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INTRODUÇÃO
O Eixo Epidemiológico do Programa COVID ZERO
apresenta o panorama da COVID-19, de forma sucinta e
clara, com foco no município de Governador Valadares,
onde se localiza o campus avançado da Universidade
Federal de Juiz de Fora, além de outros municípios do
estado, como Ipatinga, Caratinga e Belo Horizonte,
selecionados para esta edição.
As edições anteriores contextualizaram a COVID-19
apresentando:
conceitos
importantes
no
desenvolvimento da doença; o diagnóstico laboratorial;
as taxas de ocupações hospitalares; a situação
epidemiológica; alguns indicadores epidemiológicos e
informações de prevenção e controle, como o uso de
máscaras.
A presente edição do Boletim Epidemiológico do
Programa
COVID
ZERO,
além
dos
dados
epidemiológicos atualizados, traz dados da cidade de
Caratinga e da capital do estado, Belo Horizonte.
Conceitos relacionados a distanciamento físico em
época de pandemia serão abordados juntamente com
algumas recomendações importantes.
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O Brasil, até 23 de novembro de 2020, apresentou
6.087.608 casos confirmados de COVID-19, dos quais
169.485 evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade
de 2,8%. A incidência da COVID-19 no país foi 2896,8
casos/100 mil habitantes, enquanto a mortalidade foi
80,7 óbitos/100 mil habitantes1. A Figura 1 apresenta
distribuição dos casos novos (A) e óbitos (B) por COVID19 em território brasileiro por data de notificação neste
ano1.
O estado de Minas Gerais, até o dia 23 de novembro de
2020, apresentou um total de 398.014, dos quais 9.794
evoluíram a óbito e 365.545 indivíduos já se
recuperaram2. A incidência da doença no estado neste
mesmo período foi 1.869,25 casos/100 mil hab. e a
mortalidade 46,0/100 mil hab., abaixo da nacional

(Quadro 1). Quando avaliado por gênero, observou-se 51% dos casos confirmados em indivíduos do
sexo feminino, ao contrário dos óbitos que ocorreram em sua maioria em indivíduos do sexo
masculino (57%). Quando avaliado por faixa etária, observou-se que os casos foram predominantes
em idade economicamente produtiva (20 a 49 anos), entretanto os óbitos ocorreram
predominantemente entre os idosos (indivíduos ≥ 60 anos)2 (Figura 2).
Figura 1. Casos novos (A) e óbitos (B) de COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020.

Figura 2. Distribuição de casos e óbitos por COVID-19 segundo gênero e faixa etária, em Minas Gerais, 2020.

A. Percentual de casos confirmados de COVID-19 distribuídos por gênero; B. Percentual de casos confirmados de
COVID-19 distribuídos por faixa etária; C. Percentual de óbitos por COVID-19 distribuídos por gênero; D. Número de
óbitos por COVID-19 distribuídos por faixa etária.
Fonte: Boletim epidemiológico sobre Coronavírus de 23 de novembro de 2020, divulgado pela SES-MG. Acesso em 23
nov. 2020.

Governador Valadares apresentou até 23 de novembro 9.765 casos confirmados de COVID-19 dos
quais 335 evoluíram a óbito3,4. A variação dos casos no município desde o início da pandemia está
apresentada na Figura 3 e a distribuição dos óbitos na Figura 4. Na semana epidemiológica (SE) 47,
que compreendeu os dias 15 a 21 de novembro, foram notificados 410 novos casos de COVID-19 e
confirmados 10 óbitos pela doença, com uma média de 1,4 óbitos/dia. Observou-se um aumento de

40% dos casos notificados de COVID-19 quando comparado a SE 46. Quando avaliado por gênero e
faixa etária, observou-se um padrão semelhante ao estadual, onde 55% dos casos confirmados
ocorreram entre as mulheres com predominância em faixa etária produtiva e 53% dos óbitos entre os
homens e entre idosos (Figura 5 )3,4. Porém, a ocorrência de óbitos entre indivíduos de 20 a 39 alerta
para a necessidade de avaliar outras variáveis como doenças pré-existentes e manutenção dos
cuidados para evitar contato com o vírus.
Figura 3. Distribuição de casos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020.

Fonte: Dados dos boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 23 nov. 2020.

Figura 4. Distribuição de óbitos por COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020.

Fonte: Dados dos boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 23 nov. 2020

Figura 5. Distribuição de casos e óbitos por COVID-19 segundo gênero e faixa etária, em Minas Gerais, 2020.

A. Percentual de casos confirmados de COVID-19 distribuídos por gênero; B. Percentual de casos confirmados de COVID19 distribuídos por faixa etária; C. Percentual de óbitos por COVID-19 distribuídos por gênero; D. Número de óbitos por
COVID-19 distribuídos por faixa etária.
Fonte: Dados dos boletins epidemiológicos diários e Boletim epidemiológico de 20 de novembro de 2020, divulgados pela
SMS Governador Valadares. Acesso em 23 nov. 2020.

Para avaliação dos cenários de ocorrência da COVID-19 em diferentes municípios (Governador
Valadares, Ipatinga, Caratinga e Belo Horizonte), no mesmo período, foram utilizados importantes
indicadores capazes de orientar as ações de vigilância epidemiológica no território, como o
coeficiente de incidência (Figura 6 e Tabela 1), coeficiente de mortalidade (Figura 7 e Tabela 1) e
letalidade (Tabela 1). Observou-se um padrão semelhante na incidência para COVID-19 em
Governador Valadares e Ipatinga. O mês crítico até o momento foi julho para todos os municípios,
exceto Caratinga que manteve valores baixos quando comparado aos demais, durante todo período.
A capital mineira tem apresentado valores inferiores aos municípios polo das regiões do Vale do
Aço e Vale do Rio Doce. Vale lembrar que Belo Horizonte manteve um maior tempo de restrição de
circulação menor flexibilização das medidas coletivas de prevenção e controle da doença. Como
não foi calculado o coeficiente de incidência por faixa etária ou sexo, esse indicador pode sofrer
influência na composição da população, o que exige cautela nas comparações.
O coeficiente de mortalidade representa o risco de qualquer indivíduo de uma determinada
população ir a óbito por determinada doença/agravo, em um determinado tempo. O coeficiente
letalidade, por sua vez, representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um
indicativo da gravidade da doença/agravo na população. A letalidade é um indicador que deve ser
avaliado com cuidado, pois depende da capacidade de testagem/diagnóstico local, nem sempre
refletindo a realidade. Governador Valadares apresentou os maiores valores de mortalidade,
seguido de Ipatinga e Caratinga, ao contrário de Belo Horizonte. Quanto a letalidade, Ipatinga
apresentou a menor taxa. Governador Valadares, Caratinga e Belo Horizonte apresentaram valores
superior a 3, sendo também superior a letalidade nacional (Tabela 1).

Figura 6. Coeficiente de Incidência de COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga e Belo
Horizonte, em 2020.

Fonte: SMS das Prefeituras de Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga e Belo Horizonte. Acesso em 23 de nov. 2020.

Figura 7. Coeficiente de mortalidade da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga e Belo
Horizonte, em 2020.

Fonte: SMS das Prefeituras de Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga e Belo Horizonte. Acesso em 23 nov. 2020.

Tabela 1. Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da
COVID-19 por território, 2020.
Nº DE CASOS
COVID-19

INCIDÊNCIA *

Nº DE
ÓBITOS
COVID-19

MORTALIDADE *

LETALIDADE

6.087.608

2.896,80

169.485

80,70

2,8

398.014

1.869,25

9.794

46,00

2,5

Governador Valadares

9.765

3.474,52

335

119,20

3,4

Ipatinga

11.156

4.203,32

238

89,67

2,1

Caratinga

2.176

2.349,82

72

77,75

3,3

Belo Horizonte

52.870

2.096,71

1.614

64,01

3,1

TERRITÓRIO
Brasil
Minas Gerais

* Por 100 mil habitantes. Fonte: Ministério da Saúde, Brasil. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; Secretaria
Municipal de Saúde de Governador Valadares; Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga; Secretaria Municipal de Saúde de
Caratinga. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Dados sujeitos a revisão. Acesso em 23 nov. 2020.

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos
respectivos municípios1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4. OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI SUS EXCLUSIVOS PARA COVID-19
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com os dados científicos e evidências clínicas até
o momento 15 a 20% dos casos confirmados de COVID-19 necessitam de atendimento hospitalar
por apresentarem alterações respiratórias graves, e em torno de 5% podem necessitar de suporte
ventilatório8,9. Diante disso, o desafio tem sido garantir acesso a atendimento adequado com
disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para pacientes com suspeita/confirmação da COVID-19.
Em Governador Valadares a capacidade máxima de leitos disponíveis desde meados de agosto até
o momento é de 48 leitos, sendo a média de ocupação neste período de 29 leitos. A maior ocupação
observada na UTI SUS COVID-19 foi em 14 de julho de 2020, com 40 internados, se aproximando
muito da capacidade máxima (taxa de ocupação de 93%). Já em Ipatinga, o mês de julho também
foi crítico em relação a ocupação dos leitos UTI SUS COVID-19, chegando a 100% de ocupação em
alguns dias. Durante o período avaliado o município apresentou uma média 33 internados na UTI
SUS COVID-19. Essa variação na ocupação destes leitos pode ser observada na Figura 8.
Figura 8. Leitos UTI SUS exclusivos para COVID-19 disponibilizados e ocupados nos municípios de
Governador Valadares e Ipatinga, 2020.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares e Ipatinga. Acesso em 23 nov. 2020.

A Figura 9 apresenta uma comparação entre os leitos UTI SUS COVID-19 ocupados nos municípios
de Governador Valadares e Ipatinga. Embora o padrão tenha sido semelhante em julho, o mesmo
não se repetiu no mês de outubro, mesmo com perfil semelhante de incidência.
Figura 9. Leitos UTI SUS COVID-19 ocupados nos municípios de Governador Valadares e Ipatinga, 2020.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares e Ipatinga. Acesso em 23 nov 2020.

Ainda vivemos a pandemia e observamos um novo aumento do número de casos de COVID-19,
seguido de 40,74% de aumento da ocupação dos leitos UTI SUS COVID-19 em Governador Valadares
e 37,5% em Ipatinga, no mês de novembro quando comparado com o mês anterior (Figura 9). Com
isso, a educação em saúde e conscientização da população para adoção de medidas de prevenção
individuais e coletivas é fundamental para evitarmos o aumento dos casos e colapso do sistema de
saúde.
5. DISTANCIAMENTO FÍSICO
O conhecimento sobre as medidas efetivas no enfrentamento da COVID-19 é relevante para
implementação de medidas seguras de saúde pública. O principal benefício das medidas de
distanciamento físico é prevenir a transmissão progressiva e, dessa forma, reduzir os resultados
adversos da infecção por SARS-CoV-2. Estudos revelam que o distanciamento físico de no mínimo
1 metro estão associados a uma grande redução na infecção e distâncias de 2 metros ou mais, são
mais eficazes10. A eficácia de qualquer intervenção não farmacêutica isolada pode ser limitada, mas
as intervenções combinadas com uso de máscaras e protetores oculares, têm se mostrado eficazes
e têm alto impacto na redução da transmissibilidade da doença, do colapso dos serviços de saúde
e da mortalidade 11.
Sem a implementação de intervenções não farmacêuticas, Patiño-Lugo e colaboradores (2020)
afirmam que o número de casos COVID-19 teria um aumento de 51 vezes em Wuhan, um aumento
de 92 vezes em outras cidades de Hubei e um aumento de 125 vezes em outras províncias. As
intervenções combinadas não farmacêuticas podem reduzir a demanda máxima de atendimento
médico e mortalidade pela metade ou até dois terços11.

Quadro 1. Definição dos tipos de distanciamento físico e descrição dos objetivos, vantagens e desafios de
cada tipo12,13.

DEFINIÇÃO

OBJETIVO

VANTAGENS

DESAFIOS

Separação de pessoas
infectadas daquelas não
infectadas.

Interromper
precocemente a
transmissão do
vírus.

Eficaz para doenças
infecciosas com alta
transmissão, em que o
pico de transmissão
ocorre quando os
pacientes apresentam
sintomas.

A detecção
precoce de casos
é fundamental.

QUARENTENA

Restrição de circulação
de pessoas que se
presume terem sido
expostas a uma doença
contagiosa.

Reduzir a
transmissão do
agente
infeccioso a
partir de
pessoas
expostas antes
que os sintomas
ocorram.

A quarentena é mais
bem-sucedida em onde a
detecção de casos é
imediata, com o
rastreamento dos
contatos em um curto
espaço de tempo.

Pessoas em
quarentena
precisarão de
amparo
psicológico,
comida e água,
além de
suprimentos
domésticos e
médicos.

DISTANCIAMENTO
SOCIAL AMPLIADO
(DSA)

Restrição de circulação
com permanência na
residência durante a
vigência da decretação
da medida pelos
gestores locais. Esta
medida restringe ao
máximo o contato entre
pessoas Aplicada a
todos os setores da
sociedade.

Reduzir a
velocidade de
propagação da
doença, visando
ganhar tempo
para equipar os
serviços com os
condicionantes
mínimos de
funcionamento.

É essencial para evitar
uma aceleração
descontrolada da
doença, o que pode
provocar um colapso no
sistema de saúde e
também causaria
prejuízo econômico.

A manutenção
prolongada dessa
estratégia pode
causar impactos
significativos na
economia.

Promover o
retorno gradual
às atividades
laborais com
segurança,
evitando uma
explosão de
casos sem que
o sistema de
saúde local
tenha do tempo
de absorver.

Quando garantidos os
condicionantes, a
retomada da atividade
laboral e econômica é
possível, criação gradual
de imunidade de rebanho
de modo controlado e
redução de traumas
sociais em decorrência
do distanciamento
social.

ISOLAMENTO

Mesmo em uma
estratégia de DSS,
Estratégia onde apenas
os grupos
alguns grupos ficam
vulneráveis
isolados – aqueles que
continuarão tendo
DISTANCIAMENTO
apresentam mais riscos
contato com
SOCIAL SELETIVO
de desenvolver a doença
pessoas
(DSS)
ou aqueles que podem
infectadas
apresentar um quadro
assintomáticas ou
mais grave.
sintomáticas,
ficando mais
difícil o controle.
A contenção da
Reduzir o
comunidade para
contato de
proteger a saúde
Intervenção aplicada a
pessoas
O distanciamento social
da população,
toda uma comunidade,
assintomáticas
é particularmente útil em
LOCKDOWN
pode gerar
cidade ou região,
ou infectadas,
locais onde a
conflito com os
(CONTENÇÃO DA
destinada a reduzir as
porém não
transmissão da
direitos
COMUNIDADE)
interações e movimentos
identificadas,
comunidade é
individuais de
pessoais.
com membros
considerável.
liberdade e
da comunidade
autodeterminação
não infectados.
.
Fontes: Wilder-Smith & Freedman, 2020. Boletim Epidemiológico 07 - Secretaria de vigilância em saúde, 2020.

Após o período de alta incidência da doença e controlado o número de novos casos é recomendado
manter medidas de distanciamento social, controle de transporte público, estratégias de trabalho

em casa, detecção e isolamento de casos e rastreamento de contatos. Na maioria dos cenários de
simulação e da experiência de saúde pública de epidemias anteriores, identifica-se que, se o contato
social voltar aos níveis normais, os contágios podem aumentar novamente11.
CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA14
Segundo a Organização Mundial de Saúde, “A saúde mental é tão importante quanto à saúde física.
À medida em que os impactos sociais e econômicos da pandemia se expandem, podemos esperar
um aumento das condições de saúde mental, como depressão, ansiedade e uso de substâncias.”
Nesse sentido, algumas atitudes podem fazer a diferença:
•

Evite o excesso de notícias que te angustiam;

•

Valorize seus sentimentos e converse com pessoas de confiança sobre como tem se sentido;

•

Evite o uso de álcool, cigarro e outras drogas quando estiver triste, irritado ou ansioso;

•

Na medida do possível, mantenha rotinas e hábitos saudáveis na alimentação, atividade física
e sono e interação social;

•

Busque e ofereça apoio à sua comunidade, por meio de ligações, redes sociais na internet,
ações sociais, etc., sobretudo às pessoas idosas;

•

Seja solidário com as crianças. Elas podem apresentar mudanças no comportamento e
muitas preocupações com a pandemia. Converse com elas de forma clara e apropriada para
a idade. Identifique atividades que possam ser desenvolvidas com as crianças ao ar livre, sem
aglomeração.

Fonte: “Saúde emocional durante a pandemia “- Prefeitura de Jundiaí, São Paulo, 2020.

6. RECOMENDAÇÕES
Figura 9. Recomendações importantes para evitar o contágio de COVID-19.

Para indivíduos infectados e contatos 9, 13
•

Utilize máscara o tempo todo;

•

Procure imediatamente os postos de triagem nas Unidades Básicas de Saúde/UPAS do
município;

•

Uma vez diagnosticado siga as orientações dadas pelo profissional de saúde;

•

Mantenha-se em isolamento pelo tempo determinado pelo serviço de saúde;

•

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão. Sempre limpe
o vaso mantendo a tampa fechada. Higienize a pia e demais superfícies com álcool, água
sanitária ou outro produto recomendado pela Anvisa - para desinfecção do ambiente;

•

Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para uso
individualizado;

•

O lixo produzido precisa ser separado e descartado;

•

Evite compartilhar sofás e cadeiras e realize limpeza e desinfecção frequente com água
sanitária ou álcool 70% ou outro produto recomendado pela Anvisa;

•

Mantenha a janela aberta para circulação de ar no ambiente usado para isolamento e a
porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%, água sanitária, ou
outro produto recomendado pela Anvisa;

•

Caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da
residência durmam em outro cômodo e mantenham a distância mínima de 1 metro da
pessoa infectada.
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