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INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão “COVID ZERO: Comunicação em
Saúde como estratégia de enfrentamento à pandemia
da COVID-19", apresenta o panorama da COVID-19, de
forma sucinta e clara, através da elaboração de Boletins
Epidemiológicos. São avaliados dados públicos
relacionados à pandemia do município de Governador
Valadares, onde se localiza o campus avançado da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Além disso, dados
de outros municípios mineiros, do estado de Minas
Gerais e do país são avaliados, possibilitando uma
discussão ampliada da situação epidemiológica.
A divulgação de Boletins Epidemiológicos (BEs) é uma
importante forma de comunicação em saúde, com
abordagem técnica, porém direta e de fácil
entendimento, que proporciona à comunidade civil e
acadêmica embasamento para discussões de
estratégias de enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Além disso, é uma importante ferramenta de auxílio aos
serviços de vigilância e epidemiologia,
na
implementação das ações de enfrentamento e no
desenvolvimento de políticas públicas em saúde.
No primeiro ano do Programa COVID ZERO, foram
publicadas 13 edições de BEs, nos quais diversos temas
relacionados à pandemia foram abordados. Além da
contextualização da COVID-19, foram apresentados
conceitos e reflexões importantes no desenvolvimento
da doença, diagnóstico laboratorial, taxas de ocupações
hospitalares, medidas não farmacológicas e
farmacológicas sem comprovação científica, vacinas,
importância da Atenção Primária à Saúde, infraestrutura
e organizações de rede em saúde no curso da
pandemia, variantes do SARS-CoV-2, relação da doença
em crianças e reflexão sobre retorno das atividades
escolares presenciais, vacinas contra COVID-19 e
medidas de prevenção e controle .
A presente edição do Boletim Epidemiológico (BE)
apresenta avaliação do cenário epidemiológico do país,
do estado de Minas Gerais e dos municípios Governador
Valadares, Ipatinga Juiz de Fora e Belo Horizonte.
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Informações atualizadas sobre a variante Delta e
estudos que demonstram a eficácia das vacinas
contra COVID-19 para esta variante também
serão abordados nesta edição.
2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19
EM DIFERENTES TERRITÓRIOS
O Brasil, até 02 de setembro de 2021, apresentou
20.830.495 casos confirmados de COVID-19, dos
quais 581.914 evoluíram a óbito, com uma taxa
de letalidade de 2,8%. A incidência da COVID-19
no país foi 9.912,3 casos/100 mil habitantes,
enquanto a mortalidade foi 276,9 óbitos/100 mil
habitantes1.
O estado de Minas Gerais, nesta mesma data,
apresentou um total de 2.073.221 casos
confirmados da COVID-19 e 53.167 óbitos
confirmados para a doença2. A incidência da
doença no estado, neste mesmo período, foi
9.736,8/100 mil habitantes e a mortalidade

249,7/100 mil habitantes (Tabela 1). Desde o 1º
BE/Ano 1, divulgado em 23 de setembro de 2020,
o estado de Minas Gerais tem apresentado os
menores valores de incidência e mortalidade por
COVID-19, quando comparado aos do Brasil e
dos municípios avaliados.
A apresenta a distribuição dos casos novos e
óbitos confirmados para COVID-19, no estado de
Minas Gerais, por semana epidemiológica (SE),
em 2021. Observou-se uma redução progressiva
de casos e óbitos, desde a SE 26, após um
período crítico vivenciado entre as SEs 11 a 23.
O município de Governador Valadares
apresentou, até o dia 02 de setembro de 2021,
30.714 casos confirmados de COVID-19, dos
quais 1.307 evoluíram a óbito3,4. A distribuição de
casos novos no município, desde a semana
epidemiológica (SE) 32/2020, até o momento,
está apresentada na Figura 2 e a distribuição dos
óbitos diários, neste mesmo período, na Figura 3.

Figura 1. Distribuição de casos novos e óbitos confirmados para COVID-19, por semana epidemiológica, no
estado de Minas Gerais, em 2021.

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Acesso
em 02 de setembro 2021.

Figura 2. Distribuição de casos de COVID-19 por Semana Epidemiológica com média móvel de 7 dias,
Governador Valadares, 2020/2021.

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 02 set 2021.

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

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 02 set 2021.

Para avaliação dos cenários de ocorrência da
COVID-19 em diferentes municípios (Governador
Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo
Horizonte), no mesmo período, foram utilizados
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 e Ipatinga tem
apresentado uma curva de incidência muito
semelhante durante todo período avaliado, com
ocorrência de momentos críticos simultâneos,
embora os valores diários de incidência por
COVID-19 em Governador Valadares sejam
superiores aos de Ipatinga. Uma importante
redução nesta incidência, a partir do mês de maio
de 2021, foi observada nos dois municípios.
Ipatinga apresentou uma média de casos de 8,2
casos novos/100 mil habitantes e Governador
Valadares 22,5 casos novos/100 mil habitantes,
no mês de agosto de 2021.
Juiz de Fora, em todo período avaliado,
apresentou níveis mais baixos de incidência,
quando comparado aos outros municípios
avaliados. No mês de agosto a incidência diária
média observada foi de 13,3 casos novos/100
mil habitantes.
Em Belo Horizonte, observou-se um aumento da
incidência da COVID-19, a partir de dezembro de
2020 que perdurou até julho de 2021, desde
então esse indicador apresenta sucessivas
reduções, alcançando uma média diária de 21,2
casos novos/100 mil habitantes, no mês de
agosto de 2021. (Figura 4)
Mesmo após um ano e meio de pandemia, o
cenário epidemiológico dos territórios analisados
com redução de novos casos confirmados para
Covid-19 precisa ser observado com cautela,
uma vez que essa redução na incidência não tem
sido acompanhada por redução na taxa de
transmissão (Rt) (dados não mostrados) e
observa-se maior flexibilização nas medidas de
prevenção e controle da doença. Recomenda-se
que os esforços de enfrentamento da pandemia

sejam mantidos e incentivados. É importante
reforçar a fiscalização e as estratégias de
conscientização da população na expectativa de
manter a redução da transmissão. Além disso,
recomenda-se intensificar a campanha de
imunização contra COVID-19.
O coeficiente de mortalidade representa o risco
de qualquer indivíduo de uma 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 ao coeficiente de mortalidade,
Governador Valadares apresenta valores
superiores aos demais, durante todo período
avaliado (53,0 óbitos/100 mil habitantes em 02
de agosto de 2020 e 465,0 óbitos/100 mil
habitantes em 02 de setembro de 2021). Nas
mesmas datas, os demais municípios
apresentaram os seguintes números para esse
indicador: Ipatinga (40,7 óbitos/100 mil
habitantes e 333,8 óbitos/100 mil habitantes),
Juiz de Fora (20,4 óbitos/100 mil habitantes e
338,9 óbitos/100 mil habitantes) e Belo
Horizonte (21,9 óbitos/100 mil habitantes e 259,3
óbitos/100 mil habitantes).
O perfil da letalidade de Juiz de Fora e
Governador Valadares tem se mantido alto desde
2020, sendo, atualmente 4,4% e 4,3%,
respectivamente. Embora não apresente o maior
coeficiente de mortalidade, o município de Juiz
de Fora tem apresentado a maior taxa de
letalidade entre os locais analisados. A letalidade
por COVID-19 observada no estado de Minas
Gerais (2,6%) e nos municípios de Ipatinga (2,7%)
e Belo Horizonte (2,4%) foram inferiores à taxa
nacional (2,8%) (Tabela 1).

Figura 4. Coeficiente de incidência da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo
Horizonte, no período de 2020 a 2021.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 02 set
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. Acesso em 02 set
2021.

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos
respectivos municípios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tabela 1. Distribuição de casos e óbitos confirmados para COVID-19 e indicadores epidemiológicos por
território, 2021.
CASOS
COVID-19 (n)

INCIDÊNCIA *

ÓBITOS
COVID-19 (n)

MORTALIDADE *

LETALIDADE
(%)

BRASIL

20.830.495

9.837,0

581.914

274,8

2,8

MINAS GERAIS

2.073.221

9.736,8

53.167

249,7

2,6

GOVERNADOR VALADARES

30.714

10.928,5

1.307

465,0

4,3

IPATINGA

32.807

12.360,9

886

333,8

2,7

JUIZ DE FORA

44.036

7.681,3

1.943

338,9

4,4

BELO HORIZONTE

270.914

10.743,9

6.539

259,3

2,4

TERRITÓRIO

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. * Por 100 mil habitantes. Dados sujeitos a revisão. Acesso em 02 set 2021.

A campanha de vacinação contra COVID-19 foi iniciada, no Brasil, em janeiro de 2021, como mais
uma estratégia de enfrentamento a pandemia e com o objetivo de reduzir a circulação viral, o
agravamento/hospitalização e os óbitos pela doença. A imunização foi iniciada por grupos prioritários
de acordo com idade, condições de vida relacionadas ao agravamento/óbito pela doença, ocupação
e vulnerabilidade social, até que toda população com idade superior ou igual a 18 anos pudesse ser
vacinada. Vale destacar, ainda, que para alcançar eficácia da imunização com as vacinas de duas
doses é necessário a aplicação da segunda dose, o que tem sido um desafio em muitos municípios.
Além disso, as medidas de prevenção à COVID-19 devem ser mantidas, pois há possibilidade de um
indivíduo vacinado se infectar e transmitir o vírus.
A Figura 6 apresenta a variação da incidência mensal da COVID-19 e o percentual da população
vacinada, em 2021, nos municípios avaliados. Ressaltamos que outros fatores, além da vacinação,
como medidas restritivas evitando aglomeração e circulação de pessoas, o distanciamento social, a
higienização correta das mãos e dos espaços de uso coletivo e a utilização obrigatória de máscaras
pode contribuir para redução de novos casos. No entanto, o que se observou nos últimos meses, foi
a flexibilização das medidas restritivas por parte do poder público, aumento da circulação de pessoas
o que pode interferir na atenção relacionada às medidas de prevenção individual. Ainda assim,
observou-se uma redução da incidência da COVID-19 em todos os municípios desde abril de 2021.
No entanto, em Governador Valadares, um aumento de 38% na incidência mensal da COVID-19 foi
observado em agosto de 2021 quando comparado com o mês anterior.

Figura 6. Variação da incidência mensal da COVID-19 e percentual da população com imunização completa nos
municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte, em 2021.

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 02 set
2021.

3. VARIANTES DE
VARIANTE DELTA

PREOCUPAÇÃO

(VOC):

Passado um ano e seis meses da declaração da
Organização Mundial da Saúde (OMS) da
pandemia de COVID-19, pelo Novo Coronavírus
(SARS-CoV-2), diversas variantes já circulam no
mundo e muitas ainda surgirão com o passar do
tempo9. O aparecimento de mutações é um
evento natural e esperado dentro do processo
evolutivo dos vírus, uma vez que esses
microrganismos detêm grandes populações e se
multiplicam rapidamente, o que aumenta as
chances de ocorrer erros nesses processos10.
Além disso, o material genético da SARS-CoV-2 é
o RNA, que não possui os mesmos mecanismos
de reparos de erros que o DNA, presente nas
células humanas11.
Contudo, embora sejam recorrentes, uma
minoria dessas mutações é significativa no
âmbito clínico e epidemiológico, por isso, ao final

de 2020, a OMS classificou as diferentes
linhagens da SARS-CoV-2 de relevância pública
em “Variants of Interest” (VOIs) ou “Variants of
Concern” (VOCs), sendo estas as que mais
preocupam as entidades internacionais e
nacionais9. Portanto, conforme o Centro de
Controle de Doenças Europeu (ECDC), até o início
de maio de 2021, quatro variantes eram
consideradas VOCs, devido à transmissibilidade,
à gravidade e/ou à capacidade de impactar a
situação epidemiológica12 (Quadro 1).
A variante Delta foi classificada como VOI em
abril de 2021, e, no mês seguinte, reclassificada
como VOC13. Ela apresenta variadas mutações
em sua estrutura, que correspondem a trocas de
aminoácidos em posições específicas das
proteínas virais, necessária para sua entrada na
célula humana, cita-se, por exemplo, as
mutações L452R, T478K, D614G e P681R na
proteína Spike13.
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Quadro 1. As principais variantes de preocupação
(VOCs) de SARS-CoV-2 circulantes.
VARIANTE DE
PREOCUPAÇÃO - VOC

LOCAL DE ORIGEM

(VARIANT OF CONCERN)

Alpha (B.1.1.7)

Reino Unido

Beta (B.1.351)

África do Sul

Gamma (P.1)

Manaus

Delta (B.1.617.2)

Índia

Portanto, estudos apontam que essa variante
tem maior potencial de transmissibilidade,
maiores taxas de infecção, de mortalidade, e
pode causar formas mais graves da doença,
aumentando a preocupação da comunidade
científica13,14. Os sintomas desenvolvidos em
indivíduos contaminados com a variante Delta
podem ser diferentes daqueles associados à
cepa original do Novo Coronavírus. Os sintomas
mais comuns observados nos indivíduos
contaminados no Reino Unido (mais de 90% dos
casos são devidos à variante Delta) foram tosse,
dor de cabeça, dor de garganta, coriza e febre15.

De acordo com a OMS, até 31 de agosto de 2021, 170 países já reportaram casos da variante Delta16
e, segundo o Boletim Epidemiológico N°78 - Ministério da Saúde já foram identificados mais de 2.261
casos em todo o país, identificados em 19 unidades federadas 17; sendo que Minas Gerais notificou
mais de 90 casos18. Contudo, deve-se ter cautela quanto a essas informações, pois a representação
do número de casos relacionados a essa variante possivelmente está bem inferior ao real, devido à
quantidade limitada de sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 realizados no Brasil19. A Figura
7 apresenta a distribuição espacial dos casos confirmados causados pelas VOCs e divulgado pelo
Ministério da Saúde17.
Figura 7. Distribuição espacial dos casos confirmados e notificados de variantes de preocupação (VOCs) por
sequenciamento genômico e UF. Brasil, SE 2 a SE 33 de 2021.

Fonte: Boletim Epidemiológico Especial: Doença pelo novo Coronavírus – COVID-19, n°78 do Ministério da Saúde. Acesso
em: 03 set 2021.
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Alguns estudos já mostraram que as vacinas
desenvolvidas contra COVID-19 fornecem pelo
menos alguma proteção contra novas variantes
do vírus. Na China, um estudo publicado na
revista The Lancet (formato pré print), de
acompanhamento de indivíduos vacinados com
a vacina SinoVac (CoronaVac), entre maio e
junho de 2021, quando circulava a variante Delta
da COVID-19, observou que nos casos de
pneumonia viral causada pela variante, a eficácia
da vacina foi de 70 a 78%, de acordo com o
ajuste20.
Outro estudo, de tipo caso-controle, de 2021,
publicado pela revista The New England Journal
of Medicine, comparou a eficácia das vacinas
Pfizer e Astrazeneca contra a variante Delta em
relação
à
cepa
predominante
(Alfa).
Independentemente da vacina, a eficácia contra
a nova variante, com apenas uma das doses
aplicadas, é consideravelmente menor. Porém,
após aplicação das duas doses, não houve
diferenças significativas, o que ressalta a
importância da aplicação das duas doses para
imunização completa21.
Além disso, outro artigo publicado na revista The
Lancet, desta vez a respeito da eficácia da vacina
Oxford – AstraZeneca, apresentou dados
sobre recomendações de aplicação de um
reforço heterólogo, com uma vacina de mRNA,
Pfizer ou Moderna, após a vacinação primária
com uma dose de AstraZeneca. Os ensaios
clínicos de fase 2, realizados na Espanha,
sugerem que a combinação produz maiores
respostas imunes, induzindo contagens mais
elevadas de células T CD4 e CD8 específicas,
além de títulos elevados de anticorpos
neutralizantes.
Com
a
forte
resposta
imunológica após a vacinação heteróloga, a
mistura de vacinas foi sugerida como uma
estratégia adequada para conter variantes
emergentes de SARS-CoV-2, como a Alfa, Beta,
Gamma e também a variante Delta. O estudo
relata ainda que, brevemente, após análises de
maior amostragem, os indivíduos vacinados com

duas doses de Astrazeneca poderão ser
beneficiados com um reforço da Pfizer, sendo
benéfico para aumento da imunidade contra o
vírus22.
Ainda não estão claros os impactos
epidemiológicos da variante Delta em diferentes
locais, o que ressalta a importância de aprimorar
seu monitoramento até que apareçam novas
evidências científicas. Por isso, o uso de
máscara, mesmo por pessoas vacinadas - que
também podem ser infectadas por essa variante
e disseminar o vírus - ainda é essencial.
Portanto, a melhor maneira de se proteger dessa
nova variante, mesmo vacinado, é manter-se
atualizado sobre a situação epidemiológica de
onde se vive e seguir as orientações gerais, como
higienização constante das mãos, evitar
aglomerações, respeitar o distanciamento social
e utilização de máscara14.
A variante Delta foi identificada dois casos no
município mineiro de Guanhães, em agosto
de 202123.
Com isso, mostra-se a grande propagação
dessa variante e a necessidade de
intensificar as medidas de proteção.

4. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
A eficácia de qualquer intervenção isolada pode
ser limitada, mas as intervenções combinadas e
executadas da maneira correta, conforme a
Figura 8, têm se mostrado efetivas e com alto
impacto na redução da transmissibilidade da
doença, do colapso dos serviços de saúde e da
mortalidade.
Importante: uso de máscara deve ser mantido,
mesmo após a vacinação contra COVID-19,
uma vez que a vacina não traz 100% de
proteção, assim um indivíduo vacinado pode
se infectar e transmitir o vírus 24.
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LEMBRE-SE! O uso de máscara individual é também uma proteção coletiva, já que muitas
pessoas podem estar infectadas e não apresentarem sintomas. Mesmo assim, essa pessoa
pode transmitir o vírus.

Figura 8. Recomendações importantes para evitar o contágio de COVID-19.

Figura 9. Orientações para uso correto da máscara.

5. BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS ANTERIORES
No Ano 01 do Programa COVID ZERO, o Eixo Epidemiológico elaborou e divulgou treze Boletins Epidemiológicos
(BEs), com informações epidemiológicas importantes e estratégias de enfrentamento a pandemia de COVID19, que podem ser acessados nos seguintes links:

BE

DATA DA
DIVULGAÇÃO

ASSUNTO NOVO

ACESSE
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2020/09/1_BE_23-092020.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2020/10/COVID0boletim-out-2020.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2020/11/3Boletim_versao_final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2020/11/4Boletim_Final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2020/12/5Boletim_Final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/01/6Boletim_Vacina-22-01.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/03/7Boletim_final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/03/8Boletim_Final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/03/9Boletim_Final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/04/10Boletim_Final.pdf
https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/05/11Boletim_Final.pdf

1º

23 set. 2020

Linha do tempo e características
gerais COVID-19

2º

19 out. 2020

Ocupação UTI SUS COVID-19

3º

05 nov. 2020

Informações sobre uso de máscaras

4º

24 nov. 2020

Distanciamento físico

5º

18 dez. 2020

Taxa de transmissão R(t)

6º

22 jan. 2021

Vacinas contra COVID-19

7º

25 fev. 2021

Variantes do vírus SARS-CoV-2

8º

12 mar. 2021

Colapso do sistema de saúde e volta
às aulas

9º

24 mar. 2021

Onda roxa - Minas Consciente

10º

16 abr. 2021

“Kit COVID” informações sobre
medicamentos

28 mai. 2021

Importância da atenção primária na
pandemia; infraestrutura e
organizações de redes em saúde no
contexto da COVID-19 e panorama
após 1 ano de pandemia

12º

01 jul. 2021

Atualização sobre vacinas, variantes
do vírus SARS-CoV-2 e sobre o uso
das máscaras

https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/07/12-Boletimfinal.pdf

13º

02 ago. 2021

Panorama após 1 ano de Programa
COVID ZERO

https://www2.ufjf.br/nti/wpcontent/uploads/sites/49/2021/08/13BE_final_02-08-2021.pdf

11º
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