
Boletim Epidemiológico 

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 da situação epidemiológica local.  

 

Em edições anteriores, além da contextualização da COVID-

19, foram abordados conceitos importantes no 

desenvolvimento da doença, diagnóstico laboratorial, taxas 

de ocupações hospitalares e informações importantes 

quanto às medidas não farmacológicas e vacinas. 

 

A presente edição do Boletim Epidemiológico do Programa 

COVID ZERO apresenta dados epidemiológicos atualizados e 

informações sobre as principais variantes do vírus SARS-

CoV-2. 

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

O Brasil, até 23 de fevereiro de 2021, apresentou 10.257.875 

casos confirmados de COVID-19, dos quais 248.529 

evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade de 2,4%. A 

incidência da COVID-19 no país foi 4.881,3 casos/100 mil 

habitantes, enquanto a mortalidade foi 118,3 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 22 de fevereiro de 2021, 

apresentou um total de 842.377 casos confirmados da 

COVID-19, 767.617 casos recuperados e 17.733 óbitos 

confirmados para a doença2. A incidência da doença no 

estado, neste mesmo período, foi 3.956,18 casos/100 mil 

habitantes e a mortalidade 83,28/100 mil habitantes, abaixo 

da nacional (Tabela 1). 

 

Governador Valadares apresentou até o dia 23 de fevereiro 

15.572 casos confirmados de COVID-19 dos quais 571 

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 
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epidemiológica (SE) 7, que compreendeu os dias 14 a 20 de fevereiro, foram notificados 209 novos 

casos de COVID-19 e 14 óbitos pela doença, com uma média de 2 óbitos/dia. Observou-se uma 

diminuição de 50% nos casos novos COVID-19 notificados no município e uma diminuição de 36,4% 

nos óbitos pela doença, quando comparado à SE 6. 

Figura 1. Casos novos (A) e óbitos (B) de COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020 a 2021. 

 
 
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 23 fev 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 23 fev 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). 

Durante as últimas SEs, observou-se padrão semelhante na variação dos casos de Ipatinga e 

Governador Valadares. Porém, Ipatinga apresentou picos superiores a 60 casos/100 mil habitantes. 

Belo Horizonte vem apresentando aumento de casos desde o início de janeiro e na última semana 

alcançou um pico próximo a 160 casos/100 mil habitantes, refletindo a flexibilização das ações 

contra a pandemia, ocorrida na capital. Juiz de Fora vem mantendo o mesmo padrão de número de 

casos desde o fim do ano passado. 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 

apresentou aumento nas últimas semanas, alcançando 200 mortes/100 mil habitantes, superando 

os números de Ipatinga. Juiz de Fora teve aumento considerável na mortalidade em 2021, quando 

comparado a 2020. Belo Horizonte obteve discreto aumento em relação às semanas anteriores. 

 

 



 

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 Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 23 

de fev. 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 de 

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 é superior a 3% e Juiz de Fora apresentou 

considerável aumento em relação às semanas anteriores, ficando acima de 4%. Ipatinga e Belo 

Horizonte permanecem abaixo de 2,5% (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 país (Figuras 4 e 5; Tabela 1). 



 

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 Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 23 
fev. 2021. 

Tabela 1. Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da COVID-
19 por território, 2020 a 2021. 

TERRITÓRIO 
CASOS  

COVID-19 
INCIDÊNCIA * 

ÓBITOS  
COVID-19 

MORTALIDADE * LETALIDADE 

BRASIL 10.257.875 4.881,30 248.529 118,30 2,4 

MINAS GERAIS 847.763 3.981,48 17.774 83,47 2,1 

GOVERNADOR VALADARES 15.574 5.541,44 571 203,17 3,7 

IPATINGA 19.075 7.187,02 410 154,48 2,1 

JUIZ DE FORA 19.674 3.431,80 803 140,07 4,1 

BELO HORIZONTE 106.753 4.233,60 2.695 106,88 2,5 

* Por 100 mil habitantes. Fonte: Ministério da Saúde, Brasil. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; SMS de Governador 
Valadares; SMS de Ipatinga; SMS de Juiz de Fora. SMS de Belo Horizonte. Dados sujeitos a revisão. Acesso em 23 fev. 2021. 

 

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos 

respectivos municípios 1, 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 ao atendimento adequado, 

com disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para pacientes com suspeita/confirmação da 

COVID-19. 

 

Governador Valadares dispõe atualmente de 58 leitos UTI SUS exclusivos ao atendimento de 

pacientes COVID-19, e Ipatinga tem 45 leitos. Os dois municípios apresentaram um aumento 

ocupação destes leitos em dezembro de 2020, com redução importante em Governador Valadares 

a partir do mês de janeiro de 2021. A situação atual relacionada a ocupação dos leitos UTI SUS 

COVID-19 em Ipatinga, observada nesta última semana, é crítica, semelhante 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 paraCOVID-19 disponibilizados e ocupados nos municípios de Governador 

Valadares e Ipatinga, de 2020 a 2021. 

 
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares e Ipatinga. Acesso em 23 fev 2021. 
 

Diante do atual cenário, com o grande número dos casos diários 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 e equipe de profissionais 

de saúde se não houver controle da taxa de transmissão e circulação do vírus. 

 

4. VARIANTES SARS-CoV-2 

 

Variantes da SARS-CoV-2 estão circulando no mundo e muitas ainda irão surgir ao longo do tempo. 

O aparecimento de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo de 

qualquer vírus de RNA11. 

 

O vírus SARS-CoV-2 tem sido classificado em duas linhagens filogenéticas principais, sendo elas: 

linhagem A e linhagem B. Embora as linhagens tenham se originado na China, a linhagem A se 

espalhou da Ásia para o resto do mundo, enquanto a linhagem B se espalhou predominantemente 

da Europa, ambas circulando amplamente em todo o mundo12. 

 

Embora o SARS-CoV-2 mostre evidências de algum declínio sazonal, a persistência da pandemia 

pode permitir o acúmulo de mutações imunologicamente relevantes na população, mesmo com 



 

desenvolvimento de vacinas. Atentar para esse risco agora, identificando as transições evolutivas 

que podem ser relevantes para a aptidão ou perfil antigênico do vírus, é importante para garantir a 

eficácia das vacinas e intervenções imunoterapêuticas à medida que avançam para a clínica13. 

 

Quatro linhagens SARS-CoV-2 detectadas recentemente (B.1.1.7, B.1.325, P.1 e P.2), são 

divergentes e cada uma possui mutações de potencial importância biológica, conforme a Figura 7. 

Destas, três estão circulando no Brasil, além da P.1 com origem em Manaus, P.2 com origem no Rio 

de Janeiro e a B.1.1.7 que também foi identificada no Brasil14. 

 

Figura 7. Mapa com destaque nos locais de origem das principais variantes circulantes. 

 
 
Essas variantes apresentam mutações na proteína Spike do vírus, proteína responsável pela ligação 

com a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) do hospedeiro, conforme Figura 8.  
 

Figura 8. Interação da proteína S viral com Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ACE2) do hospedeiro. 

 
FONTE: Adaptado de https://bioquimicabrasil.com/2020/05/18/2247/ 
 

https://bioquimicabrasil.com/2020/05/18/2247/


 

Entre as mutações apresentadas no Quadro 1, E484K e N501Y são de particular preocupação, uma 

vez que reduzem potencialmente a neutralização do anticorpo e aumentam a afinidade para o 

receptor ACE215. 

 

Quadro 1. Informações sobre as principais variantes do vírus SARS-CoV-2. 

Variante Local de origem Local da mutação Mutação 

B.1.1.7 Reino Unido 
Domínio de ligação ao receptor 
da proteína spike (S) 

N501Y 

B.1.325 África do Sul 
Domínio de ligação ao receptor 
da proteína spike (S) 

K417N/T, E484K, 
N501Y 

P.1 Manaus 
Domínio de ligação ao receptor 
da proteína spike (S) 

K417T, E484K, 
N501Y 

P.2 Rio de Janeiro 
Domínio de ligação ao receptor 
da proteína spike (S) 

E484K  

 
As novas linhagens SARS-CoV-2 podem levar ao ressurgimento de casos nos locais por onde 

circulam, quando elas têm transmissibilidade aumentada em comparação com linhagens 

circulantes pré-existentes e se elas são associadas ao escape antigênico. Por este motivo, a 

genética, imunologia, clínica e características epidemiológicas dessas variantes SARS-CoV-2 

precisam ser investigadas rapidamente14. Esses casos de reinfecção podem ser a consequência de 

uma imunidade protetora limitada e transitória, induzida pela primo-infecção ou podem refletir a 

capacidade do vírus reinfectante de escapar das respostas imunológicas anteriores15. 

 

Não há evidências científicas para determinar a mudança na infectividade ou patogenicidade dessa 

cepa variante, seu impacto no diagnóstico laboratorial ou eficácia da vacina, sendo necessárias 

investigações mais detalhadas11. As orientações do Ministério da Saúde (MS) de medidas de 

prevenção e controle permanecem as mesmas, conforme Figura 9. 

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

 



 

5. REFERÊNCIAS  
 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Painel de casos de doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) no Brasil. Disponível em: 

https://covid.saude.gov.br. Acesso em: 22 fev 2021. 

2. MINAS GERAIS. Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Boletim epidemiológico COVID-19: Doença causada pelo 

coronavírus 19. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2021/boletim/BOLETIM_22.02.pdf  . 

Acesso em: 22 fev 2021 

3. GOVERNADOR VALADARES. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura de Valadares. Disponível em: 

https://www.instagram.com/prefeituradevaladares/.  Acesso em: 22 fev 2021. 

4. GOVERNADOR VALADARES. Secretaria Municipal de Saúde. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DOENÇA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) Governador Valadares, 8 de janeiro de 2021. Disponível em 

https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/boletins-epidemiologicos-anteriores/87630 . Acesso em 23 

fev 2021.  

5. BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim Epidemiológico doença pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus. Acesso em 23 fev 2021. 

6. IPATINGA. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim epidemiológico doença pelo novo coronavírus (COVID-19). Disponível 

em https://www.ipatinga.mg.gov.br/coronavirus. Acesso em 23 fev 2021. 

7. JUIZ DE FORA. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim epidemiológico doença pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Disponível em https://covid19.pjf.mg.gov.br. Acesso em 23 fev 2021. 

8. UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Plataforma JF salvando todos. Disponível em 

http://jfsalvandotodos.ufjf.br/#!/ . Acesso em 23 fev 2021. 

9. BRASIL. Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 

Coronavírus 2019. Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas COVID-19. Ministério da Saúde. Brasília, Distrito 

Federal. Disponível em https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf . 

Acesso em 23 fev 2021. 

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Ed. 3. 2019. Disponível em 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/junho/25/guia-vigilancia-saude-volume-unico-3ed.pdf. Acesso 

em 23 fev. 2021. 

11.  BRASIL. Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Departamento de Imunização e 

Doenças Transmissíveis Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. Disponível em: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-

variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf. Acesso em: 22 fev 2021. 

12. TEGALLY, H. et al. Major new lineages of SARS-CoV-2 emerge and spread in South Africa during lockdown. MedRxiv. 

Preprint. 2020. Disponível em: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.20221143v1.full-text. Acesso 

em: 22 fev 2021. 

13. KORBER, B. Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus. 

CellPress. v.182, p. 812-827. 2020. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420308205. Acesso em: 22 fev 2021. 

14. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high Seroprevalence. Lancet. 2021. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(21)00183-5. 

15. NAVECA, F. SARS-CoV-2 reinfection by the new Variant of Concern (VOC) P.1 in Amazonas, Brazil. Disponível em: 

https://virological.org/t/sars-cov-2-reinfection-by-the-new-variant-of-concern-voc-p-1-in-amazonas-brazil/596. Acesso 

em: 20 fev 2021. 

 

 

https://covid.saude.gov.br/
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2021/boletim/BOLETIM_22.02.pdf
https://www.instagram.com/prefeituradevaladares/
https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/boletins-epidemiologicos-anteriores/87630
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus
https://www.ipatinga.mg.gov.br/coronavirus
https://covid19.pjf.mg.gov.br/
http://jfsalvandotodos.ufjf.br/#!/
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/junho/25/guia-vigilancia-saude-volume-unico-3ed.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.20221143v1.full-text
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420308205
https://virological.org/t/sars-cov-2-reinfection-by-the-new-variant-of-concern-voc-p-1-in-amazonas-brazil/596

