
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, principais 

variantes do vírus, retorno das aulas presenciais e 

colapso do sistema de saúde brasileiro. 

 

A presente edição do Boletim Epidemiológico do 

Programa COVID ZERO, além dos dados 

epidemiológicos atualizados, traz informações sobre a 

onda roxa do programa Minas Consciente do Estado de 

Minas Gerais. 

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

O Brasil, até 23 de março de 2021, apresentou 

12.047.526 casos confirmados de COVID-19, dos quais 

295.425 evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade 

de 2,5%. A incidência da COVID-19 no país foi 5.732,3 

casos/100 mil habitantes, enquanto a mortalidade foi 

141,1 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 23 de março de 2021, 

apresentou um total de 1.040.198 casos confirmados da 

COVID-19 e 22.123 óbitos confirmados para a doença2. 

A incidência da doença no estado, neste mesmo período, 

foram 4.885,2/100 mil habitantes e a mortalidade 

103,9/100 mil habitantes (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 23 de março, 18.126 casos confirmados 

de COVID-19, dos quais 662 evoluíram a óbito 3. 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) 11, que compreendeu os dias 14 a 20 de março, foram notificados 

717 novos casos de COVID-19, ultrapassando os períodos críticos como julho a agosto e dezembro 

de 2020. Nesta mesma semana observou-se 21 óbitos, com uma média de 3 óbitos/dia. Chama 

atenção que na SE 12, ainda em curso, 19 óbitos já foram registrados. 

 
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 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. Acesso em 23 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, como o coeficiente de incidência (Figura 4 e Tabela 1) e coeficiente de mortalidade 

(Figura 5 e Tabela 1), capazes de orientar as ações de vigilância epidemiológica no território.  

 

Governador Valadares apresentou uma variação de casos com pico de 61,2 casos/100 mil 

habitantes em 18 de março de 2021. Quando comparada a SE 11 com um período anterior de 15 

dias, observa-se um aumento de 28% na incidência.  

 

No município de Ipatinga, a SE 11 iniciou com um novo pico de casos, alcançando 93,1 casos/100 

mil habitantes. No dia 23 de março observou-se um valor de 115,3 casos/100 mil habitantes, 

caracterizando a segunda maior marca neste município, desde o início da pandemia.  

 

Em Belo Horizonte observou-se um aumento de 30% na incidência em relação a um período anterior 

de 15 dias a SE 11, alcançando um pico de 116,5 casos/100 mil habitantes em 19 de março de 

2021.  

 

Juiz de Fora apresentou uma menor variação na incidência entre as SEs 9 e 11, com valores 

inferiores a 60 casos/100 mil habitantes.  

 

Apesar do estado de Minas Gerais ter adotado a onda roxa para todos os seus municípios a partir 

de 17 de março, ainda não é possível observar alteração no cenário epidemiológico. Isto sugere que 

as medidas preconizadas para o controle da transmissão do vírus sejam mantidas e a campanha 

de imunização reforçada. 

 



 

Quanto à mortalidade, até 23 de março de 2021, Governador Valadares apresentou um maior valor 

quando comparado aos municípios abordados, com um número crescente de óbitos, alcançando, 

235,5 óbitos/100 mil habitantes. Ipatinga apresentou, na mesma data, 187,6 óbitos/100 mil 

habitantes e em Juiz de Fora este coeficiente de mortalidade vem aumentando consideravelmente 

em 2021, alcançando 167,5 casos/100 mil habitantes. O menor valor observado foi em Belo 

Horizonte, 121,1 óbitos/100 mil habitantes (Tabela 1 e Figura 5). 

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. Acesso em 23 

de 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.  

O maior valor de letalidade observado foi em Juiz de Fora, embora não apresente o maior valor de 

mortalidade. Governador Valadares tem apresentado uma letalidade alta (3,7%) bem como o 

coeficiente de mortalidade, indicando uma necessidade de melhoria no perfil assistencial, 

ampliação de testagem/diagnóstico e redução de subnotificação. Dentre os municípios avaliados, 

Ipatinga e Belo Horizonte apresentaram valores inferiores a 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 
mar. 2021. 

Tabela 1. Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da COVID-

19 por território, 2020 a 2021. 

TERRITÓRIO Nº DE CASOS COVID-19 INCIDÊNCIA * Nº DE ÓBITOS COVID-19 MORTALIDADE * LETALIDADE 

Brasil 12.130.019 5.728,31 298.676 141,05 2,5 

Minas Gerais 1.049.198 4.927,51 22.123 103,90 2,1 

Governador 
Valadares 

18.126 6.449,48 662 235,55 3,7 

Ipatinga 22.762 8.576,20 498 187,63 2,2 

Juiz de Fora 23.225 4.051,21 960 167,46 4,1 

Belo Horizonte 134.516 5.334,63 3.053 121,08 2,3 

* 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 23 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 moderadas a graves, e em torno de 5% podem necessitar 

de suporte ventilatório 9,10. 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. 

 

Atualmente, em Governador Valadares, estão disponíveis 58 leitos UTI - SUS exclusivos ao 

atendimento de pacientes COVID-19. Desde o dia 12 de março até o presente momento, o município 

tem apresentado 100% da ocupação dos leitos. O mesmo ocorre na rede particular. Em Ipatinga, a 

lotação máxima de leitos iniciou-se em fevereiro de 2021 e se mantem até o presente momento 

(Figura 6), com pequenas variações. Um cenário com aumento de novos casos, possibilidade de 

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

preocupante. Isto impacta o sistema de saúde local, com ocupação tanto de leitos de unidade de 

terapia intensiva quanto de enfermaria, gerando uma sobrecarga e o colapso do sistema de saúde. 

 
 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. Acesso em 23 mar 2021. 
 

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

pandemia é responsabilidade de todos e que é fundamental manter as medidas de prevenção 

individuais e coletivas, mesmo que ocorra uma ampliação de leitos de UTI, de insumos hospitalares 

e da equipe de profissionais da saúde. A pandemia só poderá ser controlada com a redução da taxa 

de transmissão e circulação do vírus. 

 

4. ONDA ROXA – MINAS CONSCIENTE11 

 

A proposta do “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo”, criada pelo Governo de 

Minas Gerais, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e de Saúde (SES-

MG), sugere a retomada gradual de comércio, serviços e outros setores, tendo em vista a 

necessidade de levar a sociedade à normalidade, gradualmente, através de adoção de um sistema 

de critérios e protocolos sanitários que garantam a segurança da população. 

 

O Minas Consciente foi baseado nas informações fornecidas por diversas instituições e entidades 

de classe, com objetivo de auxiliar os 853 municípios do estado para que possam agir de maneira 

correta e responsável, mantendo os bons resultados apresentados por Minas Gerais na contenção 

da pandemia do novo coronavírus. 

 



 

O plano, até o dia 03 de março, classificava os municípios em onda vermelha, amarela e verde 

conforme Figura 7. Essa classificação analisa indicadores como: 

• Taxa de incidência COVID-19; 

• Taxa de ocupação de leitos UTI adulto; 

• Taxa de ocupação por COVID-19; 

• Leitos por 100 mil habitantes; 

• Positividade atual RT-PCR; 

• Percentual de aumento da incidência; 

• Percentual de aumento da positividade dos exames PCR. 

 

Devido à saturação e à necessidade de reestabelecer a capacidade de assistência hospitalar para 

não comprometer a rede assistencial em todo o estado, o Governo de Minas criou a onda roxa, no 

plano Minas Consciente, que permite apenas o funcionamento das atividades essenciais e limita a 

circulação de pessoas (Figura 8). A determinação foi aprovada em 03 de março de 2021, pelo 

Comitê Extraordinário COVID-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar os indicadores da 

doença no estado. Com o objetivo de conter a disseminação da doença, no dia 15 de março de 2021 

o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se reuniu com prefeitos e representantes dos 

consórcios municipais de saúde e anunciou que, a partir do dia 17 de março de 2021, todas as 

regiões de Minas Gerais entrariam na onda roxa, até 31 de março. Este prazo foi prorrogado para 

04 de abril de 2021 12. 

 

Figura 7. Descrição das Ondas no Plano Minas Consciente do governo de Minas Gerais, 2021. 

 
Fonte: Protocolo Minas Consciente versão 3.3 03/03/2021. Disponível em: 

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_protocolo

_v3.4_-_onda_roxa_-_escolas.pdf 

 

 



 

Diferentemente da adesão opcional das prefeituras ao plano nas demais ondas, na fase roxa o 

caráter é impositivo e se deve ao colapso do sistema de saúde em todo estado. Em alguns 

municípios mineiros já foi necessária a transferência de pacientes para outras regiões, o que afeta 

o atendimento no estado de uma forma geral. 

 

Figura 8. Protocolo da Onda Roxa no Plano Minas Consciente, 2021. 

 
Fonte: Minas Consciente. Disponível em: https://www.mg.gov.br/minasconsciente/entenda-o-programa 

 

No dia 17 de março de 2021, o município de Governador Valadares divulgou o decreto 11.368, que 

instituiu o “Protocolo onda roxa” do Minas Consciente, em virtude do agravamento da situação 

epidemiológica e a necessidade de intensificação das restrições de ordem sanitárias 13.  

 

Nesse momento de medidas mais restritivas da onda roxa é importante relembrar alguns conceitos 
sobre distanciamento físico, discutidos no 4º boletim epidemiológico e apresentado no Quadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quadro 2. Definição dos tipos de distanciamento físico e descrição dos objetivos, vantagens e desafios de 
cada um 14. 

 DEFINIÇÃO OBJETIVO VANTAGENS DESAFIOS 

ISOLAMENTO 

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. 

DISTANCIAMENTO 

SOCIAL SELETIVO 

(DSS) 

Estratégia onde apenas 

alguns grupos ficam 

isolados – aqueles que 

apresentam mais 

riscos de desenvolver a 

doença ou aqueles que 

podem apresentar um 

quadro mais grave. 

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. 

Mesmo em uma 

estratégia de DSS, 

os grupos 

vulneráveis 

continuarão tendo 

contato com 

pessoas 

infectadas 

assintomáticas ou 

sintomáticas, 

ficando mais 

difícil o controle. 

LOCKDOWN 

(CONTENÇÃO DA 

COMUNIDADE) 

Intervenção aplicada a 

toda uma comunidade, 

cidade ou região, 

destinada a reduzir as 

interações e 

movimentos pessoais. 

Reduzir o contato 

de pessoas 

assintomáticas ou 

infectadas, porém 

não identificadas, 

com membros da 

comunidade não 

infectados. 

O distanciamento social 

é particularmente útil em 

locais onde a 

transmissão da 

comunidade é 

considerável. 

A contenção da 

comunidade para 

proteger a saúde 

da população, 

pode gerar 

conflito com os 

direitos 

individuais de 

liberdade e 

autodeterminação 

FONTE: Wilder-Smith & Freedman, 2020.  



 

5. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 

O conhecimento sobre as prevenções 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 efetivas 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. Como usar máscara corretamente 

 



 

6. POPULAÇÃO IMUNIZADA 
 
O Estado de Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde 3.159.730 doses de vacina, sendo 

2.662.480 doses da CoronaVac e 497.250 doses da AstraZeneca. Destas, um total de 2.542.657 

doses já foram distribuídas aos municípios mineiros. Dos grupos prioritários, que incluem idosos 

em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), indígenas aldeados, pessoas com deficiência com 

mais de 18 anos em ILPIs, Idosos acima de 74 anos e Trabalhadores da saúde, 64,35% já receberam 

a primeira dose e 25,83% já receberam as duas doses 15. 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. 

 

Em Governador Valadares já foram aplicadas 17.841 primeiras doses (6,35% da população do 

município) e 4.938 segundas doses (1,76% da população do município), até 23 de março de 2021 3. 

 

Figura 11. Vacinômetro com dados de Minas Gerais e Governador Valadares por dose em 23 de março de 

2020. 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares. Dados 
sujeitos a revisão. Acesso em 23 mar. 2021. 
 

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

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

havendo riscos de contaminação pelos suscetíveis. 
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