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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA 

 

Diariamente recebemos notícias relacionadas à expansão do Covid-19 no País, 

números de casos, de mortes, de recuperados e de internações são apresentados de forma 

descompromissada, sem fixação de eixos espacial e temporal. A cada dia são retratadas 

situações conjunturais sem correspondência com as notícias divulgadas anteriormente e 

ademais não apresentam nexo entre as ocorrências da enfermidade e as medidas preventivas 

e de tratamento. O exame acurado dos números tem mostrado, frequentemente, 

contradições de informações e pior, as conclusões não são dedutíveis da análise dos dados 

apresentados. 

Por outro lado, as autoridades governamentais, em especial da área de saúde, 

reforçam a necessidade urgente de dados atualizados sobre a pandemia, indicando a sua 

fundamental importância na orientação dos trabalhos de atendimento a população. A 

evolução dos números referentes à localização geográfica, rotas de penetração nas grandes 

cidades e destas para os municípios menores, disponibilidades de leitos, pessoal da saúde e 

equipamentos, tudo isso não é um tema trivial e a metodologia adequada para isto é complexa 

exigindo a participação de especialistas. 

Solução mirabolante como testagens para milhões de habitantes sem a devida 

sustentação logística esbarra na falta de testes e de estrutura operacional para registrar os 

resultados, analisá-los e produzir as informações tão necessárias para se montar a estratégia 

para se mitigar o impacto da pandemia. Fala-se em subnotificação e especula-se que os 

números seriam muitas vezes maiores, além disso, são apresentadas comparações 

inconclusivas com dados de outros países com população, cultura, economia e condições 

geoclimática e ambiental diferentes do Brasil. 

O enfrentamento de uma pandemia, em particular do tipo atual, exige conhecimentos 

altamente especializados em todos os campos do conhecimento, em particular na área da 

estatística no que concerne a produção de informações confiáveis da contaminação e nas 

previsões da sua evolução. Modelos de levantamentos por amostragem poderiam ser 

utilizados em larga escala, produzindo informações corretas de casos confirmados em prazos 

adequados, com o rigor e precisão compatível com a gravidade do problema. 
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Causa preocupação ao Conselho o grande número de opiniões sobre a evolução de novos casos 

e de óbitos do Covid-19, com destaque para os parâmetros da incidência máxima e do prazo para 

retomada da normalidade, a maioria sem base estatística. Aliás, nessas projeções a próxima semana é 

sempre apresentada como sendo a pior e o período de contágio estendido sucessivamente, o que 

demonstra a falta de confiabilidade das previsões anteriores. 

O Brasil apresenta um elevado nível de desenvolvimento no campo da estatística, 

contando com inúmeros especialistas de altíssimo nível lotados em vários núcleos de 

excelência no País. 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Estatística se colocam à disposição 

para assessorar, os responsáveis do Ministério da Saúde para promover a integração com os 

Núcleos de Estatística. 

 

Conselheiros do Conselho Federal de Estatística 

 


