
 

 

 

 

 

Ofício nº 029-04/2020 – AMVAT           Vale do Taquari, 1º de agosto de 2020. 

 

 

Ao 

Comitê de Dados do Sistema de Distanciamento Controlado do RS 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre - RS 

 

 

Assunto: Recurso à Bandeira Vermelha ref. período 4 a 10 de agosto de 2020 

 

 

 Ao cumprimentá-los(as), a Associação dos Municípios do Vale do Taquari 

(AMVAT) apresenta neste documento recurso à decisão deste Comitê sobre a 

definição de bandeira vermelha para esta região no período de 4 a 10 de agosto. 

  

ASPECTOS GERAIS 

 

 I - Mudança de regras sem prévia formalização  

  

 Se por um lado entende-se que o modelo possa sofrer mudanças e ajustes, é 

extremamente prejudicial a forma como isso tem se dado, sem prévio aviso, sem 

amparo em diploma legal (decreto) que retrate as alterações impostas e com 



vigência imediata. Não bastasse isto, os novos parâmetros que embasaram as 

decisões do Comitê e geraram os indicadores para as bandeiras também não estão 

acessíveis no site do Distanciamento Controlado.  

 Tais fatos, por si só, são suficientes para impugnar qualquer mudança imediata 

de bandeira, afinal resta prejudicada a análise criteriosa dos indicadores pelos 

legítimos interessados: as Regiões. Não há como contrapor ou recorrer da imposição 

do Estado de forma segura.  

 

 II – Dos novos critérios 

  

  A Região do Vale do Taquari, novamente, está sendo prejudicada por uma 

mudança de regras que tira peso da capacidade hospitalar, algo que mundialmente é 

recomendado como fator de sucesso para o combate à pandemia. 

 Esta organização regional que conduz o Vale do Taquari disponibilizou, com a 

agilidade necessária, uma retaguarda hospitalar eficiente, que já enfrentou com 

êxito surtos em frigoríficos, ILPIs, Presídio Regional, além de garantir atendimento a 

regiões com maior dificuldade de leitos, sem esquecer do atendimento da população 

do Vale.  

 

  III - Pesquisa de prevalência demonstra que Região dos Vales não é 

considerada área crítica 

    

  A 6ª etapa do estudo de prevalência realizado pela UFPel aponta em seu slide 

20 que, apesar da prevalência ter dobrado no Estado, a região dos Vales não é 

considerada uma área crítica, tendo inclusive o município da região que participa da 

amostra, Santa Cruz do Sul, reduzido o número de casos positivos de 3 para 2. 

 

 



 IV - Aspectos econômicos e sociais 

 

  O Vale do Taquari sofreu com restrições da bandeira vermelha, na rodada 

preliminar, na véspera de uma das principais datas comerciais do ano, o Dia das 

Mães, junto a Passo Fundo. Na semana seguinte, a região foi a única no Estado a 

permanecer na bandeira vermelha, por apenas 1 centésimo, não sendo possível 

nenhum tipo de recurso por parte da região e, além disso, sendo punida de forma 

intempestiva, uma vez que naquela ocasião a região há havia superado o seu pior 

momento da doença. 

Agora, ao se aproximar outra data importante para o comércio, o Dia dos Pais, 

novas restrições gerariam um efeito econômico perverso justamente ao setor que, 

até o momento, vem sendo um dos mais impactados pelas medidas restritivas. 

Destaca-se que setor do comércio regional vem cumprindo todos os protocolos e 

cuidados desde a flexibilização ocorrida com bandeira laranja em meados de maio. 

Afinal, se comércio manteve-se aberto desde 18 de maio e não houve aumento de 

circulação do vírus, por que as medidas restritivas de agora devem, justamente, 

limitar ainda mais seu funcionamento?  

 

 V - Bandeira Vermelha X Índice de Distanciamento 

 

  Conforme índice de isolamento social no RS durante a pandemia, divulgado 

pelo Governo do Estado no último dia 26/07, observa-se ao analisar o isolamento por 

região na comparação com as bandeiras que o nível de distanciamento vem 

perdendo força apesar da adoção da bandeira vermelha. Isso pode ser observado 

em distintas regiões do Estado, seja na Região Metropolitana, seja na Serra ou em 

regiões do interior.  

A título de exemplo, destaca-se nesse ponto duas regiões com características 

econômicas e sociais semelhantes às do Vale do Taquari, como Passo Fundo e Caxias 



do Sul. A migração da bandeira laranja para a vermelha na semana do dia 13/07 

nestas regiões não ocasionou aumento do índice de isolamento. Além disso, 

percebe-se que, mesmo que a adoção da bandeira vermelha pudesse aumentar de 

forma pontual o grau de distanciamento, esse incremento é extremamente reduzido, 

o que leva a questionar se os custos econômicos impostos pela bandeira vermelha 

justificariam o pequeno aumento de isolamento.  

Nas imagens abaixo, retirados do site do Comitê de Dados, as cores ao fundo 

do gráfico retratam a bandeira vigente no período: 

 

 

 

 

 



Regionalmente, diante da divulgação dos resultados da região do Vale do 

Taquari, os municípios vêm buscando tomar medidas restritivas adicionais, em 

especial no que se refere a atividades de lazer, para melhorar esses indicadores. No 

entanto, entende-se que a adoção da bandeira vermelha, além do efeito reduzido, 

acabaria por prejudicar essencialmente os setores econômicos, podendo criar um 

clima de revolta ou desmobilização em demais cuidados pela sociedade. 

 

VI - Bandeira Laranja X Evolução da Doença  

 

A região do Vale do Taquari é exemplo prático de que a manutenção da 

bandeira laranja não acarreta, necessariamente, em aumento da circulação do vírus. 

Após ingresso da região na bandeira laranja em 18 de maio, a região apresentou 

considerável melhora nos seus indicadores. Isso pode ser comprovado pela melhora 

nos índices de casos ativos de forma sustentada nas semanas após flexibilização das 

regras. A piora observada nas últimas semanas se explica, em grande parte, por 

questões que extrapolam a região, principalmente o agravamento da situação 

estadual. Além disso, outros dados que serão apresentados neste documento, como 

a proporção de óbitos regionais X estaduais, indicam que a piora nos índices 

regionais é menor do que a do Estado como um todo.  

A título de exemplo, utilizam-se os dados da cidade polo da região, Lajeado, 

com base nos dados disponíveis no arquivo “Histórico Diário Hospital Bruno Born”. 

Conforme o gráfico abaixo, é possível visualizar a estabilidade da ocupação 

hospitalar nas últimas semanas. Cabe destacar que esta estabilidade acontece de 

forma concomitante à adoção das medidas da bandeira laranja vigentes desde a 

metade do mês de maio no município e na região. 

 



 

 

VII - Alto grau de testagem na região 

 

Desde o início da pandemia, o Vale do Taquari tem apresentado testagem 

acima da média estadual. Isso decorre principalmente do fato de que a região conta 

com um dos primeiros laboratórios credenciados no Estado para a elaboração de 

testes do tipo PCR, o da Univates, que vem desde abril realizando os exames.  

Já a pesquisa Testa Lajeado, realizada em duas etapas pelo município de 

Lajeado em parceria com a Univates, concluiu que, no município, os índices de 

subdetecção (subnotificação) são muito baixos. A prevalência encontrada pela 

pesquisa em Lajeado estimava que deveria haver 2.061 casos notificados, e a rede 

municipal de saúde já contabilizava 1.564 casos, na ocasião (as coletas ocorreram 

entre os dias 13 e 17/06/20), ou seja, a proporção de casos notificados formalmente 

em relação aos estimados era de 74,1%. Para efeitos de comparação, a etapa mais 

recente da pesquisa da UFPel realizada no Estado do Rio Grande do Sul aponta que, 

com uma prevalência de 0,96%, deveriam haver 108.716 gaúchos notificados, mas a 

contabilização oficial contava com 66.473 casos. 



Isso significa que, enquanto em outras regiões a velocidade de contágio pode 

estar abaixo da efetivamente ocorrida, os dados do Vale do Taquari, pela baixa 

subnotificação, apontam para um controle real e transparente da evolução da 

doença, sem que esta evolução tenha impacto prejudicial sobre a ocupação da rede 

hospitalar. 

 

VIII - Baixa taxa de letalidade 

 

A região do Vale do Taquari apresenta taxa de letalidade de 1,35%, o que 

representa a terceira menor letalidade entre as 20 regiões do Estado e menos do 

que a metade da média estadual (2,70%). Além disso, apesar de a região apresentar 

a maior taxa de incidência de casos por 100 mil habitantes, o mesmo não se observa 

na taxa de mortalidade por 100 mil habitantes.  

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS ESPECÍFICOS: INDICADORES 

 

 I – Indicador 1 (Nº de hospitalizações confirmadas para COVID-19 registradas 

nos últimos 7 dias / 1+Nº de hospitalizações confirmadas para COVID-19 

registradas nos 7 dias anteriores) 

 

Há discordância do número informado pelo Estado (42 hospitalizações 

confirmadas) em relação ao número contabilizado pela região. Conforme planilha 

abaixo, retirada da própria base de dados do Governo do Estado, havia 23 

hospitalizações confirmadas por COVID-19 na região nos últimos 7 dias. 

Abaixo, a planilha de hospitalizações da semana nas instituições da região. 

 

Destaca-se que, pela avaliação da região, essa diferença seria suficiente, até 

então, para manter a região em bandeira mais favorável neste indicador. 



 

II – Indicador 5 (Ativos na última semana / (1+Recuperados nos 50 dias 

anteriores ao início da semana) 

 

Este indicador vem sofrendo distorções para pior na região do Vale do Taquari 

em razão de alguns motivos:  

a. No final do mês de maio e início de junho houve ampla testagem na região, 

em especial em virtude dos frigoríficos, que além dos testes rápidos também 

realizavam testes do tipo PCR. Esses dados contavam na base e, pouco a pouco, 

vem saindo na última semana, diminuindo o número de recuperados nos 50 

dias anteriores; 

b. Houve um aumento no número de ativos na região, o que também é explicado 

por uma maior testagem privada, feita diretamente na UNIVATES. Observou-se 

em alguns municípios o aumento de casos ativos em jovens e/ou pessoas de 

maior renda, os quais acabam buscando testagem via PCR na rede privada. 

Apesar do aumento de casos, não se observa, até o momento, reflexo deste 

número em internações hospitalares. Dessa forma, esse indicador pode 

acabar sendo influenciado negativamente pela capacidade da região de 

ofertar testagem privada, o que seria um desincentivo à testagem.  

 

III – Indicador 6 (N º  de hospitalizações confirmadas para COVID-19 

registradas nos últimos 7 dias / 1+Nº de hospitalizações confirmadas para COVID-

19 registradas nos 7 dias anteriores 

 

Há discordância do número informado pelo Estado (42 hospitalizações 

confirmadas) em relação ao número contabilizado pela região. Conforme planilha já 

apresentada no item 1 acima, retirada da própria base de dados do Governo do 



Estado, havia 23 hospitalizações confirmadas por COVID-19 na região nos últimos 7 

dias. 

Destaca-se novamente que, pela avaliação da região, essa diferença seria 

suficiente, até então, para manter a região em bandeira mais favorável neste 

indicador. 

 

 IV – Indicador 7 (Projeção do nº de óbitos para o período de uma semana 

para cada 100.000 habitantes) 

 

Nas últimas semanas, o indicador em questão sofreu oscilações consideráveis 

que acabam por não retratar a realidade da região. Tal fato ocorre mais por uma 

coincidência temporal, em razão da data corte dos dados, do que ao 

comportamento dos óbitos. Isso fez com que indicador mudasse radicalmente do 

amarelo para o preto de forma cíclica. Caso a coleta dos dados fosse em qualquer 

outro dia da semana isso não ocorreria de forma tão considerável. Dessa forma, 

conforme tabela e gráfico anexo, importante uma análise temporal mais longa.  

Observa-se ainda estas questões essenciais:  

a. O número de óbitos registrados em julho é exatamente igual ao 

registrado em junho (17) e abaixo do pico registrado em maio (20).  

b. O gráfico da média móvel de 30 dias ratifica a estabilidade do 

número de óbitos nas últimas semanas, enquanto a média móvel de 

7 dias evidencia um comportamento cíclico que não tem correlação 

com mudanças de bandeira, ou seja, acabam ocorrendo pelo 

referido corte temporal. Mesmo assim, a média móvel de 7 dias 

demonstra que não há, até o momento, situação atípica, estando o 

número ainda distante de picos anteriores (0,71 óbito/dia 

atualmente contra picos de 1,29 óbito/dia observados em 16/07 e 

17/05).   



c. Não há correlação entre a evolução dos óbitos na região e no Estado, 

reforçando a estabilidade regional em comparação às demais regiões 

do Estado. A proporção de mortes da região sobre o total do Estado 

apresenta considerável queda, passando de 9,30% em maio para 

1,76% em julho.  

 

 



 

 

 



 

 Neste indicador, apesar de não haver discordância quanto à base de dados, a 

oscilação entre bandeiras não retrata a realidade regional. 

 

V – Indicador 8 (Leitos de UTI Livres / Leitos de UTI ocupados por pacientes 

COVID) 

 

Esse indicador demonstra a capacidade da região de oferecer, durante todo o 

período em análise, o amparo hospitalar a toda a comunidade que necessitou.  

Destaca-se aqui alguns pontos: 

a. 22 dos 47 pacientes internados nas UTIs da região dos Vales são 

oriundos de outras macrorregiões. Isso corresponde a 46,8% das 

internações, o que, somado ao fato da disponibilidade de leitos, 

reafirma a plena capacidade hospitalar da região; 

 



 

 

 

 

 



b. A região apresenta estabilidade nos leitos disponíveis no último 

mês, tendo, atualmente, 51 leitos disponíveis, o que corresponde 

a mais de 35% da capacidade de UTIs da macrorregião e se 

apresenta com a segunda menor taxa de ocupação do Estado. 

 

 

 

 

Diante do exposto, requer-se a reconsideração da bandeira imposta à região 

do Vale do Taquari. 

 

Cordialmente, 

 

 

   

 


