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OFÍCIO Nº 098/2020 – GDJR                                   Manaus, 23 de Abril de 2020. 
                                              

A Vossa Senhoria o Senhor,  
PAULO RICARDO ROCHA FARIAS  
Secretário Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP 
Av. Compensa, Nº 1335 – Compensa. 
Nesta. 
 
 
Assunto: Coronavírus.  
 
                  

Senhor Secretário,  

 
O Estado do Amazonas tem registrado pelas autoridades de Saúde 

(SUSAM e FVS) um aumento assustador do número de óbitos, superando uma 

barreira de mais de 200 mortes por Coronavírus. Em Manaus, a cidade 

registrou 136 sepultamentos até o momento, o maior números de enterros 

feitos em apenas um dia, desde o início da pandemia do novo Coronavírus. 

Com 209 novos casos e 14 óbitos confirmados hoje, o Estado registra 2479 

registros de Covid – 19, e 207 mortes, uma taxa de letalidade de 8,35%. 

Um estudo recente realizado por nossa assessoria, que trata sobre as 

notificações de óbitos, baseada nas informações oriundas do portal de 

transparência dos Cartórios de Registro Civil Brasileiro, revela que houve um 

crescimento significativo, entre os meses de março e abril de 2020, dos óbitos 

registrados no Amazonas, o que eleva nossa suspeita de que possam ser 

relativos à pandemia do Coronavírus (Covid-19).  

Segundo estes registros, entre os meses de março e abril de 2020 os 

óbitos chegaram 719. O aumento contabilizado foi de 459 óbitos a mais que o 

exibido no mesmo período de 2019, resultado de um crescimento de 176,5%. 

Do total, 285 mortes foram causadas por insuficiência respiratória e 434 por 

pneumonia, ambas as causas tiveram forte elevação em relação ao ocorrido no 

ano anterior, 252% e 142,5%, respectivamente.  

A proporção dos óbitos correlacionados com a Covid-19 em relação ao 

total passou a representar 17,6% em 2019, para 37,6% em 2020. 15% por 

conta de patologias que levam a insuficiência respiratória e 22,7% à causa de 

pneumonia. Já no número total de óbitos extraídos do Registro Civil e, no 

mesmo período analisado, esse crescimento foi bem menor, 29,4%, o que 
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representa, em termos absolutos, 434 óbitos a mais passando de 1.476 em 

2019 para 1.910 em 2020.  

No entanto, os dados apresentados pelo Ministério de Saúde, 

conjuntamente com a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (SUSAM), 

indicam que desde o início da pandemia do Covid-19 até o momento foram 

confirmados apenas 207 óbitos em todo o Estado. 

Diante do exposto, e acerca dos dados acima notificados pelos órgãos 

de transparência, solicitamos desta secretaria a quantidade oficial do número 

de enterros, conforme os registros dos cartórios e do sistema funerário de 

Manaus. 

  

 

Atenciosamente, 

                    

JOSÉ RICARDO WENDLING 
Deputado Federal – PT/AM 


