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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
mineiros que servem como referência de comparação
para a situação epidemiológica local.
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 e informações importantes quanto às
medidas não farmacológicas.
A presente edição do Boletim Epidemiológico do
Programa
COVID
ZERO,
além
dos
dados
epidemiológicos atualizados, traz o conceito de taxa de
transmissão R(t), frequentemente utilizado no
acompanhamento do desenvolvimento da epidemia.
2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
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O Brasil, até 17 de dezembro de 2020, apresentou
7.110.434 casos confirmados de COVID-19, dos quais
184.827 evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade
de 2,6%. A incidência da COVID-19 no país foi 3.383,6
casos/100 mil habitantes, enquanto a mortalidade foi 88
óbitos/100 mil habitantes1. A Figura 1 apresenta os
casos novos (A) e os óbitos por COVID-19 (B) em
território brasileiro, por data de notificação, em 20201.
O estado de Minas Gerais, até o dia 17 de dezembro de
2020, apresentou um total de 483.369 casos
confirmados da COVID-19, 437.636 casos recuperados e
10.933 óbitos confirmados para a doença2. A incidência
da doença no estado neste mesmo período foi 2.270,12
casos/100 mil habitantes e a mortalidade 51,35/100 mil
hab., abaixo da nacional (Tabela 1).

Figura 1. Casos novos (A) e óbitos (B) de COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020.

Governador Valadares apresentou até o dia 17 de dezembro 11.882 casos confirmados de COVID19 dos quais 402 evoluíram a óbito3, 4. A variação dos casos no município desde o início da
pandemia está apresentada na Figura 2 e a distribuição dos óbitos na Figura 3. Na semana
epidemiológica (SE) 50 que compreendeu os dias 06 a 12 de dezembro, foram notificados 616
novos casos de COVID-19 e confirmados 24 óbitos pela doença, com uma média de 3,42 óbitos/dia.
Observou-se um aumento de 54% nos casos novos COVID-19 notificados no município e um
aumento de 140% nos óbitos pela doença, quando a SE 50 é comparada a SE 47.
Figura 2. Distribuição de casos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020.

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 17 dez 2020.

Figura 3. Distribuição de óbitos por COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020.

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 17 dez 2020.

Para avaliação dos cenários de ocorrência da COVID-19 em diferentes municípios (Governador
Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte e Juiz de Fora), no mesmo período, foram utilizados importantes
indicadores capazes de orientar as ações de vigilância epidemiológica no território, como o
coeficiente de incidência (Figura 4 e Tabela 1) e coeficiente de mortalidade (Figura 5 e Tabela 1).
Durante as últimas SE, observou-se considerável aumento da incidência de casos nos municípios
de Governador Valadares e Juiz de Fora, havendo picos de mais de 80 casos/100 mil habitantes no
início de dezembro. Ipatinga vem obtendo aumento gradativo, mas menos acentuado dos casos,
com pico de 50 casos/100 mil habitantes na última semana de novembro, enquanto Belo Horizonte
obteve um pico isolado de casos no início de dezembro, alcançando próximo a 40 casos/100 mil
habitantes. Pode-se observar um padrão de aumento dos casos nas últimas semanas,
corroborando para a importância da continuação e intensificação das ações de prevenção e
controle da doença. Vale destacar que, como não foi calculado por faixa etária ou sexo, esse
indicador pode sofrer influência na composição da população, o que exige cautela nas
comparações.
A Figura 5 apresenta o coeficiente de mortalidade da COVID-19 dos municípios de Governador
Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Quanto a mortalidade, Governador Valadares e
Ipatinga apresentavam comportamento semelhante até o final de novembro, porém, Governador
Valadares vem tendo aumento de óbitos, sobretudo no mês de dezembro. Juiz de Fora e Belo
Horizonte mantém comportamento semelhante, em torno de 70 óbitos/100 mil habitantes.

Figura 4. Coeficiente de Incidência de COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo
Horizonte, em 2020.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 17
de dez. 2020.

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.
O perfil da letalidade de Governador Valadares e Juiz de Fora, foi semelhante, mantendo-se acima
dos 3%. Ipatinga por sua vez, possui o menor valor dentre os municípios destacados, seguida por
Belo Horizonte (Tabela 1).
Apesar de Ipatinga apresentar maior incidência da COVID-19 quando comparada aos municípios
avaliados, a mortalidade é inferior à de Governador Valadares e a letalidade é a menor, sendo inferior
inclusive a do estado e do país (Figuras 4 e 5; Tabela 1).
Juiz de Fora e Belo Horizonte, apesar de apresentar diferenças culturais, socioeconômicas e de
gestão da pandemia, tem apresentado valores semelhantes de incidência e mortalidade (Figuras 4
e 5; Tabela 1).
De acordo com a avaliação dos indicadores epidemiológicos analisados, observa-se um momento
crítico no município de Governador Valadares relacionado ao desenvolvimento da pandemia, que
requer ampliação das ações relacionadas ao controle da circulação viral e a nível assistencial.

Figura 5. Coeficiente de mortalidade da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo
Horizonte, em 2020.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 17
dez. 2020.

Tabela 1. Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da COVID19 por território, 2020.

2.896,80

Nº DE ÓBITOS
COVID-19
184.827

80,70

2,6

Minas Gerais
Governador
Valadares
Ipatinga

483.369

2.270,12

10.933

51,35

2,3

11.882

4.227,78

402

143,04

3,4

13.368

5.036,75

270

101,73

2,0

Juiz de Fora

12.044

2.100,87

425

74,13

3,5

TERRITÓRIO
Brasil

Nº DE CASOS
COVID-19
7.110.434

INCIDÊNCIA *

MORTALIDADE *

LETALIDADE

Belo Horizonte
58.787
2.331,37
1.773
70,31
3,0
* 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 Juiz de Fora. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Dados sujeitos a revisão. Acesso em 17 dez. 2020.

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos
respectivos municípios1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3. 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

ventilatório9, 10. 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 houve recente habilitação de novos leitos UTI exclusivos ao atendimento
de pacientes COVID-19, totalizando 58 leitos. Embora a capacidade de atendimento aos pacientes
graves tenha sido ampliada, observou-se um aumento da demanda com ocupação máxima dos
leitos. Este aumento de demanda também foi observado em Ipatinga no mesmo período que em
GV e são correspondentes ao período de aumento da incidência da COVID-19 nestes municípios.
Em ambos a situação atual relacionada a ocupação dos leitos UTI SUS COVID-19 é crítica, sendo
superior ao observado no mês de julho e indicando um colapso do sistema em um cenário de
aumento de novos casos diários (Figura 6).
Figura 6. 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 17 dez. 2020.

Diante do atual cenário com aumento dos casos da COVID-19 e da necessidade de assistência
especializada, é necessário reforçar diariamente com a população que o controle desta pandemia
é responsabilidade de todos. Para isso é fundamental a adoção de medidas de prevenção
individuais e coletivas, lembrando que não adianta ampliar leitos de UTI, ampliar equipe de
profissionais de saúde se não houver controle da taxa de transmissão e circulação do vírus.
4. TAXA DE TRANSMISSÃO R(t)
O QUE É?
A taxa de transmissão R ou de reprodução de um vírus, demonstra a sua capacidade de
disseminação em uma dada população, podendo ser utilizado na evolução de epidemias. Quanto
maior o número, mais contagioso o vírus. A taxa não é fixa e varia de acordo com os níveis de
imunidade da população, evolução do vírus e do comportamento da população. As medidas de
prevenção não farmacológicas, como distanciamento físico e uso de máscaras reduzem a
quantidade de contaminação, ou seja, o vírus se espalha menos na população, caso essas medidas
sejam tomadas13.
COMO ESSE NÚMERO É CALCULADO?
R(t) é calculado em função do tempo e é o número médio real de casos secundários por caso
primário17. Normalmente, o número calculado é uma estimativa retrospectiva (análise com dados
do passado), justamente pela dificuldade na obtenção de dados exatos de toda a população,

instantaneamente15. Atrasos no aparecimento de sintomas, devido ao período de incubação viral e
atraso na confirmação diagnóstica, são os maiores desafios para tal análise16. Além disso, a taxa
de transmissão é dinâmica e sofre alterações frequentes no decorrer da pandemia15. O R(t) é
calculado como se todos os membros da população tivessem chance de contrair o vírus, o que é
uma limitação do cálculo.
QUAL A IMPORTÂNCIA DESSA TAXA?
A medida permite que os modeladores calculem a extensão da disseminação, mas não a velocidade
com que a infecção cresce14. O índice de transmissão da COVID-19 ajuda a indicar a direção que a
pandemia está seguindo, aumentando ou diminuindo, mas este dado deve ser sempre avaliado em
conjunto com outros parâmetros, como taxa de incidência, positividade em exames RT-PCR e
ocupação de leitos15.
O QUE SIGNIFICA O RESULTADO?
A taxa de transmissão serve como uma estimativa de como a doença se espalha na população.
Para uma taxa de transmissão igual a 2, podemos interpretar que 1 pessoa infectada com a COVID19 tende a transmitir o vírus para outras duas pessoas; para uma taxa de transmissão igual a 0,5,
podemos interpretar que a cada 2 pessoas infectadas com a COVID-19, há transmissão da doença
para uma outra nova pessoa, Figura 7 15.
Figura 7. Como interpretar os índices R(t)

Para que haja redução da disseminação de uma epidemia, ou pandemia, a taxa de transmissão deve
ser inferior a 1, indicando que em um determinado período existe uma tendência de queda no
número de casos da doença na localidade avaliada15.
ÍNDICES DE R(t)
Observando a Figura 10 pode-se perceber que no segundo semestre deste ano a situação foi
bastante crítica para o Brasil, uma vez que, em nenhum momento, o R(t) foi inferior a 0,8 neste
período. Já em Minas Gerais observou-se um pico, entre final de junho e começo de julho, muito
próximo de um R(t)=2, isto é, cada pessoa infectada estava transmitindo o vírus para
aproximadamente duas pessoas. Ainda em Minas Gerais observou-se um decréscimo do R(t), por
volta do valor 0,6 no início de novembro. Entretanto, este valor não se manteve por muito tempo,
voltando a ser superior a 1 no decorrer deste mesmo mês. Tanto para o Brasil, quanto para Minas
Gerais, a situação é preocupante, já que os valores de R(t) se mantêm oscilando em torno de 0,8 e
1 em todo o período analisado, ou seja, o número de casos tende a continuar crescendo.

Figura 8. Índice de transmissão R(t) do Brasil e Minas Gerais no período de 01 de junho a 16 de dezembro de
2020.

Fonte: http://jfsalvandotodos.ufjf.br. Adaptado.

Analisando os gráficos dos municípios, conforme Figura 9, podemos perceber que existe uma alta
variabilidade no período analisado para todos. Dentre elas, Juiz de Fora ultrapassou o marco de
R(t)=2, enquanto Ipatinga e Belo Horizonte tiveram seu pico próximo desse valor, já Governador
Valadares apresentou o maior índice de R(t)= 1,5 em momentos distintos. Governador Valadares e
Ipatinga, entretanto, possuem maiores valores de R(t) que variam acima do valor 0,8 no período
avaliado. Ipatinga não obteve uma taxa inferior a 0,6 em nenhum momento do período analisado e
Governador Valadares apresentou tal valor apenas num curto período, em meados de agosto. Em
Juiz de Fora observou-se uma variação maior entre a taxa de transmissão com valores entre 0,6 e
2. Já na capital mineira, observou-se uma variabilidade com vários pontos próximos a 0,6 e alguns
picos próximos de 1,5. Para todos os municípios ainda se observa aumento do número de casos.
Para redução da pandemia a taxa de transmissão precisa se manter constante, por um grande
período, inferior a 1, o que não foi observado em nenhum município analisado.

Figura 9. Índice de transmissão R(t) de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte de
01/06/2020 a 16/12/2020

Fonte: http://jfsalvandotodos.ufjf.br. Adaptado.

5. RECOMENDAÇÕES
O conhecimento sobre as medidas efetivas no enfrentamento da COVID-19 é importante para
implementação de medidas seguras de saúde pública. A eficácia de qualquer intervenção isolada
pode ser limitada, mas as intervenções combinadas e executadas da maneira correta, conforme as
Figuras 10 e 11, têm se mostrado eficazes e com alto impacto na redução da transmissibilidade da
doença, do colapso dos serviços de saúde e da mortalidade.
Figura 10. Recomendações importantes para evitar o contágio de COVID-19.

Figura 11. Como usar máscara corretamente.

As máscaras de tricô NÃO são indicadas pelo Ministério da Saúde como proteção ao Sars-Cov-2. Pois a
trama do tecido apresenta porosidade que possibilita a contaminação por aerossóis.

Recomendações para o Final de ano 18, 19
Celebrar virtualmente ou com as pessoas com quem se vive é a escolha mais segura em
tempos de pandemia.
Caso se reúna com pessoas que não moram com você, as reuniões e atividades realizadas
ao ar livre são mais seguras que reuniões internas. Além disso, outras medidas devem ser
tomadas:
- Pessoas com sintomas de COVID-19, não devem participar de forma alguma;
- Usar máscara da forma correta, sempre que não estiver comendo ou bebendo;
- Tenha um saco limpo para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a
mantenha limpa e seca entre os usos;
- Evite apertos de mão ou abraços;
- Mantenha distância de no mínimo 1,5 m;
- Evite aglomerações;
-Mantenha os ambientes internos ventilados, com janelas e portas abertas para circulação
de ar;
- Não compartilhe objetos, como talheres ou copos;
- Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos,
especialmente depois de estar em um local público, assoar o nariz, tossir ou espirrar e
antes de comer;
- Se não houver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para as mãos que contenha
pelo menos álcool70%;
- Dê preferência a pratos individuais;
- Limite o número de participantes.
Essas recomendações são importantes para todos, mesmo para aqueles que já se recuperaram
da doença.

A maneira mais segura de aproveitar as festas de final de ano, é celebrar em casa com as pessoas
que moram com você.
Ficar em casa é a melhor maneira de proteger a si e aos outros.
CUIDADO com a realização de testes diagnósticos! A escolha inadequada do teste e do dia da coleta
podem gerar falsos resultados!!! Por isso, só realize testagem com orientação médica.
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