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COVID-19

Número de novos 

casos e de óbitos em queda

Minas Gerais

Assim como no último boletim, o número de casos novos confirmados 
em Minas Gerais continuou, nas duas últimas semanas 
epidemiológicas (13 a 26 de março), apresentando uma tendência 
geral de queda, com pequenas oscilações. No período de referência 
desta edição, a média móvel do número de novos casos confirmados 
passou de 4 mil 588,1 em 13 de março para 3 mil 048,6 em 26 do 
mesmo mês, uma redução de, aproximadamente, 33%. Em relação 
aos óbitos, observamos que após o pico em meados de fevereiro, que 
atingiu o seu maior valor no dia 23 com 128 novos óbitos e média 
móvel de 75,6, a tendência de queda se manteve, com a média móvel 
diminuindo de 52 óbitos, em 13 de março, para 29 no dia 26 do 
mesmo mês. 

































Em relação ao nível de transmissão, observamos que o Número de 
Reprodução Efetivo (Rt) tem se mantido, majoritariamente, abaixo de 
1 nas quatro últimas semanas epidemiológicas. Desde meados de 
fevereiro, somente em três ocasiões o Rt ficou acima de 1: 1,1 em 23 
de fevereiro, 1,02 em 10 de março e 1,06 em 23 de março. Este 
resultado sugere que a tendência de queda do número de novos 
casos confirmados e de óbitos seja mantida nas próximas semana. 
Embora estes resultados sejam animadores e projetem cenários 
melhores para as próximas semanas, é importante ressaltar que não 
é ainda possível afirmar que a transmissão esteja diminuindo, pois 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Rt deve estar 
abaixo de 1, persistentemente, por duas semanas para que se possa 
considerar em estabilidade.
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valor do dia 29 de março

Total de Óbitos

35214


Casos Confirmados

Total de Óbitos

36.653

Casos Confirmados

950.318

Rio de Janeiro

No Brasil

Na 11ª semana epidemiológica (13 a 19 de março), 267 mil 232 pessoas contraíram covid-19, indicando queda em relação às semanas anteriores, 
uma vez que na 4ª semana o país estava batendo recordes de casos, tendo sido registrado mais de 1 milhão e 300 mil casos. Na mesma tendência de 
queda, a 12ª semana epidemiológica (20 a 26 de março) registrou 214 mil 913 casos confirmados, segundo menor registro do ano de 2022. O menor 
registro foi na 1ª semana (2 a 8 de janeiro), com 208 mil e 18 casos. A média móvel vem apresentando queda, e chegou a registrar 28 mil 540 novos 
casos no dia 29 de março.


O número de óbitos continua em queda desde a 6ª semana, onde este número estava subindo em reflexo do aumento exponencial no número de 
casos no começo do ano. A 11ª semana registrou 2 mil 157 vidas perdidas e a 12ª semana mil e 660 óbitos, menor valor desde a segunda semana 
epidemiológica (9 a 15 de janeiro). Da mesma forma, a média móvel está em queda, e chegou a 220,7 óbitos no dia 29 de março.


A taxa de letalidade vem caindo e, no dia 29 de março, era de 2,21%. O Número de Reprodução Efetivo (Rt) apresenta estabilidade, nos últimos 14 
dias, e está abaixo de 1 desde o dia 13 de março. A máxima foi de 0,97 no dia 15 de fevereiro e a mínima foi de 0,77 no dia 27, fechando o dia 29 de 
março em 0,88. O coeficiente de letalidade para o mês de março de 2022 já é o maior do ano, até o dia 29, registrando 0,91%. Entretanto, ainda está 
muito abaixo dos meses de 2020 e 2021, sendo o terceiro menor da pandemia.


A partir de dados do Google Mobility, podemos ver que a adesão da população ao isolamento social está em estabilidade e apresentando certo 
padrão. No dia 25 de março, uma sexta-feira, 2% das pessoas estavam em suas residências, sete dias antes, na sexta anterior (dia 18), este valor 
também era de 2%, e o valor é igual para os 14 dias anteriores (dia 11). No entanto, nos dias 13 e 20 de março, ambos domingos, este valor foi de 5%. 
A ida a Estações de Trânsito apresenta estabilidade, registrando 5% tanto no dia 25 quanto no dia 11 de março (quatorze dias antes). A ida aos 
Locais de Trabalho apresentou pequeno aumento, indicando, também, estabilidade, chegando em 34% no dia 25 de março. Este valor, quatorze dias 
antes, era de 33%.


O número de vacinados com a primeira dose no país já chega a 175 milhões 854 mil 42 pessoas, número que representa 82,38% da população.  A 
segunda dose imunizou 155 milhões 83 mil 790 pessoas, 72,7%. Além disso, a dose de reforço já foi aplicada a 77 milhões 72 mil 86 pessoas, mais de 
35% da população brasileira.

Número de casos e óbitos em queda

Casos confirmados reduzem em 67,5% em março (até dia 
29) em relação a fevereiro


Mais de 30% da população já foi vacinada com a terceira 
dose

Letalidade cai para 2,21%


RT se mantém entre 0,8 e 1

Total de Óbitos

659.241

Casos Confirmados

29.882.397

D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Entorno apresenta redução de 57,81% 


no número de casos e 10% no número de óbitos

Os 20 municípios do Entorno registram 173 mil 179 casos 
confirmados desde o início da pandemia e 3 mil e 57 vidas 
perdidas. Luziânia representa 30,84 % desse total com 53 mil 
416 casos até o dia 28 de março de 2022. Valparaíso de Goiás 
soma 26 mil 397 casos confirmados desde o início da pandemia 
em março de 2020 e 438 óbitos. O terceiro município do Entorno 
a apresentar mais casos confirmados é Formosa com 14 mil 
913 e com 315 óbitos. Águas Lindas de Goiás registra 12 mil 
567 casos e 389 óbitos. Águas Lindas registra mais óbitos que 
Formosa, e o coeficiente de letalidade de Águas Lindas é 0.77% 
no dia 28 de março de 2022 e a taxa de letalidade é de 3.1%. A 
taxa de letalidade é calculada considerando os óbitos 
registrados desde o início da pandemia.





O tempo estimado para a duplicação do número de casos de 
covid-19 no Entorno é de 843 dias, total registrado no dia 28 de 
março, e a média móvel mais baixa do ano de 2022, até o 
momento, foi registrada no dia 27 de março com 262 casos 
novos registrados. Para apoiar a redação do texto foram 
utilizados os Relatórios Automatizados (botão gerar relatório) 
do Entorno e de Luziânia.

Entre os dias 20 e 26 de março, a região do Entorno do Distrito 
Federal (DF) registrou 1 mil e 834 novos casos e 9 vidas perdidas, o 
que corresponde a uma redução de 57,81% em relação ao número de 
casos e de 10% em relação ao número de óbitos, em comparação com 
a semana anterior (13 a 19 de março de 2022). A cidade de Luziânia, 
que registra o maior número de casos confirmados e de vidas 
perdidas dentre os 20 municípios do Entorno (gráfico), também 
apresentou queda. Nesse mesmo período, houve redução de 13,8% 
em relação ao número de casos confirmados. Luziânia mantém 
estabilidade no registro de óbitos desde o mês de fevereiro de 2022 e 
desde o início da pandemia acumula um total de 563 óbitos.
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G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S
Número de casos confirmados apresenta queda

Na edição 49 do Boletim Informativo (BI), foi noticiado, que, no 
município de Governador Valadares, as primeiras semanas de 
março (9ª e 10ª semanas epidemiológicas) apresentaram queda 
no número de casos confirmados em relação a fevereiro. Nas 
semanas seguintes, a cidade apresentou estabilidade no número 
de casos, sendo que nas 11ª e 12ª semanas esses valores foram de 
184 e 190, respectivamente. Houve queda acentuada em relação 
ao mês de fevereiro, que registrou valor de 2 mil e 400 na 6ª 
semana. No entanto, nas semanas 11ª e 12ª, os números de casos 
representaram 65,21 e 67,34 casos por 100 mil habitantes, ou 
seja, de acordo com a classificação do CDC (Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças), a transmissão ainda está ELEVADA, uma 
vez que são registrados mais de 50 casos por 100 mil habitantes.

Da mesma forma, o número de óbitos vem caindo nessas últimas 
duas semanas, sendo que a média móvel regrediu de 0,57 óbitos por 
dia, no dia 13 de março, para 0,14 óbitos por dia, no dia 26 de março 
(redução de 75%). Nas 11ª e 12ª semanas epidemiológicas, foram 
registrados 5 e 1 óbitos, respectivamente, no município, e nas 
semanas 9 e 10 esses valores tinham sido, ambos, de oito óbitos. Por 
outro lado, mesmo com a queda no número de casos confirmados, o 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) ainda está elevado. No começo 
do mês de março, o valor era de 0,25, no dia 6, e atingiu 1,15 no dia 
17, valor preocupante, após isso apresentou instabilidade com 
quedas e aumentos, variando na faixa entre 0,5 e 1,1, situação que 
deve despertar alerta pois indica que a pandemia na cidade não está 
totalmente sob controle, uma vez que para isso o valor deve se 
manter persistentemente abaixo de 1 por duas semanas.

Até o dia 29 de março de 2022, Governador Valadares apresentava um total acumulado de 45 mil e 479 casos confirmados e mil e 458 vidas 
perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 357 novos casos e 6 novos óbitos. A taxa de letalidade é de 3,21% (acima da média 
brasileira, que é de 2,21%) e o tempo estimado para a duplicação dos casos é de aproximadamente 2 mil 764 dias. A Plataforma JF ainda não 
está divulgando dados a respeito do número de vacinados no município. Para mais informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.

Dia 29 de março de 2022, a Plataforma JF Salvando Todos 
completou dois anos. Ao longo desse tempo, estivemos no ar 
diariamente promovendo o acesso à informação sobre a 
pandemia de covid-19 que já levou embora mais de 650 mil 
brasileiros, entre homens, mulheres e crianças. Informação salva 
vidas é nosso lema! Acreditamos que um cidadão munido de 
informação qualificada e verificada pode cuidar melhor de si 
mesmo e de sua família. Também acreditamos no valor da 
transparência ativa e no acesso a dados públicos, o que nos 
permite manter a Plataforma sempre atualizada. Agradecemos a 
todos os nossos usuários pelo incentivo, o que nos motiva a 
inovar permanentemente. A mais recente inovação é o relatório 
automatizado que qualquer cidadão ou gestor público pode 
acessar clicando no botão Gerar Relatório e com isso ter em mãos 
informações sobre a evolução da covid-19 para tomar decisão 
com base em dados científicos. Nesses dois anos, mais de 6 mil 
usuários visitaram a Plataforma, com mais de 26 mil e 600 
pageviews, e eles estão espalhados por 36 países e em 345 
munícipios. Junte-se a nós! 



O Boletim Informativo (BI) desta quinzena é a 50ª edição. Juiz de 
Fora, Minas Gerais e o Brasil seguem apresentando certa redução 
nos números de casos e de vidas perdidas para a covid-19. 
Apesar de estarmos acompanhando reduções nos números, 
infelizmente ainda não podemos afirmar que a pandemia tenha 
acabado e consideramos muito preocupante que o Brasil de 
forma geral esteja se despedindo das medidas restritivas. Não se 
termina uma pandemia por decreto! Precisamos continuar 
avançando com a vacinação, atentos aos números e aos vários 
indicadores que a  vem produzindo e 
divulgando. As medidas de controle da pandemia continuam 
sendo importantes.

jfsalvandotodos.ufjf.br

Equipe JF Salvando Todos

Plataforma JF: dois anos no ar informando 

a população sobre a pandemia de covid-19

Taxa de letalidade cai em ritmo mais lento


A taxa de letalidade é calculada a partir da divisão do número de 
vidas perdidas desde o início da pandemia pelo número de casos 
registrados no mesmo período. No dia 26 de março, a taxa de 
letalidade da covid-19 era de 3,45% no município de Juiz de Fora 
(essa taxa era de 3,49% em 12 de março, 3,46% em 19 de março). No 
Brasil, a taxa de letalidade foi de 2,21% em 26 de março (essa taxa 
era de 2,23% em 12 de março, 2,22% em 19 de março).


Circulação de pessoas continua muito elevada


Nesta edição destacamos que a circulação de pessoas no município 
continuou muito elevada nas duas últimas semanas, com destaque 
para o retorno ao trabalho presencial e certa estabilidade nas idas 
aos parques e na proporção de pessoas que estão permanecendo o 
dia todo em suas casas. Entretanto, observamos uma redução no uso 
do transporte público e nas idas às farmácias nas duas últimas 
semanas quando comparadas às anteriores.










44% da população recebeu as três doses


Até o dia 26 de março haviam sido aplicadas 1 milhão, 224 mil e 224 
doses das vacinas no município de Juiz de Fora, sendo 501 mil e 545 
primeiras doses, 453 mil e 525 segundas doses, e 254 mil e 54 
terceiras doses terceiras doses. Desta forma, levando em consideração 
a projeção populacional do IBGE para o município Juiz de Fora (577 mil 
e 532 habitantes), podemos considerar que 86,84% da população 
recebeu a primeira dose, 78,53% receberam as duas doses e 43,99% 
receberam a terceira dose (no Brasil esses percentuais são 82,34%, 
74,89% e 35,49%, indicando que a cobertura vacinal no município Juiz 
de Fora está superior a do Brasil quando analisado como um todo). A 
média móvel de 7 dias do número de primeiras doses aplicadas era de 
61,71 no dia 26 de março (no dia 13 de março, a média móvel de 7 dias 
era igual a 142,43), para as segundas doses, a média móvel de 7 dias 
era de 330,29 no dia 26 de março (no dia 13 de março era de 636,86) e 
para as terceiras doses a média móvel de 7 dias era de 786,0 no dia 26 
de março (no dia 13 de março era de 1 mil e 777,14). Na 11ª semana 
epidemiológica, entre os dias 13 e 19 de março, foram aplicadas 826 
primeiras doses, 3 mil e 634 segundas doses e 9 mil e 770 terceiras 
doses, totalizando 4 mil e 460 doses no município Juiz de Fora (redução 
de 18,24% no total de doses em relação à semana anterior). Na 12ª 
semana epidemiológica de 2022, entre os dias 20 e 26 de março, foram 
aplicadas 432 primeiras doses, 2 mil e 312 segundas doses e 5 mil e 
502 terceiras doses, totalizando 2 mil e 744 doses no município Juiz de 
Fora (redução de 38,48% no total de doses em relação à semana 
anterior).










Número de leitos ocupados por pacientes com covid-19 continua 
caindo


Considerando os dados disponibilizados pelo Painel COVID-19 da 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 em 29 de março, o 
município tinha 27 pessoas hospitalizadas por covid-19 (eram 48 em 
15 de março; redução de 43,8%), 10 leitos de UTI para adultos 
dedicados à covid-19 ocupados (em 15  de março eram 24; queda de 
58,3%) e a taxa de ocupação geral das UTIs era de 60,8%, enquanto 
tinha sido de 63,6% no dia 15 de março.


Todas as análises apresentadas foram feitas a partir de números 
oficiais divulgados pelas autoridades de saúde. Sendo assim, não se 
considerou as possíveis subnotificações.

https://experience.arcgis.com/
experience/255d43f95ef1446e959a20e568f2a04e/,

No dia 13 de março, o município de Juiz de Fora tinha 63 mil e 926 
casos confirmados e registrava 2 mil e 228 vidas perdidas de 
acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora. Estes números passaram 
para 65 mil e 142 casos confirmados e 2 mil e 248 vidas perdidas 
no dia 26 de março, representando aumentos de 1,90% e 0,90%, 
respectivamente, no período de 14 dias (esses aumentos tinham 
sido de 4,34% e 1,18% nos 14 dias anteriores, indicando que 
houve uma desaceleração do ritmo de crescimento dos 
acumulados). Na 11ª semana epidemiológica, de 13 de março a 19 
de março, Juiz de Fora registrou 698 novos casos e 11 vidas 
perdidas, redução de 43,80% em relação ao número de casos, com 
redução de 31,25% em relação ao número de registros de óbitos 
em relação a 10ª semana epidemiológica de 2022 (06 de março 
até 12 de março). Na 12ª semana epidemiológica, entre 20 e 26 de 
março, Juiz de Fora registrou 518 novos casos e 9 vidas perdidas, 
redução de 25,79% no número de casos e de 18,18% no número 
de vidas perdidas em relação a 11ª semana epidemiológica (13 de 
março a 19 de março).


Nível de transmissão passa de ELEVADÍSSIMO para ELEVADO


De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC - ), agência do Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos dos Estados Unidos, com terminologia 
adaptada e traduzida pela Fundação Oswaldo Cruz: o nível de 
transmissão é BAIXO quando são registrados de 0 a 9,99 casos 
por 100 mil habitantes em um período de 7 dias; é MODERADO 
quando são registrados de 10 a 49,99 casos por 100 mil 
habitantes; é ELEVADO quando são registrados entre 50 e 99,99 
casos por 100 mil habitantes; e é ELEVADÍSSIMO quando há 
registro de 100 ou mais casos por 100 mil habitantes. A partir 
desta classificação, o nível de transmissão da covid-19 no 
município Juiz de Fora, no período da 11ª semana epidemiológica 
de 2022, pode ser classificado como ELEVADÍSSIMO, uma vez que 
foram registrados 120,86 casos por 100 mil habitantes (era 
ELEVADÍSSIMO na 10ª semana epidemiológica de 2022 quando 
haviam sido registrados 215,5 casos por 100 mil habitantes). O 
nível de transmissão da covid-19 no município Juiz de Fora no 
período da 12ª semana epidemiológica de 2022 pode ser 
classificado como ELEVADO; uma vez que foram registrados 89,69 
casos por 100 mil habitantes.


Redução substancial nas médias móveis de casos, casos 
suspeitos e vidas perdidas


No município Juiz de Fora quando analisada a média móvel de 7 
dias nos últimos 14 dias para o número de casos novos, 
verificamos que ela regrediu de 177,43 casos, em 13 de março, 
para 74,0 casos em 26 de março (redução de 58,29%; no período 
dos 14 dias anteriores tinha ocorrido uma redução de 48,24%). A 
média móvel de 7 dias para o número de casos suspeitos regrediu 
de 408,43 por dia, em 13 de março, para 145,0 por dia no dia 26 
de março (redução de 64,50%; no período dos 14 dias anteriores 
tinha ocorrido uma redução de 17,35%). A média móvel de 7 dias 
para o número de óbitos regrediu de 2,29 óbitos por dia no dia 13 
de março para 1,29 óbitos por dia no dia 26 de março (redução de 
43,75%; no período dos 14 dias anteriores tinha ocorrido uma 
redução de 37,0%).










Distribuição de casos e óbitos por faixas etárias e por sexo


No município de Juiz de Fora, a distribuição dos casos 
confirmados, por faixas etárias, indica que 43,4% foram em 
pessoas com idades entre 20 e 59 anos (era 44,5%, 14 dias atrás). 
Crianças e jovens com até 19 anos representam 2,2% dos casos 
(era 1,1%, 14 dias atrás), homens representam 54,2% dos casos e 
mulheres 45,8% (eram 54,4% e 45,6%, 14 dias atrás). A análise da 
distribuição dos óbitos por faixas etárias confirma que a maioria 
dos pacientes que vieram a falecer, 76,4% tinham 60 ou mais anos 
de idade (era 74,8%, 14 dias atrás). Dentre os que perderam suas 
vidas para a covid-19, 0,7% eram crianças e jovens com até 19 
anos (era 0,8%, 14 dias atrás), 53,0% eram homens e 47,0% eram 
mulheres em Juiz de Fora (eram 52,9% e 47,1%, 14 dias atrás).


Rt < 1 por 14 dias pela primeira vez desde o início da pandemia


Entre os dias 13 e 26 de março, o Número de Reprodução Efetivo 
(Rt) estimado para Juiz de Fora esteve abaixo de 1 em todo o 
período, com máximo de 0,84 no dia 14 de março. Quando o Rt é 
superior a 1 temos a disseminação do vírus uma vez que cada 
paciente está transmitindo a doença a pelo menos mais uma 
pessoa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
uma das condições para que a pandemia esteja sob controle é de 
que os valores do Rt sejam menores que 1 persistentemente por 
pelo menos duas semanas. Em Juiz de Fora esta condição não foi 
verificada.













https://www.cdc.gov/
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J U I Z  D E  F O R A
Número de casos está caindo, mas vidas continuam sendo perdidas

Março é o mês com o menor número de casos confirmados no ano 


Os meses de janeiro e fevereiro entraram para os registros como os 
meses com o maior número de casos confirmados na região. Todavia, 
março se apresenta como o oposto, registrando os menores números 
de casos confirmados e de óbitos no ano. Durante a semana 
epidemiológica 12 (20 a 26 de março), foi registrado um dos menores 
valores de casos confirmados da pandemia no ano, com um total de 
30 mil e 33 casos. O número de óbitos na região também caiu, apesar 
de registrar proporção menor do que aquela vista nos casos 
confirmados, caindo de 1 mil 787 em fevereio para 937 em março. 
Retratando a queda no número de casos confirmados, o valor do 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) da região na semana 
epidemiológica 12 se manteve abaixo de 1, e registrou um dos 
menores do ano, marcando 0,66. 











Até o dia 28 de março de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 3 milhões 206 mil 178 de casos confirmados e 62 mil 
857 de vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 75 mil 550 novos casos e 353 novos óbitos.


Centro-Oeste





Fonte: JF Salvando Todos

Número de casos confirmados diminui, mas óbitos ainda são 
elevados 


Os dois primeiros meses do ano são aqueles com os maiores números 
de casos confirmados durante toda a pandemia. Enquanto fevereiro 
apresentou um total de 1 milhão 274 mil 938 casos confirmados, 
março, até o dia 28, apresentava um total de 448 mil 308 casos 
confirmados, uma queda de aproximadamente 64%. Apesar da 
queda nos números de casos confirmados, a região ainda apresenta 
um elevado número de novos óbitos, registrando, em março, 4 mil 
987, ultrapassando o mês de janeiro deste ano, que registrou 3 mil 
902. Refletindo esse elevado número de óbitos, foi registrado em 
março o maior Coeficiente de Letalidade do ano ( CFR %), com uma 
taxa de letalidade de 1,11%. Também foi observada uma estagnação 
da Taxa de Letalidade na região, que apresentava queda desde 
janeiro de 2022.  












Até o dia 28 de março de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 11 milhões 683 mil 250 casos confirmados e 315 mil e 
70 vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 204 mil 676 novos casos e 2 mil novos óbitos.

Sudeste

Fonte: JF Salvando Todos

Menor valor de novos óbitos no ano é registrado na semana 
epidemiológica 12


 A região registrou os dois primeiros meses do ano como aqueles com 
os maiores números de casos confirmados durante toda a pandemia. 
Enquanto fevereiro apresentou um total de 237 mil 733 casos 
confirmados, março, até o dia 28, apresentava um total de 69 mil e 8 
casos confirmados, queda de aproximadamente 70%. O número de 
óbitos também caiu de 1 mil 155, em fevereiro, para 513 em março, 
uma queda de quase 50%. Na semana epidemiológica 12 (20 a 26 de 
março), também foi registrado o menor número de novos óbitos na 
região durante todo o ano, registrando 90 novos óbitos. A semana 
epidemiológica 11 (13 a 19 de março) detinha essa marca, com 105 
novos óbitos. Março também passa a ser o mês a registrar os 
menores números de novos óbitos durante o ano. 












Até o dia 28 de março de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 467 mil 981 casos confirmados e 49 mil 812 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
29 mil 954 novos casos e 195 novos óbitos. 

Norte





Fonte: JF Salvando Todos

Região atinge marca positiva em número de pessoas vacinadas 


Os primeiros dois meses do ano de 2022 entraram para os registros 
como aqueles com maior número de casos confirmados no Nordeste 
durante toda a pandemia. Entretanto, março se apresentou como o 
oposto, registrando os menores números tanto de casos confirmados 
como de óbitos. Enquanto fevereiro apresentou um total de 609 mil 
680 casos confirmados, março, até o dia 28, apresentava um total de 
164 mil 350 casos confirmados, uma queda de aproximadamente 
73%. O número de óbitos na região também caiu, de 4 mil 427, em 
fevereiro, para 1 mil 757, em março. 


No mês de março a região registrou uma impressionante marca nos 
números de vacinados. A porcentagem populacional com pelo menos 
1 dose da vacina alcançou 80%. 











Até o dia 28 de março de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 166 mil 611 casos confirmados e 127 mil 841 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
73 mil 236 novos casos e 659 novos óbitos. 

Nordeste

Fonte: JF Salvando Todos
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Região se aproxima de alcançar 2 meses com valor RT abaixo de 1 


Após apresentar os primeiros dois meses do ano com o maior número 
de casos confirmados de toda a pandemia, a região apresentou 
queda nesses valores neste mês de março. Enquanto fevereiro 
apresentou um total de 881 mil e 77 casos confirmados, março, até o 
dia 28, apresentava um total de 242 mil 355 casos confirmados, uma 
queda de aproximadamente 72% . O número de óbitos na região 
também caiu, de 3 mil 304, em fevereiro, para mil e 589 em março. 


No mês de abril, a tendência para a região é registrar uma evolução 
considerável em relação aos valores registrados para o Número de 
Reprodução Efetivo (Rt).  Valores menores que 1 se apresentam 
desde o dia 5 de fevereiro. Na semana epidemiológica 12 (20 a 26 de 
Março), o índice registrou valores entre 0,7 e 0,9. 


Até o dia 28 de março de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 344 mil 299 casos confirmados e 103 mil 536 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
98 mil 629 novos casos e 610 novos óbitos. 

Sul

Fonte: JF Salvando Todos

Todos os direitos reservados

Ficha Técnica
Pesquisadores:

Estatísticos:

Prof. Dr. Augusto Carvalho Souza (desenvolvimento)

Prof. Dra. Mônica Prado (comunicação e coordenação) 


Prof. Dr. Marcel de Toledo Vieira (autoria e coordenação geral)

Gabriela dos Santos (visualização de dados)

Jéssica Sell (análises estatísticas)


Pedro Henrique Pacheco (autoria e desenvolvimento)

Deiverson Almeida (desenvolvimento e análises) 



Contato: 
Para outras informações de contato, acesse a página “Sobre Nós” na plataforma JF Salvando Todos

jfsalvandotodos@ice.ufjf.br


Bolsistas:
Gustavo Silva - (desenvolvimento e análises)


Pedro Almeida -  (desenvolvimento e análises)  

Jornalista responsável: Mônica Prado (2977/DF)

Voluntários:

https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus - Secretaria de Saúde do Estado 
de Minas Gerais

https://www.pjf.mg.gov.br/jfcontracoronavirus - Prefeitura de Juiz de Fora https://coronavirus.saude.gov.br/ - Ministério da Saúde

http://cnes.datasus.gov.br/ - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde - (CNES)

Fontes

Levar ao usuário da Plataforma, principalmente a gestores 
públicos de municípios de pequeno e médio porte no país, 
informação sistematizada sobre a evolução da covid-19, foi 
a bússula que ajudou a concretizar o projeto Relatório 
Automatizado. A um simples clique no botão Gerar 
Relatório, qualquer usuário da Plataforma tem acesso à 
informação sobre a covid-19 em seu munícipio, bastando 
selecionar o período e a quantidade de semanas a ser 
analisada. O usuário também pode obter informação para 
seu estado e até para o país. 


O projeto de inovação levou 18 meses para se concretizar. A 
ideía nasceu a partir da constatação de que municípios de 
médio e pequeno porte nem sempre possuem equipes 
especializadas em análises estatísticas para os dados da 
covid-19 e foi sendo gestada passo por passo, primeiro 
considerando quais informações deveriam ser selecionadas 
para integrar o Relatório, depois como desenvolver a 
codificação para que essas informações fossem capturadas 
nas bases de dados, e por último pensando em como essas 
informações deveriam ser visualizadas e apresentadas para 
tornar a leitura do relatório acessível e prática. O objetivo 
final é que dados sistematizados e científicos estejam à 
disposição de legisladores, de executivos e do cidadão. 

Fo
n

te
: P

la
ta

fo
rm

a 
JF

 S
al

va
n

d
o

 T
o

d
o

s

Além do Relatório Automatizado, a Plataforma JF trouxe outras inovações ao 
longo desses dois anos de existência. Uma delas é o gráfico de Coeficiência de 
Letalidade (CFR) que permite conhecer como o número de óbitos se comporta 
num determinado mês especificamente.  O gráfico permite, então, comparar o 
coeficiente, identificando aquele mês em que mais vidas foram perdidas para 
covid-19, por exemplo. Outra inovação ao longo desses dois anos, foi o gráfico de 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) que permite conhecer como anda a 
transmissão do vírus SARS-CoV-2 e estabelecer parâmetro para medir o controle 
sobre uma pandemia. Valores abaixo de 1 persistentemente por duas semanas 
seguidas, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), indicam que a 
transmissão está sob controle. 

Plataforma JF inova ao 

longo desses dois anos de atividade


