, becos, ruas, avenidas e praças e em geral da cidade toda. 
(WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).
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O grupo de risco maior os idosos (IBGE,2020), está compos-
to por 2.713 (4,1%) pessoas de 50 a 59 anos, 1.586 (2,4%) pessoas 
de 60 a 69 anos, 1.173 pessoas (1,8%), pessoas e de 70 anos ou 
mais no total 5.472 pessoas ou (8%) da população de Tabatinga de 
65844 pessoas, em especial as que moram em abrigos para idosos 
ou com crianças em alta aglomeração de 3 pessoas ou mais por cô-
modo da casa, ou ainda em situação de rua (Figura 9). Informação 
adequada pode permitir que as famílias se redistribuam melhor no 
espaço da casa, melhorem sua alimentação e higiene. DALTON, 
CRAIG AND CORBETT, STEPHEN AND KATELARIS, AN-
THEA, (2020)

Figura 9 Grupo de idades em extremo risco município de Tabatinga 
IBGE (2020)

]

Em 2016 segundo o IBGE, o salário médio mensal em Taba-
tinga era de 1.6 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era de 4.3%, revelando um altíssimo 
desemprego que dificulta as ações de nutrição, saúde, isolamento 
e limpeza extrema necessários para reduzir a expansão do vírus. 
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio sa-
lário-mínimo por pessoa, tinha 48.2% da população nessas condi-
ções, o que tudo isto indica a necessidade de gerar alternativas de 
renda e emprego para a população local e produzir bens substituti-
vos daqueles que precisam serem comprados como medicamentos, 
alimentos e ar e ruas limpas para se adaptar a síndrome respiratória 
aguda do Covid-19 e outras (RF MORAES – 2020). 



- 91 -

Neste casso o próprio governo deveria prover de cestas básicas 
com implementos de saúde, máscaras, água sanitária, medica-
mentos, informação correta que permitam as pessoas se manter 
em casa por um período de 15 dias. (WEIN LM, ATKINSON 
MP, 2009).

O governo deveria pagar meio mês de aluguel a toda a po-
pulação de baixa renda da cidade com o compromisso de ficarem 
em casa esses 15 dias, o auxílio emergencial entregue já tem essa 
finalidade, mas não cobrada de forma explicita. Toda a população 
que recebe do governo auxílio, bolsa, salário, financiamento e ou-
tros, deveria ser cobrada de forma compulsória para ficar em casa 
por 15 dias, sem sair.

Execução da testagem de 600 pessoas, com testes genéticos 
de PCR, da cidade para rastrear casos levar para isolamento social 
e monitoramento de casos relacionados, e triagem nos serviços de 
saúde. Esta testagem pode ser por faixa etária, profissão e bairro 
da pessoa a ser testada, um a 100 idosos, que trabalhem fora e/
ou morem perto da feira de Tabatinga ou na UPA seria o exemplo 
chave para teste, 100 adultos mototaxistas que more na Vila Paraiso 
deveria ser testado prioritariamente e 100 crianças, em situação de 
rua ou trabalhando que morem na feira de Tabatinga ou Vila Parai-
so também deveriam ser prioridade. 100 pessoas da área da saúde 
municipal, estadual e federal deveriam ser testadas, 100 pessoas 
das forças de segurança, bombeiro e SAMU deveriam ser testadas 
também. 100 membros de comunidade indígena morando na cidade 
ou bairros da periferia deveriam também ser avaliados. Para esta-
belecer a extensão do contágio e tomar outras medidas pontuais. 
(HANDBOOK OF COVID-19 2020)

O Aeroporto Internacional de Tabatinga serve o município e 
demais localidades do Alto Solimões. Tabatinga conta com voos di-
reto para Manaus operados pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasi-
leiras, voos da aviação geral (táxi aéreo) e uma grande movimenta-
ção de voos militares, servindo o aeroporto como ponto estratégico 
de apoio às operações da Força Aérea Brasileira – FAB, Exército 
Brasileiro – EB, Marinha do Brasil – MB, Departamento de Polícia 
Federal - DPF e ainda apoio a aviação internacional por conta de 
acordos firmados entre os países Brasil, Peru e Colômbia. Motivos 
pelos quais deveria seguir fechado para uso geral.
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SANCHEZ C.T. (2020), recomendou assim em 30 de abril 
de 2020, que a medida de proibição de circulação de veículos na 
cidade de Tabatinga não estaria tendo efeito para desaglomerar a 
população da cidade, pelo que seria necessário propor alternativas 
a simples proibição de tráfego. A medida emergencial seria permi-
tir a venda de combustíveis exclusivamente a forças de combate a 
pandemia municipal, proibindo sua venda ao restante da população 
por 15 dias. 

SANCHEZ C.T. (2020a), recomenda medidas de etiqueta 
social para locais de trabalho no setor comercial e varejista, inter-
venções no local de trabalho coletivo loja ou comercio, no local de 
trabalho individual, e rearranjo na ventilação das lojas e o uso de 
ventiladores e ar-condicionado.
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Resumo: Esta Nota Técnica discute um marco teórico divulgativo para uma eco-
logia política do conflito entre o Coronavirus (SARS-CoV-2) gerador da síndrome 
respiratória aguda Covid-19 e os povos tradicionais, o caboclo e ou ribeirinho; 
relacionado com os surtos epidêmicos do passado e o do presente que afetaram esta 
população. Mostra a importância dos povos caboclos e ribeirinhos para o desen-
volvimento sustentável da floresta tropical amazônica. Apresenta características da 
economia, do padrão de vida ribeirinho, a organização social cabocla de parentesco 
e co-residencia, a estrutura familiar e a migração temporal urbano rural que afetam 
as condições e índices de cumprimento de normas de isolamento social em área 
rural e várzea no combate à pandemia.
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Marco Teórico Divulgativo: Ecologia política do Corona-
virus (SARS-CoV-2) gerador da síndrome respiratória 
aguda Covid-19

O Coronavirus (SARS-CoV-2)
O coronavírus (SARS-CoV-2) e um pequeno pedaço de 

RNA, ácido ribonucleico de mais ou menos 30 pares de bases, 
30000 letras ACGU, 120 nanômetros de tamanho, uma base nitro-
genada desse vírus é uma molécula com peso e tamanho muito pe-
queno, em uma cabeça de alfinete pode caber milhares desse vírus, 
5 ctsanchez@uea.edu.br / camilo.sanchez.torres@gmail.com 
Centro de Estudos Superiores Tabatinga. Universidade do Estado do Amazonas, CESTB/UEA
6 mfranci22@yahoo.com.br / mfranci@ufam.edu.br 
Instituto Natureza e Cultura Benjamin Constant. Universidade Federal do Amazonas INC/UFAM
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e uma gotícula onde ele se aloja pode ter 40 a 100 micrometros.  Os 
cientistas descobriram que, ao longo de um mês, a versão do novo 
coronavírus transmitido em uma comunidade humana, mudará ou 
mutara ao longo do tempo, e ao azar, sempre que houver uma alte-
ração na letra de uma cepa de 29.903 nucleotídeos de ácido ribonu-
cleico a cada 2 meses (1).

O vírus em se não é apenas o pedaço de RNA de maneira 
linear, é um tipo de bola de futebol cuja superfície é composta de 
glicoproteínas, ou seja, proteínas semelhantes às dos músculos as-
sociados aos lipídios ou óleos, portanto, o nome glico -proteínas, 
e é por isso que o gel de álcool ajuda a destruir a membrana da 
glicoproteína, expondo o pedaço de RNA, tornando mais fácil a 
fragmentação pelo efeito da luz forte, por exemplo luz ultravioleta 
ou o sol do meio-dia nos trópicos equatoriais, ou temperatura acima 
de 60 graus Celsius, ou a ação do sabão que rompe as ligações entre 
os pares de bases do vírus, destruindo a sequência de informações 
que produz mais vírus dentro da célula pulmonar das pessoas.

Assim, o RNA do coronavírus é protegido por uma bola e 
gordura capsídeo ou proteína, também nessa bola protetora estão 
outras proteínas que afastam os anticorpos do corpo humano, impe-
dindo que o vírus seja ingerido pelos glóbulos brancos do sangue, 
também nesse uma espécie de membrana viral, existem proteínas 
que conseguem se inserir na membrana das células da garganta, tra-
queia e pulmões, nos famosos alvéolos pulmonares, onde é filtrado 
o oxigênio do ar para entrar na corrente sanguínea e ser fixado pela 
hemoglobina do pulmão. glóbulos vermelhos.

O vírus pousa na superfície da célula alveolar e insere uma 
proteína que é como uma chave que abre uma porta, essa porta é a 
membrana do alvéolo pulmonar, o vírus abre a porta e descarrega o 
pedaço de RNA na célula, que até então, era um pedaço de molécu-
las sem vida, somente ao entrar na célula é reconhecido pela célula 
como um RNA de transferência para produzir novos RNAs, ou seja, 
novos vírus, que o RNA viaja para o reticulo endoplasmático e o 
núcleo celular do alvéolo pulmão e entra em contato com o RNA 
da célula, causando uma retro-transcrição da sequência de informa-
ções contida nos pares de bases do RNA viral, ou seja, o vírus car-
rega dentro de si a receita para outros vírus que somente o RNA do 
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A célula do pulmão pode ler e, quando lê, produz mais RNA a partir 
do vírus que a partir de uma célula podem sair 100.000 cópias do 
vírus, a célula se enche com esses vírus e acaba quebrando, quando 
milhões dessas células se rompem. sensação de gripe, espirros ou 
engolir, tosse seca e, finalmente, falta de ar para a pessoa respirar 
porque as células dos pulmões não existem mais.

A síndrome respiratória aguda Covid-19
Mas o corpo humano não fica parado e inicia uma reação de 

defesa em larga escala fabricando levas sucessivos de anticorpos 
que atacam vírus, tentando identificar a melhor chave para abrir 
a fechadura da membrana do vírus, a das glicoproteínas, e comer 
ou digeri-las do vírus para exterminá-los, a reação imune tem uma 
intensidade que varia de pessoa para pessoa, depende da idade, os 
mais velhos têm menos capacidade de reagir, de doenças que já 
tiveram, como pessoas que têm o hábito de Fumar como esse hábi-
to enfraquece as células dos pulmões, problemas de diabetes, rins, 
hipertensão que reduz a capacidade de filtragem dos pulmões. Essa 
reação gera um aumento na temperatura corporal que normalmente 
é de 36 graus Celsius, sobe para 38 e acima. Por isso os doentes 
estão divididos segundo o nível febre, alguém com tosse e tempe-
ratura corporal normal de 36 graus Celsius pode estar com gripe 
leve, mas alguém com febre alta de 38 a 40 ou mais pode estar com 
o Covid19 se associar sintomas como tosse seca e falta de ar ou 
afogamento a suspeita é muito grande. Essa suspeita pode ser resol-
vida com um teste de RNA que não está disponível em todo Brasil. 
Este seria o quadro da Síndrome Respiratória Aguda produzida pelo 
vírus Covid-19 que compromete sistemicamente todo o organismo 
da pessoa.

Está claro que o Covid-19 círculo primeiro entre pessoas 
maiores de 60 anos, homens, viajantes de avião internacional ou 
barcos como cruzeiros e expressos do rio Solimões, que usam ar 
reciclado na cabine, que se alimentavam de carnes especiais de caça 
como morcego e outras, visitavam comércios como feiras de ven-
da de carne sem o tratamento adequado, que circulavam em carros 
com ar-condicionado ou ônibus em grupos de 3 a 5 pessoas (2).
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Por isso muitos motoristas de taxi e barco estão contamina-
dos, também pessoas aposentadas que frequentam mercados e pra-
ças onde ficam conversando como maneira de socializar, estas pes-
soas saíram da China para Itália, Espanha e Alemanha de feiras na 
época do ano novo chinês deixaram o vírus nesses países e voltaram 
para adoecer na China e depois viram para o Brasil no carnaval ou 
depois.

Locais frios com temperaturas de 5 a 15 celsius são ótimas 
para o vírus manter sua viabilidade biológica, mas também são lo-
cais onde as pessoas usam muita roupa, pegam gripes com facilida-
de e ser aglomeram para dar “calor humano” umas a outras, só que 
isso favorece a disseminação do vírus, locais onde o calor humano 
flui como casas de idoso, escolas, boates, são locais onde o vírus 
tem tido uma ação maior, igrejas islâmicas e evangélicas por usar 
um ambiente que permite a aglomeração de pessoas muito perto 
umas de outros foram locais excelentes para disseminação do vírus. 
Locais fechados com ar-condicionado reciclando o ar interior das 
salas, como aulas, salas de espera, restaurantes, aeroportos e outros 
são extremamente perigosos na transmissão do vírus. 

Inclusive os famosos bares ou Pub´s de Londres são locais 
ótimos para expansão do vírus pois são fechados com pouca circu-
lação de ar, com muitas pessoas fumantes portanto com doença res-
piratória, inmunodeprimidos pelo uso de álcool ou entorpecentes.

O vírus disseminasse pelo ar, como o vento, cai no solo, nas 
ruas, praças, parquinhos infantis, só que ali a chuva quando volu-
mosa lava o vírus daí, como no casso de cidades, onde a média de 
chuva e maior de 300litros/metro quadrado por mês ou 3000 mm 
por ano, como na Amazônia, por isso cidades onde chove muito, 
pelo menos 2 vezes por semana, tem menor chance de exposição 
ao vírus (3). Deve ter em consideração que as cidades da Amazônia 
apresentam o fenômeno de ilha de calor que aumenta a temperatura 
e reduz a umidade do ar e a chuva localizada nelas assim, cidades 
como Belém, Manaus ou Cametá e Tabatinga, secas e quentes, não 
cairiam nesta situação. A radiação solar alta, uma forte e caloro-
sa iluminação do sol, como a presente na área equatorial tropical, 
maior de 35 graus celsius, e radiação ultravioleta bem alta ajudam 
a eliminar o vírus das áreas abertas, mas isso não e suficiente em 
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cidades de clima seco frio onde não tem vento e o frio protege o 
vírus de sus degradação (4).  

 Nas superfícies como mesas, roupas, mobília, toda superfí-
cie em contato com o ar respirado por seres humanos ou animais 
pode estar com alta quantidade de vírus, não e somente a presença 
do vírus o problema também e sua quantidade, a chamada carga 
viral, assim um médico ou enfermeira que atende sem máscara re-
cebera de vários doentes um pouco do vírus até chegar a uma carga 
tão alta que adoecera rapidamente e de forma grave, isso vale para 
taxistas, caixistas, manicuras, profissionais do sexo, que não usam 
proteção na boca, um bom banho do corpo eliminaria o vírus pre-
sente na pele das pessoas. SANCHEZ, (5), em por uma ecologia 
política do mundo da vida e a formação da modernidade na Ama-
zônia mostra os vínculos entre o desenvolvimento insustentável e 
as mazelas que afetam atualmente a região incluído estes surtos de 
doenças epidêmicas. 

Os povos tradicionais o caboclo e ou ribeirinho e os surtos 
epidêmicos

Para contextualizar o sujeito da Nota Técnica proposta, vai-
-se discutir sobre os grupos que moram na área rural e na várzea 
amazônica e sua experiência em relação com as doenças epidêmi-
cas. O camponês amazônico, caboclo ou ribeirinho, consolida sua 
identidade a partir do século XIX com as desordens sociais da Ca-
banagem (1835), o final da escravidão, e o declínio da extração da 
borracha. 

Todas estas desordens sociais trouxeram surtos de doenças 
como a varíola, febre amarela e outros, em especial pela vinda pelo 
mar de tropas desde o Rio de Janeiro, e ainda do exterior, para sufo-
car as revoltas dos cabanos, os escravos e a chegada de nordestinos 
para atuar na atividade extrativa da borracha (6). 

Estes surtos do fim do século XIX, viram desde as cidades 
maiores e portuárias como Belém, Santarém e Manaos, e se espa-
lharam ao interior das cidades e vilas da Amazônia, dá mesma for-
ma como está acontecendo atualmente no século XXI, provocando, 
nessa época, a fugida da população para dentro da floresta no casso 
dos caboclos e seringueiros, e para os altos rios acima das cachoei-
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ras no casso dos escravos, cabanos e militares desertores fugidos, 
não entanto estes grupos alternativamente dependendo da situação 
política e de saúde voltavam as cidades. Será que esse comporta-
mento está se repetindo atualmente.

Pode se observar que, uma tática usada pela população para 
conter a epidemia, era sair das áreas densamente habitadas, como 
vilas e cidades para o interior, a sítios e vilas ou comunidades.

Esta ação reflete profundas características do padrão de orga-
nização familiar, econômico, social e cultural dos povos caboclos e 
ribeirinhos que ainda hoje permeiam seu comportamento coletivo 
em relação as influências e mazelas que a sociedade envolvente traz 
para eles, como o caso do vírus e a síndrome respiratória aguda 
associada com ele.

Importância dos povos caboclos e ribeirinhos para o de-
senvolvimento sustentável da floresta tropical amazônica

Ao respeito dos habitantes nativos da planície inundável 
amazônica, Ana Roosevelt em 1999, diz que muitos cientistas na-
turais têm uma visão do equilíbrio ecológico da floresta amazôni-
ca na qual os habitantes nativos, sejam recoletores ou agricultores, 
seriam lesivos para a manutenção da floresta tropical intacta e para 
a preservação da biodiversidade (7), ao contrário das populações 
indígenas.

Com base nisto estes pesquisadores têm orientado suas pes-
quisas a paisagens onde a influência humana em aparência nunca 
chegou (8), usualmente localizadas em Terras Indígenas e Unidades 
do Sistema de Unidades de Conservação, deixando de lado as áreas 
de ocupação ribeirinha ou quilombola. 

Dessa mesma forma observa-se neste momento de epidemia 
que muitos pesquisadores e gestores estão preocupados com a situ-
ação ao interior de Terras Indígenas e Unidades do Sistema de Con-
servação da Natureza deixando de lado extensas áreas de moradia e 
posse cabocla e ribeirinha para a intervenção prevenção, controle e 
monitoramento do surto epidêmico. 

De outro lado autores como Darrell Posey em 1992 e Brook-
field & Padoch em 1994, expõem a grande importância destes gru-
pos no uso secular das paisagens, habitats e espécies vegetais e ani-
mais das florestas e em geral no sustimento da floresta tropical (9). 
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Com o decorrer do tempo estes grupos foram reconhecidos 
como “povos tradicionais amazônicos”, gerando-se com isso uma 
controvérsia ao respeito da identidade e o papel do camponês ama-
zônico nas relações com a floresta amazônica e sua utilização sus-
tentável. 

Este reconhecimento obrigou a avaliar a extensão da pre-
sença deste grupo na região e seu papel ecológico e político, na 
redefinição da sua identidade com base no seu uso permanente da 
biodiversidade, como também seu direito a ser sujeito de políticas 
públicas específicas e agora atenção especial no momento deste sur-
to epidêmico. 

O grupo de interesse desta Nota Técnica é aquele de campo-
neses localizados na região da várzea amazônica que mantém um 
regime de existência que envolve o uso tradicional da biodiversi-
dade.

Assim caberia a pergunta: todo camponês amazônico seria 
um caboclo ou ribeirinho? Ou precisa-se que este camponês use 
intensivamente a biodiversidade para ser considerado como povo 
tradicional do ambiente amazônico? Será que estes grupos preci-
sam de uma atenção diferenciada em tempos de pandemia ao igual 
que os povos indígenas.  A resposta inicial seria que não necessaria-
mente, nem todo caboclo pode ser considerado como camponês, se 
deve atender para o conjunto das influências que pesam sobre estes 
grupos para definir suas escolhas.

 A posse de conhecimentos sobre o uso da biodiversidade 
e a natureza amazônica separa o caboclo tradicional dos campo-
neses em geral da Amazônia. O caboclo costuma localizar-se nas 
atividades que permitem a ele uma maior liberdade em relação com 
influências exteriores, como por exemplo o trabalho assalariado, e o 
adensamento compulsório, dependência de recursos exógenos e uso 
de fontes de energia local, facilitando a manutenção de sua identi-
dade e formas próprias de organização social e de produção, favore-
cendo uma resposta de migração temporal para áreas não adensadas 
rurais no caso de um surto epidêmico. 

O uso de recursos materiais locais que até agora não eram 
objeto de disputa com outros grupos, como é o caso das áreas da 
planície de inundação e sua biodiversidade, permitia que eles não 
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fossem submetidos a grandes pressões de integração na sociedade 
maior. Este quadro tem mudado significativamente, pelo que é pos-
sível que esta tática de desaglomeração da população camponesa 
amazônica já não seja mas tão viável como em tempos antigos.

Economia ribeirinha e as condições e índices de cumpri-
mento normas de isolamento social em área rural e várzea

Como as informações de censo nacional não discriminam 
entre população tradicional [não moderna] e não tradicional [mo-
derna] ou ainda entre ribeirinhos do rio Amazonas e moradores da 
terra firme ou citadinos, vai-se discutir a importância quantitativa 
desta categoria social localizando-a dentro da mais ampla categoria 
do campesinato regional.

Segundo o Censo Agropecuário (10), o campesinato na Ama-
zônia identifica-se quando a participação da força de trabalho fami-
liar na produção atinge 92 a 99% do total da mão de obra utilizada 
na produção de alimentos ou agricultura familiar. 

Esta faixa social segundo o censo localiza-se nos lotes de ex-
tensão entre 0 até 200 ha, segundo o critério de tamanho da proprie-
dade. O trabalho assalariado permanente só atinge nesta faixa social 
cerca de 3% do total, no intervalo de tamanho de propriedade de 0,5 
a 114 há indicando a baixa penetração de relações de tipo comercial 
ou capitalista nestas comunidades imperando relações de tipo fami-
liar e comunitário, que afetam as formas como o poder público deve 
fazer as intervenções de controle e prevenção de doenças.

A organização familiar do trabalho é a característica defi-
nidora do campesinato (11). Os camponeses estabelecem-se e são 
proprietários e ocupantes de terras onde a organização familiar é o 
articulador da produção, a reprodução e o consumo através da sua 
força física de trabalho (12) aplicada nos bens da natureza. 

Esta faixa de tamanho de propriedade associa-se fortemente 
com atividades produtivas que envolvem maciçamente a biodiver-
sidade como a roça, a pesca artesanal, os quintais e sítios, a manu-
fatura, e as atividades de pequeno comercio fluvial intermunicipal 
que atendem a preservação da natureza com uso sustentável.

O anterior não significa que o camponês não possua uma 
perspectiva de lucro monetário, porem o ganho do lucro está subor-
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dinado às limitações que a mão de obra familiar impõe e as relações 
de reciprocidade familiar e comunitária, que geram uma relação 
com os mercados locais monetizados provocando o deslocamento 
para as vilas e cidades de forma esporádica induzindo conexões que 
favorecem a transmissão de doenças infeciosas.

Padrão de vida ribeirinho e as condições e índices de cum-
primento normas de isolamento social em área rural e 
Várzea

Este grupo camponês amazônico, estabelece um padrão de 
vida singular fundamentado na pequena posse ou propriedade ur-
bana e rural, uma economia baseada no trabalho familiar sobre os 
recursos da natureza e em formas próprias de representação cultural 
originadas na sua gênese indígena.

Estas pequenas posses são localizadas longe da área urbana 
em locais onde é possível utilizar os recursos da terra firme mora-
dia e as florestas extrativas, várzea agricultura sazonal, rios pesca 
e transporte, em geral, mas sempre direcionado duplamente para 
produção de consumo interno familiar e para venda ou escambo nas 
vilas e cidades próximas, o que envolve um contato de intensidade 
media a grande com os centros povoados.

Suas atividades de uso da terra principais são a pesca, a agri-
cultura anual e florestal, a pecuária e o extrativismo. Estas ativida-
des se mantêm presentes no modo de viver dos camponeses amazô-
nicos mesmo vivendo em meios considerados urbanos.

A família camponesa ribeirinha ou cabocla amazônica pode 
possuir uma estrutura social que varia de semi-extensa (10-15 mem-
bros) a nuclear (3 a 5 membros), isto traz questionamentos quanto 
ao adensamento das famílias no interior das casas, que usualmente 
são de 1 a 3 cômodos no máximo, com áreas ao redor de 100 a 
200m2.

A casa cabocla ou ribeirinha usualmente tem no seu entorno 
um quintal, pátio ou área aberta onde são plantadas arvores, plantas 
ornamentais e medicinais, que afastam a casa da rua ou caminho ou 
ainda da beira do igarapé ou rio. Padrão este de urbanismo que se 
repete em muitas vilas e cidades amazônicas favorecendo o isola-
mento social que está sendo destruído pela especulação imobiliária 
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e construção de cortiços para moradia temporária que favorecem a 
transmissão de doenças respiratórias. 

Estes povos desenvolvem práticas animistas, totêmicas, re-
ligiosas afro-americanas, católicas e recentemente as protestantes, 
que podem ou não representar riscos de contágio do vírus, de trans-
missão, e riscos no tratamento individual e coletivo da síndrome 
gerada pelo vírus, e ainda trazer problemas nos processos de sepul-
tamento e disposição final de corpos. 

Organização social cabocla ou ribeirinha parentesco e co-
-residência e as condições e índices de cumprimento nor-
mas de isolamento social em área rural e várzea

A família camponesa ribeirinha ou cabocla amazônica pode 
possuir uma estrutura social que varia de semi-extensa (10-15 mem-
bros) a nuclear (3 a 5 membros), isto traz questionamentos quanto 
ao adensamento das famílias no interior das casas, que usualmente 
são de 1 a 3 cômodos no máximo, com áreas ao redor de 100 a 
200m2.

Ao entender de Célia Futemma (13), para o estudo da orga-
nização social cabocla deve-se ter em conta, primeiro o seu caráter 
camponês, seguidamente os critérios de parentesco e co-residência 
são chaves na delimitação da unidade doméstica cabocla. Pois as 
famílias estendidas que residem em comunidades contíguas são tí-
picas da organização cabocla do espaço. Isto gera riscos e oportuni-
dades para a prevenção e controle de transmissão de vírus e doenças 
pois as relações de confiança familiar associadas com uma densa 
moradia nas casas reduzem em muito a prevenção e a distância so-
cial que pode ajudar na contenção de estas pandemias.

O comportamento nas atividades básicas de uma unidade 
familiar como a busca coletiva de comida, o sonho comunitário, 
a procriação endogâmica, a divisão do trabalho familiar entre ou-
tras permitem revelar o nível de uma unidade social mais complexa 
onde a distribuição, a transmissão, a reprodução e a co-residência 
material das famílias permitem a caracterização desta organização 
social ao entender-se que existe uma organização acima da família 
parental, que seria o grupo doméstico e, além disso, a comunidade 
tradicional que seria a unidade maior de metabolismo humano (14) 
com a biodiversidade regional.
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A existência destas afinidades para além de uma simples 
família nuclear provocam a necessidade de prevenção, controle e 
monitoramento coletivo da transmissão de vírus e o surgimento de 
doenças como a síndrome respiratória aguda. Assim uma estratégia 
que atue em famílias nucleares não irá ser de sucesso quando a es-
trutura comunitária e doméstica é mais relevante para adesão num 
combate ao surto.

A Célia Futemma considera limitada a análise da organiza-
ção familiar nuclear para a compreensão do modo de vida cabocla, 
por esta analise não incluir o critério de co-residência –a moradia 
localizada de grupos vinculados por laços de parentesco sanguíneo 
e político- e o parentesco fictício –o definido por afinidade eletiva- 
na análise deixando de fora elementos importantes para o estudo da 
vida social e econômica na planície inundável.

A autora faz uma descrição da organização social cabocla no 
Baixo Amazonas dizendo que o caboclo amazônico é conhecido 
pela sua flexibilidade espacial –alta mobilidade intra e inter-regio-
nal- e sua vida econômica diversificada, que o capacitam para ab-
sorver mudanças rápidas em tipo e função econômica em períodos 
inferiores ao ano. 

Esta alta mobilidade intra e inter-regional estende se a toda a 
região amazônica com foco nas duas maiores cidades Manaus e Be-
lém para onde confluem muitas destas movimentações temporais da 
população, onde as pessoas podem passar meses na cidade e depois 
voltar facilmente para a área rural através da comunicação fluvial 
em função dessas redes familiares, domésticas e comunitárias que 
permitem isso.  Ou ainda deslocar-se intraregionalmente nas cida-
des menores como Coari, Tefé e Tabatinga ou Cametá, Abaetetuba 
e Santarém todas na calha dos grandes rios Solimões e Amazonas 

Segundo ela, alguns autores atribuem esta característica do 
povo caboclo ribeirinho a uma adaptação as condições biofísicas 
do habitat da planície inundável caraterizado por apresentar uma 
certa unidade e “continuidade” na sua estrutura e função biofísica 
ao longo de toda a planície de inundação desde o Alto amazonas até 
o estuário amazônico. 

A autora expõe que tem mudado muito o manejo econômico 
do grupo doméstico do povo caboclo nos últimas decênios, porem 
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sua organização social não tem acompanhado esta mudança. Estas 
mudanças obedecem principalmente à incorporação do modo de 
vida urbano na sua rotina diária. 

Nesta tese afirma-se que este modo de vida urbano se amazô-
nico ou melhor ainda se “cabocliço” na região do estuário dadas as 
profundas influências que a natureza impus ao processo de urbani-
zação na região (14).

Atribui-se à persistência da forma de vida cabocla, mantida 
durante quase 200 anos desde o tempo do Diretorado (1757-1799), 
à confiança que o caboclo tem nas atividades de subsistência depen-
dentes da natureza e ao desejo de autonomia na produção e repro-
dução de seus meios de existência (14). Em função das incertezas 
derivadas da difícil implantação do modo de vida urbana ocidental 
na região, onde o surgimento habitual de surtos epidêmicos e doen-
ças infeciosas e um elemento dessa difícil relação urbana rural, mas 
também relação entre a natureza e sociedade.

Outras características importantes do caboclo são a mistura 
da língua geral com o português em especial quando se referem a 
nomes de plantas, animais e ecotopos; o sistema de organização 
social do compadrio e o sistema de gestão econômica do aviamento, 
que são duas maneiras próprias do povo caboclo relacionar-se entre 
si e com a sociedade maior; além de não terem na sua maioria título 
legalizado sobre as áreas que ocupam, ou seja, são posseiros, mes-
mo quando moradores de meios urbanos (15).

Célia Futemma concorda e afirma que, para o entendimento 
do que é uma comunidade cabocla na planície inundável amazôni-
ca, o estudo do sistema de parentesco é fundamental, pois este pe-
netra no nível da família, do grupo doméstico e da própria comuni-
dade organizada segundo esse critério parental. Futemma utiliza as 
categorias de família empregadas por Lima (1992) ao descobrir se-
melhanças entre a composição familiar das comunidades do baixo 
Amazonas, com aquelas pesquisadas por Ayres no alto Amazonas 
(16). Critério este que agora pode ser ampliado para as comunida-
des humanas da várzea amazônica.
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Estrutura familiar cabocla ou ribeirinha e as condições e 
índices de cumprimento normas de isolamento social em 
área rural e várzea

A família camponesa ribeirinha ou cabocla amazônica pode 
possuir uma estrutura social que varia de semi-extensa (10-15 mem-
bros) a nuclear (3 a 5 membros), isto traz questionamentos quanto 
ao adensamento das famílias no interior das casas, que usualmente 
são de 1 a 3 cômodos no máximo, com áreas ao redor de 100 a 
200m2.

Assim se considera a Família Simples, conformada por uma 
unidade conjugal familiar (UCF), assemelhada à família nuclear 
normal, a Família Estendida composta de uma UCF e seus relacio-
nados por parentesco ou afinidade, a Família Múltipla composta de 
2 UCF e seus relacionados para terminar na Família Complexa e 
Estendida, que é descrita como sendo uma família complexa, tam-
bém existe o Morador Solitário que pode ser um adulto que mora 
sozinho. 

Esta complexidade da estrutura familiar ribeirinha traz riscos 
emergentes para estas comunidades, pois permitem uma fácil trans-
missão do vírus entre as pessoas e uma dificuldade muito grande 
para aplicar as medidas de isolamento e limpeza extrema necessá-
rias para conter a doença.

As duas autoras não explicam quais os processos que geram 
estes padrões de organização familiar e a utilidade ou interesse des-
tes para as comunidades que os geram. Pode-se afirmar que para a 
utilização da riqueza da vegetação do estuário este padrão é inte-
ressante pois facilita o uso intensivo da uma ampla variedade de 
espécies e biotopos por grupos grandes organizados na instituição 
da comunidade. Que favorece a moradia desconcentrada. 

Segundo a autora o uso dos habitats pelas comunidades ca-
boclas tem-se simplificado nos últimos anos, como produto princi-
palmente da atividade de monocultura de pousio curto que orientou 
grande parte das atividades nessa direção. A autora relata algumas 
características da economia do grupo doméstico caboclo. A flexibi-
lidade, com a migração temporal de todo ou parte do grupo (adultos 
homens) para a terra firme ou as cidades; e a orientação dual, onde 
as famílias travam-se numa série de relações que constituem a ins-
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tituição da comunidade. Esta orientação dual parece estar vinculada 
segundo a autora ao manejo sazonal dos recursos da biodiversidade 
e as mesclas econômicas entre atividades de subsistência e comer-
ciais, que sempre fizeram parte da vida econômica da região. 

Assim percebe se que existe um comportamento sazonal na 
moradia dos ribeirinhos na várzea que pode coincidir com ciclos 
como a enchente e vazante dos rios, ciclo de chuvas, ciclo lunar, pe-
ríodos de pesca e plantio e finalmente com os períodos de doenças 
epidêmicas como as gripes ou influenzas. Por exemplo o ciclo de 
pagamento mensal de benefícios sociais por parte do governo cria a 
necessidade de deslocamento das pessoas das áreas rurais para área 
urbana com um período de um mês. 

Migração temporal urbano rural e as condições e índices 
de cumprimento normas de isolamento social em área ru-
ral e várzea

Esta migração temporal significa também que os caboclos ou 
ribeirinhos usualmente tem acesso a uma casa na cidade com quin-
tal e outra casa de moradia rural também com um quintal de arvores 
frutíferas, isto estabelece um nexo entre a cidade e o campo e uma 
rede de domesticidade entre Belém, Santarém e Manaus e alguns 
municípios como Cametá, Oriximiná e Coari.

Como foi visto até aqui, os caboclos são definidamente um 
povo ribeirinho morador de habitats de alta heterogeneidade e com-
plexidade natural, como seria esta área fluviomarinha e fluviola-
custre, no entorno das cidades de Belém, Santarém e Manaus. Por 
isso é importante para entender a formação estrutural nesta área 
conhecer mais aprofundadamente o mundo da vida natural onde os 
caboclos e o resto da sociedade construí seu mundo, para propor 
estratégias e táticas adequadas de combate a pandemia atual.

Condições e índices de cumprimento de normas de isola-
mento social em área rural e várzea direcionados ao retor-
no à normalidade

1. A transmissão da Covid-19 nas famílias, grupos domés-
ticos e comunidades caboclas ou ribeirinhas deve estar con-
trolada;
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2. O sistema de saúde nas comunidades locais deve ser capaz 
de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de tra-
çar todos os contatos, sem precisar remeter pacientes para as 
cidades maiores.
3. Os riscos de surtos devem estar minimizados em condi-
ções especiais, como instalações de saúde e casas de repouso, 
escolas rurais e moradias coletivas das comunidades ribeiri-
nhas.
4. Medidas preventivas devem ser adotadas em locais de tra-
balho, escolas e outros lugares onde seja essencial as pessoas 
irem em especial o posto de saúde, a escola, salas de reunião 
festiva e as igrejas das comunidades rurais.
5. Os riscos de importação de novos casos vindos do exterior 
das comunidades ribeirinhas e caboclas devem ser adminis-
trados usando a triagem, isolamento e tratamento no local 
de possíveis transmissores e doentes usando as lideranças 
tradicionais, redes domésticas e a comunidade como veículo 
desse monitoramento.
6. As comunidades devem estar completamente educadas, 
engajadas e empoderadas para se ajustarem à nova norma de 
moradia, convivência e migração temporal urbano rural para 
o que as características especificas destas comunidades apon-
tadas nesta nota técnica devem ser respeitadas e adequadas as 
necessidades do combate a pandemia (17).
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Prevenção Controle e Monitoramento do Coronavirus 
(SARS-CoV-2) e do contágio da Covid-19 no 
município de Tabatinga, Amazonas, Brasil.

O Centro de Estudos Superiores de Tabatinga 
CESTB/UEA

Camilo Torres Sanchez  

Nota Técnica 006.
Condições e Índices de cumprimento normas de isola-

mento social área urbana município de Tabatinga: Cen-
tro de Estudos Superiores de Tabatinga CESTB/UEA

Nota elaborada e revisada até 09/06/2020.

Resumo: Nesta Nota Técnica 006 discutem-se desdobramentos práticos das rela-
ções conflitivas entre o Coronavirus (SARS-CoV-2), gerador da doença Covid-19, 
Síndrome Respiratória Aguda e a população e sociedade amazonense no contexto 
local municipal de Tabatinga. Esta Nota apresenta, um marco teórico divulgativo 
sobre a Ecologia política do Coronavirus (SARS-CoV-2), gerador da síndrome 
respiratória aguda Covid-19, destinado a pessoal dos setores como a universidade, 
não iniciados em ciência, mas que precisam conhecer minimamente o inimigo que 
enfrentam. Um conjunto de ações emergenciais aplicadas até agora, para quebrar 
o crescimento exponencial acelerado e a intensidade dos contágios pela Covid-19 
no município de Tabatinga que afetam o funcionamento do CESTB/UEA. Uma 
avaliação de condições e possíveis Índices de cumprimento das normas e ações de 
isolamento social na área urbana município de Tabatinga, para o Centro de Estudos 
Superiores de Tabatinga da UEA, com análise das mudanças na atividade de ensino 
superior no Estado do Amazonas em 26 de maio de 2020, decorrentes da ação do 
setor e seus rebatimentos no município de Tabatinga e normas de etiqueta social 
para locais de trabalho no setor educativo e no local individual de trabalho
Palavras-chave: Universidades, educação, UEA, Coronavirus (SARS-CoV-2), 
Covid-19, Tabatinga, Amazonas, Brasil

Marco Teórico Divulgativo: Ecologia política do Corona-
virus (SARS-CoV-2) gerador da síndrome respiratória 
aguda Covid-19

1.1 O Coronavirus (SARS-CoV-2)
O coronavírus (SARS-CoV-2) e um pequeno pedaço de 

RNA, ácido ribonucleico de mais ou menos 30 pares de bases, 
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30000 letras ACGU, 120 nanômetros de tamanho, uma base nitro-
genada desse vírus é uma molécula com peso e tamanho muito pe-
queno, em uma cabeça de alfinete pode caber milhares desse vírus, 
e uma gotícula onde ele se aloja pode ter 40 a 100 micrometros 
com capacidade para voar até 10 metros de distância.  Os cientistas 
descobriram que, ao longo de um mês, a versão do novo coronaví-
rus transmitido em uma comunidade humana, mudará ou mutara 
ao longo do tempo, e ao azar, sempre que houver uma alteração na 
letra de uma cepa de 29.903 nucleotídeos de ácido ribonucleico a 
cada 2 meses (NETSTRAIN 2020) mudando sua virulência.

O vírus em se não é apenas o pedaço de RNA de maneira 
linear, é um tipo de bola de futebol cuja superfície é composta de 
glicoproteínas, ou seja, proteínas semelhantes às dos músculos as-
sociados aos lipídios ou óleos, portanto, o nome glico -proteínas, e 
é por isso que o gel de álcool ajuda a destruir a membrana da gli-
coproteína, expondo o pedaço de RNA, tornando mais fácil a frag-
mentação pelo efeito da luz forte, por exemplo luz ultravioleta ou o 
sol do meio-dia nos trópicos equatoriais, ou temperatura acima de 
60 graus Celsius, ou a ação do sabão que rompe as ligações entre os 
pares de bases do vírus, destruindo a sequência de informações que 
produz mais vírus dentro da célula pulmonar das pessoas (Figura 1).

Assim, o RNA do coronavírus é protegido por uma bola de 
gordura capsídeo ou proteína, também nessa bola protetora estão 
outras proteínas que afastam os anticorpos do corpo humano, impe-
dindo que o vírus seja ingerido pelos glóbulos brancos do sangue, 
também nesse uma espécie de membrana viral, existem proteínas 
que conseguem se inserir na membrana das células da garganta, tra-
queia e pulmões, nos famosos alvéolos pulmonares, onde é filtrado 
o oxigênio do ar para entrar na corrente sanguínea e ser fixado pela 
hemoglobina do pulmão. glóbulos vermelhos.

O vírus pousa na superfície da célula alveolar e insere uma 
proteína que é como uma chave que abre uma porta, essa porta é a 
membrana do alvéolo pulmonar, o vírus abre a porta e descarrega 
o pedaço de RNA na célula, que até então, era um pedaço de mo-
lécula sem vida, somente ao entrar na célula é reconhecido pela 
célula como um RNA de transferência para produzir novos RNAs, 
ou seja, novos vírus, este RNA viaja para o reticulo endoplasmático 
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e o núcleo da célula do alvéolo do pulmão e entra em contato com 
o RNA da célula, causando uma retro-transcrição da sequência de 
informações contida nos pares de bases do RNA viral, ou seja, o 
vírus carrega dentro de si a receita para outros vírus, que somente o 
RNA da célula do pulmão pode ler e, quando lê, produz mais RNA 
a partir do vírus, de uma célula podem sair 100.000 cópias do vírus, 
a célula se enche com esses vírus e acaba quebrando, quando mi-
lhões dessas células se rompem vem a  sensação de gripe, espirros 
ou engolir seco, tosse seca e, finalmente, falta de ar para a pessoa 
respirar porque as células dos pulmões não existem mais e se en-
chem de líquidos (Figura 1). Essa fase inicial da contaminação pode 
durar de 3 a 5 dias a partir desse momento a pessoa está infectada, 
mas sem sintomas da síndrome respiratória.
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A Síndrome respiratória aguda Covid-19
Mas o corpo humano não fica parado e inicia uma reação de 

defesa em larga escala fabricando levas sucessivos de anticorpos 
que atacam vírus, tentando identificar a melhor chave para abrir a 
fechadura da membrana do vírus, a das glicoproteínas, e comer ou 
digeri-las para exterminá-los, a reação imune tem uma intensidade 
que varia de pessoa para pessoa, depende da idade, os mais velhos 
têm menos capacidade de reagir, de doenças que já tiveram, como 
pessoas que têm o hábito de fumar como esse hábito enfraquece as 
células dos pulmões, problemas de diabetes, rins, hipertensão que 
reduz a capacidade de filtragem dos pulmões. Essa reação gera um 
aumento na temperatura corporal que normalmente é de 36 graus 
Celsius, sobe para 38 e acima. Por isso os doentes estão divididos 
segundo o nível febre, alguém com tosse e temperatura corporal 
normal de 36 graus Celsius pode estar com gripe leve, mas alguém 
com febre alta de 38 a 40 ou mais pode estar com o Covid19 se as-
sociar sintomas como tosse seca e falta de ar ou afogamento a sus-
peita é muito grande. Essa suspeita pode ser resolvida com um teste 
de RNA que não está disponível em todo Brasil. Este seria o quadro 
da Síndrome Respiratória Aguda produzida pelo vírus Covid-19 
que compromete sistemicamente todo o organismo da pessoa.

Está claro que o Covid-19 círculo primeiro entre pessoas 
maiores de 60 anos, homens, viajantes de avião internacional ou 
barcos como cruzeiros e expressos do rio Solimões, que usam ar 
reciclado na cabine, que se alimentavam de carnes especiais de caça 
como morcego e outras, visitavam comércios como feiras de ven-
da de carne sem o tratamento adequado, que circulavam em carros 
com ar-condicionado ou ônibus em grupos de 3 a 5 pessoas. (TT 
RAMOS 2020).

Por isso muitos motoristas de taxi e barco estão contamina-
dos, também pessoas aposentadas que frequentam mercados e pra-
ças onde ficam conversando como maneira de socializar, estas pes-
soas saíram da China para Itália, Espanha e Alemanha de feiras na 
época do ano novo chinês deixaram o vírus nesses países e voltaram 
para adoecer na China e depois viram para o Brasil no carnaval ou 
depois.

  Locais frios com temperaturas de 5 a 15 celsius são ótimas 
para o vírus manter sua viabilidade biológica, mas também são lo-
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cais onde as pessoas usam muita roupa, pegam gripes com facilida-
de e ser aglomeram para dar “calor humano” umas a outras, só que 
isso favorece a disseminação do vírus, locais onde o calor humano 
flui como casas de idoso, escolas, boates, são locais onde o vírus 
tem tido uma ação maior, igrejas islâmicas e evangélicas por usar 
um ambiente que permite a aglomeração de pessoas muito perto 
umas de outros foram locais excelentes para disseminação do vírus. 

 Inclusive os famosos bares ou Pub´s de Londres são locais 
ótimos para expansão do vírus pois são fechados com pouca circu-
lação de ar, com muitas pessoas fumantes portanto com doença res-
piratória, inmunodeprimidos pelo uso de álcool ou entorpecentes.

O vírus disseminasse pelo ar, como o vento, cai no solo, nas 
ruas, praças, parquinhos infantis, só que ali a chuva quando volu-
mosa lava o vírus daí, como no casso de cidades, onde a média de 
chuva e maior de 300litros/metro quadrado por mês ou 3000 mm 
por ano, como na Amazônia, por isso cidades onde chove muito, 
pelo menos 2 vezes por semana, tem menor chance de exposição 
ao vírus (KIESHA PREM ET.AL.2020). Deve ter em consideração 
que as cidades da Amazônia apresentam o fenômeno de ilha de ca-
lor que aumenta a temperatura e reduz a umidade do ar e a chuva 
localizada nelas assim, cidades como Manaus ou Tabatinga, secas e 
quentes, não cairiam nesta situação.

 Nas superfícies como mesas, roupas, mobília, toda superfí-
cie em contato com o ar respirado por seres humanos ou animais 
pode estar com alta quantidade de vírus, não e somente a presença 
do vírus o problema também e sua quantidade, a chamada carga 
viral, assim um médico ou enfermeira que atende sem máscara re-
cebera de vários doentes um pouco do vírus até chegar a uma carga 
tão alta que adoecera rapidamente e de forma grave, isso vale para 
taxistas, caixistas, manicuras, profissionais do sexo, que não usam 
proteção na boca, um bom banho do corpo eliminaria o vírus pre-
sente na pele das pessoas.

A radiação solar alta, uma forte e calorosa iluminação do sol, 
como a presente na área equatorial tropical, maior de 35 graus cel-
sius, e radiação ultravioleta bem alta ajudam a eliminar o vírus das 
áreas abertas, mas isso não e suficiente em cidades de clima seco 
frio onde não tem vento e o frio protege o vírus de sus degradação 
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(DALTON, CRAIG AND CORBETT, STEPHEN AND KATELA-
RIS, ANTHEA, 2020).  SANCHEZ, (2016), em por uma ecologia 
política do mundo da vida e a formação da modernidade na Ama-
zônia mostra os vínculos entre o desenvolvimento insustentável e 
as mazelas que afetam atualmente a região incluído estes surtos de 
doenças epidêmicas. Essa fase de reprodução do vírus dentro do 
corpo da pessoa instalando os sintomas da doença dura de 5 a 7 dias 
a pessoa transmite a doença manifestando os sintomas dela. Neste 
momento a presença do vírus e detectada através do teste serológico 
que mostra atividade de antígenos no corpo.  

Ações emergenciais para quebrar o crescimento exponen-
cial acelerado e a intensidade dos contágios pela Covid-19 
em Tabatinga

No intuito de melhorar o planejamento a prevenção e o con-
trole da transmissão das síndromes respiratórias agudas na univer-
sidade, e necessário estudar as ações gerais realizadas para conter 
o Covid-19 no município de Tabatinga (MS,2020). Do ensino fun-
damental da cidade de Tabatinga foram retiradas e colocadas em 
isolamento 17000 alunos, pois são crianças de 6 a 17 anos, e 800 
docentes que ficam na sua casa sem mobilidade, só que 20% dessas 
casas não tem condições de acolher adequadamente as pessoas pro-
vocando a saída para rua temporal de alguns dessas pessoas cerca 
de 2000, sendo mais ou menos 26% da população. Na faixa etária 
de 0 a 10 anos tem cerca de 12000 crianças que por sua idade são 
pouco moveis e ficam em casa, cerca de 18%.

Da universidade do Estado do Amazonas em Tabatinga fo-
ram retirados, no dia 17 de março de 2020, ao redor de 48 docentes 
efetivos e 11 temporários, 16 técnicos administrativos efetivos e 13 
comissionados, com aproximadamente 936 alunos matriculados e 
180 alunos concluintes, dado que é valido para 2020.

Até a data de 09 de junho a universidade não voltou a ativi-
dades o que não significa que o prédio não esteja sendo usado por 
pessoas que podem ou não contaminar este com vírus. 

Muitas moradias dos alunos da UEA não têm condições de 
acolher adequadamente as pessoas provocando a saída para rua 
temporal de alguns dessas pessoas pela aglomeração, usualmente 
estes alunos iriam para UEA.
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Assim o governo deverá promover melhorias habitacionais 
na moradia dos alunos como pias, lavadouro de mãos, banheiros, 
para facilitar a higiene extrema (DM NASCIMENTO 2020) dessa 
população e suas famílias. Melhoras no arejamento e limpeza ex-
trema das casas, becos, ruas, avenidas e praças e em geral da cidade 
toda. (WEIN LM, ATKINSON MP, 2009). Deverá ser melhorada 
a fiscalização das moradias informais no município em locais como 
cortiços.

O grupo de risco maior entre docentes e técnicos seriam do-
entes crônicos e os idosos, está composto por 2.713 (4,1%) pessoas 
de 50 a 59 anos, 1.586 (2,4%) pessoas de 60 a 69 anos, 1.173 pes-
soas (1,8%), pessoas e de 70 anos ou mais no total 5.472 pessoas 
ou (8%) da população de Tabatinga de 65844 pessoas, em espe-
cial as que moram em abrigos para idosos ou com crianças em alta 
aglomeração de 3 pessoas ou mais por cômodo da casa, ou ainda 
em situação de rua. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/tabatinga/
pesquisa/32/28163

Informação adequada pode permitir que as famílias se re-
distribuam melhor no espaço da casa, melhorem sua alimentação 
e higiene. DALTON, CRAIG AND CORBETT, STEPHEN AND 
KATELARIS, ANTHEA, (2020). Deverá ser feito um levantamen-
to de informações sobre os grupos de risco no CESTB/UEA.

A população de alunos da UEA em Tabatinga faz parte de 
um grupo que em 2016 segundo o IBGE, tinha salário médio men-
sal em Tabatinga de 1.6 salários-mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 4.3%, revelando um 
altíssimo desemprego que dificulta as ações de nutrição, saúde, iso-
lamento e limpeza extrema necessários para reduzir a expansão do 
vírus na UEA. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 
meio salário-mínimo por pessoa, tinha 48.2% da população nessas 
condições, o que isto indica a necessidade de gerar alternativas de 
renda e emprego para a população local e produzir bens substituti-
vos daqueles que precisam serem comprados como medicamentos, 
alimentos e ar e ruas limpas para se adaptar a síndrome respiratória 
aguda do Covid-19 e outras (RF MORAES – 2020). 
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Neste casso o próprio governo e a administração da UEA de-
vera prover de cestas básicas com implementos de saúde, máscaras, 
água sanitária, medicamentos, informação correta que permitam as 
pessoas e os alunos se manter em casa por um período de 15 dias as 
medidas de limpeza extrema. (WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).

O governo deverá pagar meio mês de aluguel a toda a popu-
lação de baixa renda da cidade com o compromisso de ficarem em 
casa esses 15 dias, o auxílio emergencial entregue já tem essa fina-
lidade, mas não cobrada de forma explicita. Toda a população que 
recebe do governo auxílio, bolsa, salário, financiamento e outros, 
deverá ser cobrada de forma compulsória para ficar em casa por 
15 dias, sem sair. A UEA tem a casa do estudante onde já realiza 
esse tipo de ação que pode ser estendida cobrando as medidas de 
limpeza e isolamento.

Poderá ser executada a testagem de 600 pessoas da universi-
dade para rastrear casos, levar para isolamento social e monitora-
mento de casos relacionados, e triagem nos serviços de saúde mu-
nicipal. Esta testagem pode ser por faixa etária, profissão e bairro 
da pessoa a ser testada, um a 10 professores e técnicos idosos, que 
trabalhem fora e/ou morem perto da feira de Tabatinga ou na UPA 
seria o exemplo chave para teste, 10 adultos professores ou técni-
cos que more na Vila Paraiso deveria ser testado prioritariamente 
e 100 alunos, em situação de moradia informal ou trabalhando que 
morem na feira de Tabatinga ou Vila Paraiso também deveriam ser 
prioridade. 10 pessoas da área da limpeza do prédio, deveriam ser 
testadas, 10 pessoas das forças de segurança do prédio deveriam ser 
testadas também. 10 membros de comunidade indígena morando na 
cidade ou bairros da periferia deveriam também ser avaliados. Para 
estabelecer a extensão do contágio e tomar outras medidas pontu-
ais. (HANDBOOK OF COVID-19 2020)

Análise mudanças mobilidade no Estado do Amazonas em 
abril de 2020

A visita a supermercado e mercados caiu 67% no Estado 
do Amazonas nestes 3 meses do seu comportamento normal. CO-
VID-19 Community Mobility Report, Brazil April 26, 2020, Mo-
bility changes. Fato este que deve ter se repetido também no mu-
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nicípio de Tabatinga e que ajudo na redução da taxa de contágio e 
transmissão do vírus. Numa fase de retomada das atividades esta 
garantia de isolamento social e perdida o que deve chamar a atenção 
para multiplicar as medidas de higiene extrema individual e coleti-
va e dos espaços públicos como é o caso da universidade.

A mobilidade espacial no setor universitário em Tabatinga
O Centro de Estudos Superiores de Tabatinga CESTB, pos-

sui um prédio próprio com uma área de 6.650 m2, com 11 salas 
de aula, biblioteca, auditório, e 5 laboratórios., possui 33 docentes 
efetivos e 11 temporários, 14 técnicos administrativos efetivos e 4 
comissionados, com aproximadamente 1.800 alunos matriculados 
e 180 alunos concluintes em 2016. O CESTB possui ainda um ter-
reno de 6.650 m2, com área verde de 5.074 m2, área construída de 
1.576 m2   e estacionamento de 368 m2.

No total 1021 pessoas, 1 pessoa/m2 quando o requerido para 
ter biossegurança é de 1 pessoa/4m2, como no prédio não estão pre-
sentes ao mesmo tempo todos os alunos e docentes, e ocupando 
todos os espaços, deve se observar a ocupação nas 11 salas de aula 
que e onde acontece aglomeração constante, 1 sala de aula tem em 
média 89 m2   comportando 20 alunos mantendo a distância de 4m 
entre eles, normalmente em sala tem 50 alunos as vezes até 55 sen-
do este já um índice ruim desfavorecedor da atividade de ensino, 
tanto que na realidade só tem 25 a 30 alunos em sala regularmente. 

Assim deverá ser reformulado o número de alunos inscritos 
por disciplina levando em consideração o aforo real das salas e as 
condições de biossegurança, para ter somente de 15 a 20 alunos em 
sala por um tempo máximo de 2 horas, para depois esvaziar a sala 
arejar ela bastante limpar as cadeiras com álcool gel.   

Se a necessidade é de ter uma distância de 1m entre pesso-
as, para coibir a transmissão do vírus Coronavirus (SARS-CoV-2), 
cada pessoa precisa de uma área de 4m2 para poder estar protegi-
do, com ela no centro desse quadrado, em 10000m2 na área de um 
quarteirão típico no Brasil só poderia haver 2500 pessoas ocupando 
o espaço, em 1000m2 a área típica de uma escola de bairro seriam 
250 pessoas.
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 Assim um prédio universitário de 1000 m2 não poderia ter 
dentro, mas de 250 pessoas ao mesmo tempo circulando, basta um 
simples cálculo da área da superfície da universidade para estabele-
cer o número de pessoas que ele pode comportar, uma sala de 100 
m2 poderia comportar 3 pessoas circulando ao mesmo tempo e 20 
sentadas por 2 horas-aula.

Se o prédio universitário utiliza ar-condicionado esta den-
sidade de pessoas pode ser muito menor pois o ar-condicionado 
ajuda a re-suspender e reconcentrar partículas portadores do vírus 
diminuindo no mínimo pela metade está densidade a 125 pessoas 
por 1000 metros quadrados. O uso de máscaras obrigatório dentro 
do espaço poderia ajudar a recuperar o valor de 250 pessoas, mas 
é uma hipótese a ser testada no Estado do Amazonas. DALTON, 
CRAIG AND CORBETT, STEPHEN AND KATELARIS, AN-
THEA, (2020). Uma sala de aula com ar-condicionado funcionando 
só pode comportar 10 pessoas sentadas na sala durante 2 horas aula

 A utilização de ventiladores direcionados contra a saída da 
sala gerando uma corrente contínua ou fluxo de ar maior de 4,0 m/s 
metros por segundo, ajuda a dispersar o ar e as microgotas que po-
dem conter agregados do vírus, o uso de ventilador e mais recomen-
dado que o de aparelho de ar-condicionado, que quando utilizado 
não poderá estar reciclando o ar dentro do espaço, e sim extraindo 
ar para fora ajudando a tirar ar possivelmente contaminado com 
vírus.

Os espaços do auditório, restaurante universitário, biblioteca, 
e laboratórios deverão ter um manual de funcionamento próprio, 
respeitando o critério de 4m2 por pessoa no ambiente por máximo 
1 hora.

Deveráo ser desestimuladas as concentrações de pessoas no 
estacionamento, corredores e áreas verdes da universidade, só sen-
do usados para fluxo entre salas e a rua.
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Etiqueta social para locais de trabalho no setor universi-
tário público

Intervenções no local de trabalho individual sala de pro-
fessores

1. Proibição total de “aperto de mão”
2. Promove etiqueta de tosse e espirros com uso de másca-
ra, (mas o foco está na exclusão de funcionários doentes do 
ambiente de trabalho).
3. Estabelecer a videoconferência como padrão para reuni-
ões de trabalho.
4. Adie ou cancele grandes reuniões 
5. Sanitização forçada das mãos na entrada do trabalho, im-
plantar estação de higiene, 
6. Almoço na mesa de trabalho em vez de na sala de almoço 
ou restaurante coletivo.
7. Regras de higiene de jogos, por exemplo para desencora-
jar o toque no rosto
8. Se doentes as pessoas ficam em casa, e os trabalhadores 
doentes devem ser imediatamente isolados e enviados para 
casa. 
9. Realize as reuniões inadiáveis e necessárias ao ar livre, se 
possível, ou em ambiente extremamente ventilado com uso 
de ventiladores, duração máxima de 15 minutos.
10. Os funcionários com contatos domésticos doentes devem 
ficar em casa.
11. Desinfecte as superfícies de alto toque regularmente, e 
entre os usuários. 
12. Trabalho em casa sempre que possível e considere o es-
calonamento da equipe onde há perda de produtividade do 
trabalho remoto.
13. Considere abrir janelas dos escritórios e lojas e ajustar ou 
desligar o ar-condicionado.  
14. Limite o manuseio e o compartilhamento de alimentos no 
local de trabalho.
15. Avalie os riscos de viagens de negócios da equipe, estas 
devem ser informadas obrigatoriamente ao gerente da loja ou 
escritório.
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16. Melhorar a higiene e a triagem de doenças entre a equipe 
de preparação de alimentos (cantina) e seus contatos próxi-
mos. 
17. Analise a causa principal dos eventos de aglomeração no 
local e evite eles procurem reagendar, escalonar e cancelar 
(WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).

Intervenções no local de trabalho coletivo sala de reuni-
ões, restaurante universitário, biblioteca, aula ou auditórios

1.   Higienização das mãos na entrada do edifício incentivada 
implantar uma estação de higiene.
2.   Toque e pague preferencialmente com cartão para limitar 
o manuseio do dinheiro, lave as notas que receba de troco na 
lavadora e pendure.
3.   Desinfecte regularmente superfícies de alto toque, 1 vez 
por semana. 
4.    Evite aglomerações por meio de reservas e agendamentos, 
delivery, compras on-line, limitando números de presença. 
5.   Não faça fila em hipótese alguma.
6.   Melhorar a higiene e a triagem de doenças entre a equipe 
da loja e de preparação de alimentos e seus contatos próxi-
mos. 
7.   Aprimore o fluxo de ar e ajuste o ar-condicionado na di-
reção de saída da loja para reciclar o ar sempre que possível.
8.   Trabalhadores do transporte público ou empresarial que 
façam compartilhamento de táxi ou carona devem circular 
de janelas do veículo abertas, sempre que possível, aumento 
do fluxo de ar e desinfecção de superfícies de alto toque nos 
veículos (WEIN LM, ATKINSON MP, 2009).

Ações da Universidade do Estado do Amazonas em Ma-
naus que podem ser utilizadas no Centro de Tabatinga

Realização de aulas, palestras e assessorias via televisão IP 
da área tele saúde para informar e orientar casos e ações que visem 
a segurança da comunidade acadêmica em Tabatinga e em consequ-
ência da região. Deveria ser implantada uma disciplina sobre epide-
mias tropicais para todos os alunos do centro.
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Alunos do curso de medicina, enfermagem, farmácia e fisio-
terapia e psicologia da UEA de Manaus deverão fazer um estágio 
atendendo a comunidade em saúde preventiva para garantir a pre-
sença de um posto médico dentro da universidade.

Alunos finalistas de medicina, enfermagem, farmácia e fisio-
terapia poderão ser contratados no seu primer emprego na univer-
sidade para atender a comunidade na sede de Tabatinga e outras 
sedes do interior.

Devera formular-se plano de contingência local em Tabatin-
ga para enfrentar possível surto interno de doença epidêmica.

O calendário acadêmico deverá ser reformulado seguindo a 
sazonalidade das doenças epidêmicas na região, em especial o ciclo 
de 1 mês que a covid-19 tem desde a contaminação ~com o vírus 
sars-covid-2 até a finalização do ciclo de transmissão nas pessoas 
curadas. Poderia se fazer 1 mês de aula, parar 10 dias, e fazer outro 
mês de aula, e voltar a parar 10 dias até finalizar o período e cortan-
do possível transmissão interna. Isso considerando que não poderá 
exceder-se a capacidade de 4m2/aluno em sala ou 15 alunos em sala 
por tempo. Os períodos de 10 dias serão utilizados para estudo em 
casa e atividades em internet ou no campo.

As aulas da maioria das disciplinas dos cursos da UEA em 
Tabatinga podem ser ministradas no regime home office para os do-
centes que deverão ter um auxílio internet para colocar ela nas suas 
casas garantindo a velocidade para fazer as atividades do ensino a 
distância EAD isso pode ter um custo de 400 reais por docente por 
mês. 

Da mesma forma os alunos deveriam ter acesso a aulas via 
internet nas suas casas custeadas pela UEA, para uso exclusivo nas 
aulas, e atividades da universidade, os contatos físicos entre docen-
tes e alunos seriam para entrega de trabalhos, orientações, trabalho 
em campo e outros. O fornecimento de celulares e/ou tablets para os 
alunos pode ser feito via parceria com e empresas da ZFM.

A UEA deverá fornecer treinamento e equipamentos de EPI 
para a comunidade universitária basicamente máscaras, viseira de 
plástico, luvas, álcool gel, acesso a testes rápidos, uma cabine de 
descontaminação na entrada da universidade, termômetros e oxí-
metros para autocuidado da comunidade, mas também para con-
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tribuir em brigadas de saúde preventiva que possam vir a ocorrer. 
Pressionar o governo estadual para implantar UTI nos hospitais es-
taduais da cidade de Tabatinga e Benjamin Constant ou assumir 
isso como parte de um plano de residência médica da faculdade de 
medicina da UEA na região. 

Deve estudar-se a possibilidade de criar um curso de medici-
na, enfermagem e farmácia na cidade de Tabatinga para criar uma 
estrutura de pesquisa e intervenção na área da saúde na cidade.

Reorientar parte do curso de licenciatura em ciências bioló-
gicas para a área de ecologia humana, social e biomedicina direcio-
nado a medicina tropical e etnomedicina.
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Agradecimentos

“NACIMOS POSTUMOS” 
SEMBLANZA DE HECTOR ALIMONDA

Conocí a Héctor Alimonda por error, por un acaso,
por un evento propio del caos organizado de la universidad brasileira,

buen ejemplo de la universidad latinoamericana,
puesto que inicie la odisea,

 para mi selección de doctorado en la UFRRJ en 2001,
hice el examen escrito en Belem de Para,

donde finalizaba estudios de maestría en la UFPA/NAEA,
la dimensión continental de Brasil impedía viajar a Rio de Janeiro,

fui aprobado, y subí por ascensor en el piso nueve del CPDA,
localizado en una vieja edificación de veinte pisos,

 de la Avenida Getulio Vargas,
esquina con la Avenida Rio Branco,

paradójicamente dos símbolos,
 de los problemas que la Ecología Política enfrenta en Brasil,

y que Héctor contribuyo a aclarar,
un proceso de desarrollo tecnológico y económico,

hiperacelerado formador de una oligarquía excesiva,
creado sobre la base débil de una sociedad semifeudal,

algunas veces decididamente escravocrata,
antropófaga,

a pesar de estar en el inicio del siglo XXI,
la famosa Belindia.

Así estaba sentado en la sala de reuniones del CPDA
ese día de 2001, ya aceptado en el doctorado,

con un orientador que me había escogido,
 por venir de la región norte de Brasil

llena de conflictos por la tierra,
desigualdades sociales

y asimetrías
 entre los

 barones paraenses,
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y su población desheredada de la tierra,
desde su expulsión al final del ciclo esclavista.

era un señor barbudo,
que se parecía con Trotsky,

después vi que era Harry Potter,
después supe que era tan conflictivo

como el original,
al punto de que se peleó con la coordinación del doctorado

y se fue de licencia a España a trabajar agroecología,
así me quede huérfano

sin orientador
en ese momento apareció Héctor,

 de la forma más desprendida y simple se ofreció para orientarme
eso me ayudo a convertirme

en lo que soy ahora
un biólogo que trabaja la ciencia transdisciplinar de la 

Ecología Política,
de continuar con el Trotsky gaucho

talvez nunca hubiera finalizado el doctorado.

Pasado ese episodio
el caos organizado se manifiesta de nuevo y

Héctor me llama para una reunión de orientación,
pensé que sería en la sala del noveno piso del CPDA,

pero no,
fue en el restaurante Lamas del barrio de Flamengo,

Zona Sur de Rio de Janeiro.
Allí entre las deliciosas comidas,

la tradicional cerveza gelada
y el barullo del pueblo carioca,

definimos lo que sería mi tesis de doctorado,
esa práctica de sacar fuera del contexto a la persona,

es típica de los más expertos orientadores,
que orientan sin orientar,

aparentemente desorientando,
un paso adelante y dos para atrás,
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enseñar sin enseñar,
obra del verdadero profesor,

algo que solo los que conocían,
más de cerca a Héctor, como intelectual sabían,

bajo la apariencia de desgarbo y desleixo,
ese término típicamente brasileiro,

se ocultaba una mente hambrienta de saber,
al mejor estilo de los enciclopedistas franceses,

quien sabe se le pego eso en el colegio naval, o su estancia mejicana,
o lo aprendió entre Buenos Aires y Rio de Janeiro,

las dos ciudades creo el más disfruto.
Esos fueron los comienzos de una amistad,

que duraría quince lustros,
y que ahora hace parte de la historia de América del Sur.
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