




Favelas são regiões de adensamento
urbano excessivo. Segundo o IBGE (2018), 
5,6% da população brasileira vive em zonas 
de adensamento excessivo (mais de 3 
pessoas por cômodo). No RJ, o problema é
maior: 6,7%.

Moradores de favela estão mais sujeitos à
volatilidade na renda, o que pode levá-los 
a não adotar as medidas de prevenção por 
falta de recursos.

O acesso dessas pessoas aos serviços de 
saúde tende a ser menor do que a média.





Adaptação do modelo epidemiológico
COVID-19 da empresa americana Isee
Systems.

Modelagem da capacidade do sistema
público de saúde do estado do RJ com 
dados do SUS*.

Estudo dos mecanismos causais
envolvendo adensamento urbano
excessivo e condições de higiene.

*O Modelo foi construído utilizando a abordagem da Dinâmica de Sistemas Complexos. É é uma abordagem da 
ciência que investiga como os relacionamentos entre as partes de um sistema dão origem a seus comportamentos
coletivos e como o sistema interage e forma relacionamentos com seu ambiente. 



Grande incerteza
epidemiológica em termos

de tempo e gravidade
(Fiddaman, 2020)

(Extraído do modelo Estado RJ)



Maior gargalo no estado
do RJ parece ser número

de UTIs do SUS

Se nada for feito, teremos entre 41 
e 93 dias sem leitos disponíveis, a 
depender das características da 
epidemia e das medidas de 
confinamento

Possível colapso social

(Extraído do modelo Estado RJ)



Principais premissas do modelo

Variável Cenário pessimista Cenário
otimista

Fontes

Infectividade 0.32 0.48 1, 2

Efetividade da quarentena 0.1 0.6 1, 2

Fração de casos severos 0.2 0.05 1, 2

Número de dias contagioso
assintomático

5.4 4 1, 2

Número de dias contagioso
sintomático (casos severos)

21 9 1, 2

Ocupação habitual UTIs SUS RJ 0.9 0.9 1

Mortalidade (casos severos) 0.15 0.15 1
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Remoção de moradores de favela, seja
para leitos de hotelaria ou para estruturas
emergenciais em espaços públicos.

Estruturas emergenciais de saneamento
básico nas favelas fluminenses que não
possuem estrutura permanente (44% do 
total).

Fornecimento de insumos de higiene e 
limpeza, seja por meio de entrega direta, 
vouchers ou programas de renda mínima.

Construção de UTIs emergenciais.



Conjunto de medidas que permitiriam
salvar 15 mil vidas no cenário otimista

34 dias sem UTI disponível

Remoção temporária de 5000 
pessoas/km² de favela, estruturas
emergenciais em todas as favelas sem
saneamento, fornecimento de produtos
de higiene para 50% dos domicílios de 
favela, construção de 20 UTIs/dia desde o 
início da epidemia

Tentativa de resolver problemas estruturais em



Conjuntos de medidas que permitiriam
salvar 10 mil vidas no cenário otimista

32 dias sem UTI disponível

Remoção temporária de 1500 
pessoas/km² de favela, estruturas
emergenciais em todas as favelas sem
saneamento, fornecimento de produtos
de higiene para 50% dos domicílios de 
favela, construção de 35 UTIs/dia desde o 
início da epidemia



37 dias sem UTI disponível

Remoção temporária de 3500 
pessoas/km² de favela, estruturas
emergenciais de saneamento em 30% das 
favelas, fornecimento de produtos de 
higiene para 50% dos domicílios de 
favela, construção de 7 UTIs/dia desde o 
início da epidemia



Conjuntos de medidas que permitem
salvar 5 mil vidas no cenário otimista

36 dias sem UTI disponível

Remoção temporária de 500 pessoas/km² 
de favela, estruturas emergenciais de 
saneamento em 10% das favelas, 
fornecimento de produtos de higiene
para 20% dos domicílios de favela, 
construção de 8 UTIs/dia desde o início
da epidemia



33 dias sem UTI

Fornecimento de produtos de higiene
para 25% dos domicílios de favela, 
construção de 21 UTIs/dia desde o 
início da epidemia

Sinergia entre medidas estudadas
e construção de UTIs emergenciais



Resumo da alternativas
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