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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 e conceito de R(t).
A presente edição do Boletim Epidemiológico do
Programa
COVID
ZERO,
além
dos
dados
epidemiológicos
atualizados,
traz
informações
importantes sobre vacinas desenvolvidas para COVID19.
2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
O Brasil, até 20 de janeiro de 2021, apresentou 8.638.249
casos confirmados de COVID-19, dos quais 212.831
evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade de 2,5%. A
incidência da COVID-19 no país foi 4.110,6 casos/100 mil
habitantes, enquanto a mortalidade foi 101,3 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, de 2020 a 20211.
O estado de Minas Gerais, até o dia 20 de janeiro de 2021,
apresentou um total de 659.385 casos confirmados da
COVID-19, 583.747 casos recuperados e 13.721 óbitos
confirmados para a doença2. A incidência da doença no
estado neste mesmo período foi 3.096,77 casos/100 mil
habitantes e a mortalidade 64,44/100 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 a 2021.

Governador Valadares apresentou até o dia 20 de janeiro 13.788 casos confirmados de COVID-19,
dos quais 486 evoluíram a óbito3. A variação dos casos e óbitos no município, desde o início da
pandemia, estão apresentadas nas Figura 2 e 3, respectivamente. Na semana epidemiológica (SE)
2, que compreendeu os dias 10 a 16 de janeiro, foram notificados 363 novos casos de COVID-19 e
confirmados 21 óbitos pela doença, com uma média de 3 óbitos/dia. Observou-se uma diminuição
de 28% nos casos novos COVID-19 notificados no município e um aumento de 5% nos óbitos pela
doença, quando se comparada à primeira SE do ano.
Figura 2. Distribuição de casos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020 a 2021.

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 20 jan. 2021.

Figura 3. Distribuição de óbitos por COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020 a 2021.

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 20 jan. 2021.

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).
Foram realizadas comparações da incidência da COVID-19 na primeira semana de 2021 (semana
epidemiológica 1 – SE 1) com as SE 52 e 53/2020 (que compreenderam a semana do Natal e
réveillon, respectivamente) nos municípios destacados. Em Governador Valadares, na primeira
semana de 2021, observou-se um aumento de 85% na incidência quando comparada com a SE
52/2020 e 73% quando comparada com a SE 53/2020. Em Juiz de Fora foi observado um aumento
de 109% na incidência na primeira semana de 2021 quando comparada a última semana de 2020.
Em Ipatinga, o aumento na incidência foi inferior as cidades já mencionadas, sendo 13% na SE 1
quando comparado à SE 52/2020 e 30% quando comparada à SE 53/2020. Belo Horizonte teve o
maior aumento na incidência neste período (SE 1/2021), dentre as cidades analisadas, sendo 223%
(SE 52/2020) e 75% (SE 53/2020). Este aumento na incidência observado nos municípios avaliados,
pode ser reflexo das festividades de fim de ano e/ou retorno do processamento dos dados que
ficaram represados durante os recessos de Natal e Ano Novo. 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. Quando avaliado o período entre SE 52/2020 e
SE 1/2021 observou-se um discreto aumento nos municípios de Governador Valadares (8%),
Ipatinga (13%) e Belo Horizonte (6%). Porém, vale destacar que GV tem apresentado mortalidade
superior à média nacional e estadual (Tabela 1). Juiz de Fora obteve considerável aumento (20%)

na mortalidade no mesmo período avaliado, sendo necessário atenção especial tanto no serviço de
vigilância epidemiológica, quanto ao nível assistencial.
Figura 4. Coeficiente de Incidência de COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo
Horizonte, de 2020 a 2021.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares3, Ipatinga5, Juiz de Fora6 e Belo Horizonte4. Acesso em
20 de jan. 2021.

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 por COVID-19 em Governador Valadares e Juiz de Fora aumentou de dezembro
a janeiro. Ipatinga, por sua vez, possui o menor valor dentre os municípios destacados, seguida por
Belo Horizonte (Tabela 1).
De acordo com a avaliação dos indicadores epidemiológicos analisados, observa-se que houve,
possivelmente, uma flexibilização dos cuidados em saúde no período das festividades do fim de
ano, corroborando para aumento de casos e óbitos nos municípios avaliados.

Figura 5. Coeficiente de mortalidade da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo
Horizonte, de 2020 a 2021.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares³, Ipatinga5, Juiz de Fora6 e Belo Horizonte4. Acesso em
20 jan. 2021.

Tabela 1. Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da COVID19 por território, 2021.
TERRITÓRIO
BRASIL

Nº DE CASOS
INCIDÊNCIA *
COVID-19
8.638.249
4.110,60

Nº DE ÓBITOS
COVID-19
212.831

MORTALIDADE *

LETALIDADE

101,30

2,5

MINAS GERAIS

659.385

3.096,77

13.721

64,44

2,1

GOVERNADOR VALADARES

13.788

4.905,96

486

172,93

3,5

IPATINGA

16.710

6.295,94

351

132,25

2,1

JUIZ DE FORA

16.004

2.791,63

638

111,29

4,0

BELO HORIZONTE
79.919
3.169,42
2.109
83,64
2,6
1
* Por 100 mil habitantes. Fonte: Ministério da Saúde, Brasil . Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais2; SMS
Governador Valadares3; SMS de Ipatinga5; SMS Juiz de Fora6; SMS de Belo Horizonte4. Dados sujeitos a revisão. Acesso
em 20 jan. 2021.

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos
respectivos municípios1, 2, 3, 4, 5, 6.
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 ventilatório7,8. Diante deste fato, o desafio tem sido garantir acesso ao atendimento

adequado com disponibilidade de
suspeita/confirmação da COVID-19.

leitos

de

UTI

exclusivos

para

pacientes

com

Atualmente, Governador Valadares possui um total de 58 leitos de UTI disponíveis no SUS,
exclusivos ao atendimento de pacientes com COVID-19 que apresentaram alta ocupação durante o
mês de dezembro de 2020. Porém, observou-se uma redução na ocupação desses leitos na
segunda semana de 2021, que não se manteve. Já em Ipatinga, observou-se um aumento na
ocupação de leitos de UTI durante a última semana de 2020, chegando a 102% de ocupação. No
entanto, durante a segunda semana de janeiro de 2021, houve uma queda desta ocupação, que se
manteve até a data da publicação deste boletim.
Figura 6. Leitos UTI SUS exclusivos para COVID-19 disponibilizados e ocupados nos municípios de
Governador Valadares e Ipatinga, de 2020 a 2021.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares3 e Ipatinga5. Acesso em 20 jan. 2021.

O quantitativo de leitos ocupados tem sido uma constante preocupação nos municípios de
Governador Valadares e Ipatinga. É necessário reforçar diariamente com a população que o controle
desta pandemia é responsabilidade de todos. Para isso é fundamental a adoção e manutenção de
medidas de prevenção individuais e coletivas, para que seja possível controlar a taxa de
transmissão e circulação do vírus.
4. VACINAS
As vacinas são compostos imunobiológicos que induzem um tipo de imunidade chamada
imunidade ativa, em que a resposta contra o micro-organismo será induzida, prevenindo o
adoecimento. A proteção ocorre porque, quando o indivíduo for infectado pela doença, este já terá
em seu organismo os anticorpos necessários para o combate à infecção15.
O desenvolvimento de uma vacina precisa atender a altos padrões de qualidade, segurança e
eficácia, necessitando passar por vários estágios de desenvolvimento, conforme o Quadro 1.
Diante de situações de emergência internacional em saúde pública, os estudos clínicos para o
desenvolvimento de imunizantes são desenvolvidos de forma adaptativa em todo o mundo. Isso
quer dizer que algumas das fases acima descritas podem ser desenvolvidas de forma simultânea,
para acelerar a obtenção dos resultados, sem prejuízo da qualidade9.

Quadro 1. Etapas do desenvolvimento de vacinas no Brasil.

Fonte: Anvisa. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/vacina-contra-covid-19dos-testes-iniciais-ao-registro

Vale destacar outro fator importante no desenvolvimento de vacinas: o tempo de proteção. Ou seja,
mesmo que uma vacina seja declarada eficaz e venha a ser registrada e disponibilizada, os
participantes vacinados precisam ser acompanhados para definição do período de proteção contra
a doença9.
No Brasil, quatro vacinas estão sendo testadas para o combate ao novo coronavírus, todas elas
apresentadas no Quadro 2.
As quatro vacinas apresentadas no Quadro 2 foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para desenvolvimento no Brasil após avaliação das condições de resposta às
necessidades regulatórias, para eventual registro no futuro e à segurança dos participantes
envolvidos. Pesquisadores têm recorrido a tecnologias inovadoras no desenvolvimento da vacina
contra o COVID-19. Todas as vacinas, porém, expõem o indivíduo a um antígeno, substância que,
uma vez introduzida no organismo, é capaz de deflagrar a produção de anticorpo específico.
Embora esse antígeno não cause a doença, ele provoca uma resposta imune que pode bloquear ou
matar o vírus quando o indivíduo é exposto a ele10.

Quadro 2. Mapa das vacinas em testes no Brasil.

* No mundo há 8 vacinas aprovadas, 19 vacinas em desenvolvimento que estão na 3ª fase de testes clínicos. Dessas, 3
foram aprovadas para uso definitivo e 5 foram liberadas para uso emergencial e limitado em diversos países.
Fonte: Anvisa. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/fique-por-dentro-domapa-das-vacinas-em-teste-no-brasil

4.1 Panorama da vacinação no mundo
No dia 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido se tornou o primeiro país do Ocidente a vacinar a
população contra o novo coronavírus. O imunizante aprovado para o uso emergencial foi o
desenvolvido pela parceria entre a farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia
alemã BioNTech. Pouco tempo depois, a aprovação também ocorreu nos Estados Unidos, no
Canadá, na União Europeia e assim por diante12.
Além dos países citados na Figura 7, a Índia anunciou um grande programa de vacinação contra o
coronavírus. Duas vacinas foram aprovadas no país — uma de um laboratório local e outra da
Oxford-AstraZeneca — e pretende imunizar 300 milhões de pessoas em 2021. No entanto, o país é
alvo de críticas por aprovar uma vacina que não teve seus testes de segurança e eficácia
concluídos11. Os países da União Europeia demoraram mais do que EUA e Reino Unido para
aprovarem suas vacinas, já que a decisão passou por um órgão regulador do bloco 11.

Figura 7. Doses administradas da vacina contra o novo coronavírus nos principais países.

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55550798

No dia 24 de dezembro de 2020, o Chile foi o primeiro país da América do Sul a dar início à vacinação
de sua população. A vacina utilizada no país é do laboratório Pfizer/BioNTech e a primeira pessoa
imunizada foi uma técnica de enfermagem, sinalizando a intenção do governo em imunizar
primeiramente os profissionais da saúde12.
No Brasil, após a autorização emergencial do uso das vacinas CoronaVac (Sinovac em parceria com
o Instituto Butantan) e da vacina Covishield (Serum Institute of India, em parceria com a
AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz) no dia 17 de janeiro de 2020, o ministro da saúde
Eduardo Pazuello, afirmou que o governo federal irá distribuir as vacinas adquiridas (6 milhões de
doses da Coronavac) aos estados a partir do dia 18. Também previu o início da campanha de
vacinação até o dia 20 do mesmo mês19.
Quadro 3. Principais países que já começaram a vacinação contra COVID-19.
PAÍS
Reino Unido

LABORATÓRIO
Pfizer/BioNTech

Suíça

Pfizer/BioNTech

23/12/2020

Rússia

Sputnik V/Instituto Gamaleya

05/12/2020

Alemanha

Pfizer/BioNTech

26/12/2020

Espanha

Pfizer/BioNTech

27/12/2020

França

Pfizer/BioNTech

27/12/2020

Itália

Pfizer/BioNTech

27/12/2020

Portugal

Pfizer/BioNTech

27/12/2020

Pfizer/BioNTech

14/12/2020

Moderna

21/12/2020

Canadá

Pfizer/BioNTech

14/12/2020

Chile

Pfizer/BioNTech

24/12/2020

México

Pfizer

24/12/2020

Israel

Pfizer/BioNTech

19/12/2020

Estados Unidos

China
Argentina

Sinovac
Sinopharm
Sputnik V

INÍCIO DA VACINAÇÃO
08/12/2020

19/12/2020
29/12/2020

Fonte: CNN. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/24/quais-os-paises-que-ja-comecaram-avacinacao-contra-a-covid-19.

Figura 8. Distribuição mundial das vacinas contra COVID-19 aprovadas para uso.

Fonte: https://www.poder360.com.br/coronavirus/vacinacao-contra-covid-19-comeca-em-50-paises-leia-a-lista.

Aprovação de uso emergencial no Brasil18
No dia 17 de janeiro de 2021, a Anvisa aprovou por unanimidade a autorização temporária de uso
emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o
Instituto Butantan, e da vacina Covishield, produzida pela farmacêutica Serum Institute of India, em
parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz. Com relação à CoronaVac, em
especial, a autorização foi condicionada ainda à assinatura de um Termo de Compromisso e sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU).
Esse Termo de Compromisso determina que, até 28 de fevereiro, seja realizada e apresentada à
Anvisa a complementação dos estudos de imunogenicidade, conforme aprovado no desenho de
estudo clínico fase III da vacina. A chamada imunogenicidade é a capacidade, por exemplo, de uma
vacina incentivar o organismo a produzir anticorpos contra o agente causador da doença. Esse
documento, portanto, deve complementar as informações referentes à imunidade conferida aos
voluntários que receberam a vacina na terceira fase de desenvolvimento clínico. O dado é
imprescindível para que se possa concluir a duração da resposta imunológica nos indivíduos
vacinados.
Tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan devem dar continuidade aos estudos e à geração de
dados para permitir o registro sanitário na Anvisa. Da mesma forma, ambos precisam manter o
monitoramento da segurança das vacinas, fundamental para garantir que os benefícios continuem
a superar os riscos para as pessoas que recebem vacinas contra COVID-19. A Anvisa, como órgão
regulador federal, pode revisar e ajustar as condições para o uso emergencial frente a resultados
que sejam considerados relevantes, inclusive dados e informações provenientes de autoridades
reguladoras internacionais.
O procedimento de autorização de uso emergencial avalia a adequação das candidatas a vacinas
contra COVID-19 para a utilização durante a atual emergência em saúde pública, de modo a
minimizar, o mais rápido possível, os impactos da pandemia. É importante ressaltar que as
autorizações temporárias para uso emergencial não são permissões para a introdução no mercado
para fins de comercialização, distribuição e uso. Ou seja, não foi concedido ainda o registro
sanitário.

4.2 Importância da vacinação no controle da pandemia
A vacinação é um investimento com excelente custo e efetividade que determina enorme impacto
na saúde, sobretudo em saúde pública, reduzindo o número de doentes e o número de mortes.
Podemos citar doenças como tuberculose, catapora, caxumba, hepatite B e difteria, que,
atualmente, estão controladas graças a vacinas eficazes, mas que acometeram e mataram
milhares de pessoas no passado. Temos ainda como exemplo a varíola no mundo e a poliomielite
no Brasil, que foram erradicadas devido a vacinação em massa16.
É muito importante ressaltar que as vacinas são instrumentos de proteção individual e coletivo, já
que se espera que haja o alcance da famigerada imunidade de rebanho. A imunidade coletiva, ou
imunidade de rebanho, é um termo aplicável para doenças transmitidas de uma pessoa para outra,
como é o caso da COVID-19. Nesta situação temos o bloqueio da cadeia de infecção, ou seja, a

doença para de se disseminar pois uma significativa porcentagem de pessoas adquire imunidade
e assim protege os que ainda não são imunes de serem infectados. A vacinação tem grande
impacto na redução da disseminação das doenças, bem como na redução de morbimortalidade17.
O ato de se vacinar protege também as pessoas que não podem ser vacinadas por diversos motivos,
como por exemplo, os indivíduos imunocomprometidos, crianças ainda em baixa idade para
vacinação e os alérgicos a algum composto16.
Estima-se que pelo menos 60% da população mundial precise ser imunizada para que o conceito
de imunidade de rebanho (coletiva ou de grupo) comece a surtir efeito. Mas essa cifra ainda é
imprecisa e pode ser ainda maior. Alguns especialistas falam em um patamar de 80%. Até 11 de
janeiro, pouco mais de 28 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa apenas cerca de
0,4% da população mundial (7 bilhões)13.
Nesta pandemia, a imunidade de grupo ocorrerá quando uma parcela grande o suficiente da
população desenvolver uma defesa imunológica contra o coronavírus. Nesse cenário, a doença não
consegue se espalhar porque a maioria das pessoas é imune e ela passa a ter grande dificuldade
para encontrar alguém suscetível13.

As precauções como o distanciamento físico, a lavagem das mãos e o uso de máscaras em massa
para combater a pandemia, serão necessários mesmo durante o processo de vacinação.

Por que a vacina contra COVID-19 foi desenvolvida tão rápido?14
O desenvolvimento em tempo recorde foi possível graças a muitos anos de pesquisa de cientistas,
cujo conhecimento acumulado possibilitou uma resposta rápida ao novo desafio. O trabalho não
começou no início da pandemia, a família de vírus coronavírus vem sendo estudada desde a
epidemia de SARS em 2002 e a de MERS em 2012, ambos causados por um tipo de coronavírus.
Isso significava que os cientistas conheciam a biologia dessa família, como ela se comportava e
sua fraqueza.
Mas também dependeu de muito trabalho intensivo nos últimos dez meses, injeção de grandes
quantias no projeto, além da desburocratização sem perder a segurança, algumas das fases
descritas podem ser desenvolvidas de forma simultânea para acelerar a obtenção dos resultados.
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