
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 

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, informações importantes quanto às 

medidas não farmacológicas, vacinas e principais 

variantes do vírus. 

 

A presente edição do Boletim Epidemiológico do 

Programa COVID ZERO, além dos dados 

epidemiológicos atualizados, traz informações sobre o 

colapso do sistema de saúde brasileiro e uma discussão 

sobre retorno das atividades escolares presenciais. 

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

O Brasil, até 12 de março de 2021, apresentou 

11.363.380 casos confirmados de COVID-19, dos quais 

275.105 evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade 

de 2,4%. A incidência da COVID-19 no país foi 5.407,3 

casos/100 mil habitantes, enquanto a mortalidade foi 

130,9 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 

2021.  

 

O estado de Minas Gerais, até o dia 12 de março de 2021, 

apresentou um total de 956.468 casos confirmados da 

COVID-19 e 20.300 óbitos confirmados para a doença2. 

A incidência da doença no estado, neste mesmo período, 

foi 4.492,01 casos/100 mil habitantes e a mortalidade 

95,34/100 mil habitantes, abaixo da nacional (Tabela 1). 
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Figura 1. Casos novos (A) e óbitos (B) de COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020 a 2021. 

 
 

O município de Governador Valadares apresentou, até o dia 12 de março, 17.006 casos confirmados 

de COVID-19, dos quais 619 evoluíram a óbito3, 4. A variação diária do número de 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) 9 de 2021, que compreendeu os dias 28 de fevereiro a 06 de março, 

foram notificados 560 novos casos de COVID-19 e 20 óbitos, com uma média de 2,9 óbitos/dia. Foi 

observado um aumento de 168% dos casos novos da doença na primeira quinzena após o período 

do Carnaval. É importante ressaltar que, neste período, as atividades escolares presenciais nas 

instituições privadas de ensino foram retomadas no município. 

 
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. Dados sujeitos a alterações. Acesso 
em 12 mar 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. Dados sujeitos a alterações. Acesso 
em 12 mar 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). 

Governador Valadares apresentou na 9º SE um pico na incidência, superior a períodos como julho 

e dezembro de 2020, com um valor de 101,41 casos/100 mil habitantes. No município de Ipatinga, 

também foi observado aumento na incidência da doença a partir de fevereiro de 2021, com um valor 

de 119,81 casos/100 mil habitantes em 11 de março de 2021. O início do ano não tem sido 

confortável em relação a incidência da doença em Belo Horizonte, que apresentou aumento dos 

valores deste indicador. Juiz de Fora vem apresentando aumento progressivo da incidência desde 

novembro de 2020. O afrouxamento das medidas de prevenção e controle da doença pela 

população e pelo poder público, associado a importantes datas comemorativas como Natal, virada 

do ano, Carnaval e a retomada das atividades escolares na forma presencial podem contribuir para 

este aumento dos casos em diferentes territórios. Como agravante, temos a confirmação de 

circulação das variantes P1 e P2 na capital mineira e possibilidade de interiorização da mesma. 

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. Governador Valadares é o município com maior 

coeficiente de mortalidade, 219,89 óbitos/100 mil habitantes, seguido de Ipatinga e Juiz de Fora. Já 

Belo Horizonte apresentou mortalidade inferior a nacional. (Tabela 1).  

 



 

Figura 4. Coeficiente de incidência 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. Dados sujeitos 

a alterações. Acesso em 11 de mar. 2021. 

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. Dados sujeitos 
a alterações. Acesso em 11 mar. 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.  

Quanto a letalidade Juiz de Fora e Governador Valadares apresentaram as maiores taxas, 4% e 3,7% 

respectivamente, superiores aos valores nacional e estadual (Tabela 1). 

A mortalidade de Ipatinga é inferior à de Governador Valadares, mesmo apresentando maior 

incidência da COVID-19. Além disso, Ipatinga apresenta a menor letalidade entre os municípios 

avaliados, sendo, inclusive, inferior à do estado e do país. Fatores como disponibilidade/ampliação 

diagnóstica e capacidade e qualidade assistencial devem ser investigadas e podem estar 

relacionadas a esta situação. (Figuras 4 e 5; Tabela 1). 

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 11.363.380 5.407,30 275.105 130,90 2,4 

MINAS GERAIS 956.468 4.492,01 20.300 95,34 2,1 

GOVERNADOR 
VALADARES 

17.006 6.050,97 619 220,25 3,6 

IPATINGA 21.210 7.991,44 444 167,29 2,1 

JUIZ DE FORA 21.777 3.798,63 880 153,50 4,0 

BELO HORIZONTE 122.302 4.850,24 2.885 114,41 2,4 

* 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 alterações. Acesso em 11 mar. 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 é garantir acesso a atendimento adequado com 

disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para pacientes com suspeita/confirmação da COVID-19. 

 

Em Governador Valadares estão disponíveis 58 leitos UTI - SUS exclusivos ao atendimento de 

pacientes COVID-19. Na última semana observou-se um aumento na ocupação destes leitos, 

chegando a 100% de ocupação. Em Ipatinga, a ocupação dos leitos superior a 90% já tem sido 

observada desde fevereiro de 2021 (Figura 6). Um cenário com aumento de novos casos, 

possibilidade de circulação de novas variantes do vírus, associado à redução das medidas 



 

preventivas é preocupante e pode impactar no sistema de saúde local, com ocupação tanto de leitos 

de unidade de terapia intensiva quanto de enfermaria, gerando uma sobrecarga e colapso no 

sistema. 

 
 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 Valadares e Ipatinga. Dados sujeitos a alterações. Acesso em 12 
mar 2021. 
 

Diante disso, é necessário sensibilizar constantemente a população de que o controle desta 

pandemia é responsabilidade de todos, que é fundamental manter a adoção de medidas de 

prevenção individuais e coletivas, mesmo com a ampliação de leitos de UTI, insumos hospitalares 

e equipe de profissionais da saúde. A pandemia só irá diminuir com o controle da taxa de 

transmissão e circulação do vírus. 

 

4. COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 

 

Em termos epidemiológicos, o Brasil está em situação mais alarmante que em julho/agosto do ano 

passado, quando houve o primeiro pico da pandemia, conforme Figura 1B. Em 10 de março de 2021, 

foram registrados 2.349 óbitos por COVID-19, número recorde que infelizmente vem aumentando 

diariamente no país1. Este aumento pode ser atribuído, entre outros fatores, ao feriado de carnaval, 

à flexibilização das medidas de distanciamento social, bem como o funcionamento de várias 

atividades econômicas de médio e alto risco, como por exemplo, a discussão sobre a volta às 

aulas11; e também pela alta transmissibilidade da variante P112. 

 

Diante deste cenário, vale mencionar que criar mais leitos de UTI não é uma medida de prevenção 

e contenção à doença. Torna-se necessário impedir as pessoas que se contaminem com o vírus, 

pois o Brasil está caminhando para não ter leitos de UTI disponíveis para ninguém nos próximos 

dias, mesmo que a internação seja por outros motivos que não a COVID-19. Devido às altas 

ocupações em todo o país, já está acontecendo a escolha de quem vai ser internado e quem não 17. 

Ressalta-se que as UTIs já estão com índice de mortalidade de 60% em várias regiões, isto é, 6 em 

cada 10 pacientes internados em UTI por COVID-19 vêm a óbito18. 

 

Como agravo a esta situação, temos a exploração dos profissionais de saúde, que vêm exercendo 

jornadas de trabalho pesadíssimas além do risco de morte por contaminação com a doença. Desde 



 

o início da pandemia, estima-se uma média de 3 óbitos de profissionais de saúde por dia, o que 

totaliza mais de mil mortes no país 19.  

 

Na Figura 7, pode-se visualizar o mapa das internações e da taxa de ocupação de leitos de UTI 

COVID-19 observadas em 01 de março de 2021. A ocupação de leitos de UTI COVID supera 80% em 

mais da metade dos estados brasileiros e não há mais nenhum estado com menos de 60% de 

ocupação13. Os dados apontam que o sistema de saúde brasileiro já está em colapso e com 

tendência a piorar nos próximos dias. Em diversos estados já existem filas de espera para 

internação, com destaque aos estados de Rio Grande do Sul, Rondônia e Distrito Federal que 

possuem as maiores filas e que já registraram mortes por falta de atendimento e insumos 

hospitalares14.  

 

O País já se encontra na etapa de transferência de pacientes entre estados e cidades pela falta de 

leitos. O estado de Santa Catarina, que em 02 de março de 2021, já contava com uma fila de mais 

de 200 pessoas para internação, começou a transferir pacientes para o Espírito Santo15. Em 04 de 

março de 2021, o estado da Bahia possuía uma fila superior a 300 pessoas aguardando por 

internação 16. 

 

Figura 7. Internações e taxas de ocupação por COVID-19 no Brasil, 2021. 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ocupacao-de-utis-covid-supera-80-em-mais-da-metade-dos-
estados-brasileiros-24903752 
 

 
Além da falta de leitos, estamos presenciando também a falta de insumos hospitalares necessários 

ao controle da pandemia, como cilindros de oxigênio, respiradores e anestésicos para intubação. A 

sobrecarga é tamanha que temos o exemplo do Paraná, em que um zoológico precisou emprestar 

equipamentos, como respiradores, utilizados em animais, para tratamento de pacientes de COVID-

19 20. Também faltam insumos para imunização, como a falta de vacinas e seringas 21, o que 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ocupacao-de-utis-covid-supera-80-em-mais-da-metade-dos-estados-brasileiros-24903752
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ocupacao-de-utis-covid-supera-80-em-mais-da-metade-dos-estados-brasileiros-24903752


 

acarreta em atraso na imunização coletiva e consequentemente aumento da duração do colapso 

do sistema de saúde e da pandemia.  

 

Como consequência imediata do colapso, diversos hospitais já não possuem espaço de necrotério, 

como é o caso do Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, que precisou alugar um 

container refrigerador para alocar pacientes mortos por COVID-1922. O aumento no número de 

mortes, nesta segunda onda da pandemia, é tamanho que o estado do Amazonas já registrou mais 

mortes até fevereiro de 2021 que o ano de 2020 todo 23.  

 

A necessidade de coordenação a nível nacional da distribuição de vacinas, transferência de 

pacientes, consumo de recursos hospitalares, dentre outros, torna-se urgente. Não existe 

tratamento precoce para a COVID-19 24. Apenas com distanciamento social, uso de máscaras, alta 

capacidade de testagem, rastreio de contatos e vacinação é que conseguiremos vencer o vírus. 

Medidas estas que foram tomadas em diversos países do mundo que trouxeram resultados. Se 

estas medidas não forem tomadas de forma rápida e urgente, veremos cenas catastróficas no 

âmbito de saúde no país. Deixar o vírus circular acarretará em muitas mortes evitáveis, aumento da 

probabilidade de surgimento de novas variantes e diversos prejuízos econômicos-sociais. A 

situação é alarmante a nível internacional, dado que, por exemplo, inúmeros países já fecharam 

suas fronteiras com o Brasil25 para evitar novos contágios.  

 

5. RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS  

 

5.1 Crianças realmente transmitem menos o vírus? 

 

Dados epidemiológicos do início da pandemia sugeriram que as crianças apresentam um curso da 

doença mais brando do que os adultos. Além disso, corresponde às características epidemiológicas 

da pandemia de SARS de 2002-2003. No geral, acredita-se que crianças menores de 18 anos 

representam apenas 1% a 2% dos casos de COVID-19 detectados em todo o mundo 26.  

 

É importante ressaltar que as baixas taxas de detecção do RNA do SARS-CoV-2 em crianças não 

excluem necessariamente que as crianças sejam os principais fatores de transmissão. Existem 2 

cenários possíveis:  

(1) bebês e crianças podem apresentar uma suscetibilidade reduzida à infecção em 

comparação com adultos  

(2) a manifestação da doença leve ou assintomática em crianças escapa da detecção, 

resultando em uma subestimação da taxa real de infecção.  

 

A apresentação clínica leve ou a natureza assintomática das infecções pediátricas de SARS-CoV-2 

podem ser um fator oculto da pandemia, especialmente quando a capacidade limitada de teste 

introduz uma tendência para casos mais graves 26. No entanto, a maioria dos estudos teve um 

tamanho de amostra relativamente pequeno, principalmente no que diz respeito a crianças 

pequenas. Nesse sentido, parece ainda faltar uma base sólida para a implementação de medidas 

de longo alcance, como o fechamento de escolas de ensino fundamental e creches, para o controle 

da transmissão da pandemia COVID-19.  

 



 

A pandemia tem consequências graves e multifacetadas para crianças pequenas, incluindo 

ameaças à saúde mental, atraso ou interrupção do progresso na educação escolar, complicações 

por atrasos nos cuidados médicos necessários, desnutrição, pobreza e violência doméstica. Assim, 

um melhor entendimento de seu papel na pandemia é de vital importância para justificar sua 

separação das atividades educacionais e sociais em jardins de infância e escolas 26, 27. Por outro 

lado, devido ao caráter assintomático a leve/moderado da COVID-19, as crianças consistem em 

potenciais transmissores da doença para familiares contactantes e outras crianças 28. 

 

5.2 Apresentação clínica da COVID-19 nas crianças 

 

Os principais sintomas para crianças que tiveram casos leves ou assintomáticos de COVID-19 29: 

• Febre alta 

• Manchas na pele e mucosas 

• Mudanças nos hábitos rotineiros 

• Queda do estado de saúde de forma geral 

 
 

ASSOCIAÇÃO DA COVID-19 COM A SÍNDROME INFLAMATÓRIA PEDIÁTRICA MULTISSISTÊMICA (PIMS) 

Em abril de 2020 foi relatado o caso de uma criança de 6 meses infectada pela COVID-19, apresentando 

também sinais de uma Síndrome Inflamatória Pediátrica Multissistêmica (PIMS), parecida à Doença de 

Kawasaki (DK). Desde esse primeiro relato, outros países têm revelado mais casos com o mesmo perfil 

30. 

A PIMS descreve uma nova condição de saúde observada em crianças que foram infectadas com o novo 

Coronavírus e que, mais tarde, apresentaram uma resposta imune exacerbada, com níveis significativos 

de inflamação em vários órgãos, demonstrando a possibilidade de relação com o SARS-CoV-2. A PIMS 

costuma acometer crianças maiores de 5 anos, predominantemente afrodescendentes e tem maiores 

chances de desenvolver alterações cardiovasculares graves 31. 

 

Esta síndrome é semelhante a outras condições inflamatórias já conhecidas, sobretudo à DK, uma 

comorbidade pediátrica que tem sintomas como febre, erupção cutânea, conjuntivite, mãos vermelhas e 

inchadas e lábios vermelhos e rachados.  Além destes, a sintomatologia da PIMS incluiu dor abdominal 

importante, diarreia e vômito e a resposta inflamatória exacerbada ocasionou lesão renal aguda e 

disfunções cardíacas, principalmente choque cardiogênico e disfunção aguda do ventrículo esquerdo 30. 

 

Até os dias atuais não há um protocolo validado para o tratamento da PIMS, haja visto que a condição não 

possui ainda métodos de cura e sendo as condutas baseadas no quadro clínico de cada paciente. Para os 

casos com critérios diagnósticos de DK clássica, indica-se a terapia usual com gamaglobulina 

endovenosa e ácido acetilsalicílico. Os casos graves, com comprometimento cardíaco, são internados em 

unidades de terapia intensiva, fazendo uso de drogas inotrópicas cardíacas, além dos medicamentos 

supracitados 30.  

 

 

 

 

 



 

5.3 COVID-19 no ambiente escolar 

 

Os hospitais infantis da capital paulista Cândido Fontoura, Darcy Vargas e Menino Jesus, 

registraram aumento de internações de crianças com COVID-19, logo após a volta às aulas na rede 

particular de São Paulo. Esse pico aconteceu uma semana após o início das aulas na rede particular, 

que aconteceu no dia 1° de fevereiro de 2021 32. 

 

No estado de São Paulo, até o dia 01 de março de 2021, foram registrados 1535 casos de COVID-

19 em 740 escolas da rede estadual 33. Além de escolas que tiveram que suspender as atividades 

totalmente ou parcialmente, devido aos surtos no ambiente escolar, como no caso de um colégio 

particular em Campinas, que foram registrados 42 casos da doença, sendo 37 funcionários e cinco 

estudantes 34.  

 

Diante esse cenário muitos profissionais da área da educação, de São Paulo e Minas Gerais 33,35, 

temem o contágio da doença e defendem o ensino remoto integralmente. Diante da alta 

transmissão do coronavírus no país, as entidades que representam os profissionais da educação 

defendem que o retorno das aulas presenciais deve ocorrer somente quando houver um ambiente 

seguro, como quando a pandemia for considerada controlada ou com a vacinação dos 

trabalhadores da educação 35. O governo federal informou que os profissionais de educação foram 

incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19, porém ainda sem prazo 36. 

 

 

5.4 Retorno das aulas em Governador Valadares 37 

 

A prefeitura de Governador Valadares, no dia 02 de fevereiro de 2021, publicou o decreto nº 11.352 

que autoriza a retomada das aulas presenciais nas instituições públicas e privadas de ensino, além 

do retorno do serviço de transporte escolar. 

 

De acordo com a prefeitura, as escolas também deverão oferecer o ensino exclusivamente remoto 

para quem optar pelo modelo, além do modelo híbrido de ensino, desde que atendam às 

recomendações do Protocolo Municipal e seja dada ao aluno a opção pelo ensino exclusivamente 

remoto. 

 

O retorno das aulas municipais aconteceu no dia 8 de fevereiro, pela plataforma online e as aulas 

presenciais inicialmente retornariam no dia 22 de março, após as escolas serem adequadas às 

exigências do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, no entanto devido ao agravamento da 

situação epidemiológica no município a nova previsão é para o dia 26 de abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS PARA RETORNO DAS AULAS EM GOVERNADOR VALADARES 

 

• Designação de profissionais para a medição da temperatura de estudantes, 

professores e funcionários, não sendo permitida a entrada com temperatura igual ou 

superior a 37,8° C; 

• Supervisão dos ambientes compartilhados para evitar aglomerações; 

• Disponibilização de dispensadores com álcool em gel 70% ou de um funcionário com 

frasco de spray com álcool líquido 70%; 

• Obrigatoriedade do uso de máscaras; 

• Recomendações sobre a limpeza e desinfecção do ambiente escolar, assim como a 

higienização e preparo de alimentos; orientações de uso dos espaços coletivos; 

• As salas de aula deverão ter a ocupação de 50% da sua capacidade, com 

distanciamento de 1,5 m entre as mesas; 

• Caso algum funcionário ou estudante apresente sintomas de COVID-19, ele deverá ser 

levado a um espaço isolado na escola até a chegada do responsável. Caso seja 

confirmado, a escola deverá informar às secretarias de Educação e Saúde, além 

afastar o aluno ou funcionário. Se houver mais confirmações na mesma escola, caso 

necessário, a instituição deverá ser fechada. 

O retorno às aulas presenciais envolve muitos fatores, o 

que torna a decisão das famílias ainda mais difícil.  

O questionamento que fica é: 

 

ESTAMOS NO MELHOR MOMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

PARA O RETORNO? 



 

6. IMUNIZAÇÃO 
 
No último dia 03 de março, o governo de Minas Gerais recebeu mais um lote de vacinas contra a 

COVID-19, contendo 285,2 mil doses da vacina CoronaVac/Butantan, dando continuidade à 

campanha de vacinação iniciada em janeiro deste ano. As vacinas são recebidas pela Secretaria de 

Estado de Saúde (SES-MG), de onde são distribuídas às superintendências regionais de saúde e aos 

municípios mineiros 38. 

 

Até o dia 11 de março de 2021, 765.338 pessoas receberam a primeira dose em Minas Gerais e 

558.350 já foram imunizadas com a segunda dose. Em Governador Valadares, até 12 de março de 

2021, 11.922 pessoas já foram vacinadas, sendo do grupo de trabalhadores da saúde, 

institucionalizados (ILPIs), idosos nas faixas etárias acima de 90 anos, de 85 a 89 e 80 a 84 anos38.  

 

Ressalta-se a importância da continuidade dos cuidados de proteção individual e coletivo, 

concomitantes ä vacinação, pois não há ainda previsão da cobertura vacinal em toda a população, 

havendo riscos de contaminação pelos suscetíveis. 

 

Figura 8. Vacinômetro – Apresentação de dados sobre a vacinação contra COVID-19 em Minas Gerais e no 

município de Governador Valadares, 2021. 

 

 
Fonte: SES- MG e SMS - Governador Valadares. Dados sujeitos a alterações. Acesso em 12 mar 2021. 
 

 

7. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 

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 9 e 10, têm se mostrado eficazes e com alto impacto na redução da transmissibilidade da 

doença, do colapso dos serviços de saúde e da mortalidade. 

 
 
 
 
 



 

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

 
 
 
Figura 10. Orientações para utilização correta da máscara. 
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