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COVID-19

Queda no número 

de casos e de vidas perdidas

Minas Gerais

No dia 27 de março, Minas Gerais tinha 3 milhões 317 mil e 401 casos 
confirmados e registrava 60 mil e 667 vidas perdidas. Estes números 
passaram para 3 milhões 344 mil e 940 casos confirmados e 61 mil 
034 vidas perdidas no dia 09 de abril. De 03 de abril a 09 de abril, 
foram registrados 12 mil 540 novos casos e 125 vidas perdidas.


Nível de transmissão se mantém 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. O nível de 
transmissão no período da 14ª semana epidemiológica pode ser 
classificado como ELEVADO, uma vez que foram registrados 58,6 
casos por 100 mil habitantes.


Rt < 1 todos os dias do período analisado


Entre os dias 27 de março e 9 de abril, o Número de Reprodução 
Efetivo (Rt) estimado para Juiz de Fora esteve abaixo de 1 todos os 
dias, com máximo de 0,99 no dia 6 de abril.









Taxa de letalidade segue caindo


No dia 09 de abril, a taxa de letalidade da Covid-19 era de 1,82% no 
estado de Minas Gerais (essa taxa era de 1,83% em 02 de abril, 
1,85% em 12 de março, 1,84% em 19 de março, 1,83% em 26 de 
março).










42% da população recebeu as três doses


Até o dia 09 de abril haviam sido aplicadas 43 milhões 89 mil 89 
doses das vacinas no estado Minas Gerais, sendo 17 milhões 507 mil 
507 primeiras doses, 16 milhões 539 mil 539 segundas doses e 9 
milhões 43 mil 43 terceiras doses. Desta forma, levando em 
consideração a projeção populacional do IBGE para o estado Minas 
Gerais (21 milhões 411 mil 411 habitantes), podemos considerar que 
81,76% da população recebeu a primeira dose, 77,24% receberam as 
duas doses e 42,24% recebeu a terceira dose (no Brasil esses 
percentuais são 82,74%, 75,89% e 38,66%, indicando que a 
cobertura vacinal no estado Minas Gerais está superior a do Brasil 
quando analisado como um todo).

































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 12 de abril

Total de Óbitos

35214


Casos Confirmados

Total de Óbitos

144

Casos Confirmados

7.331

Santos Dumont

No Brasil

Na 13ª semana epidemiológica (27 de março a 02 de abril), 160 mil 048 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 14ª semana epidemiológica (03 a 09 de abril) registrou 152 mil 965 casos confirmados, passando a ser o menor registro do ano 
de 2022. A média móvel vem apresentando queda, e chegou a registrar 21 mil 201 novos casos no dia 11 de abril.


O número de óbitos continua em queda desde a 6ª semana (6 a 12 fevereiro), sendo que este número estava subindo em reflexo do aumento 
exponencial no número de casos no começo do ano. A 13ª semana registrou 1 mil 346 vidas perdidas e a 14ª semana mil e 112 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 145 óbitos, no dia 11 de 
abril.


A taxa de letalidade vem caindo e, no dia 11 de abril, era de 2,19%. O Número de Reprodução Efetivo (Rt) apresenta estabilidade, 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 0,75 no dia 03 de abril, fechando o dia 11 de abril em 0,92. O 
coeficiente de letalidade para o mês de março de 2022 foi o maior do ano, registrando 0,9%. 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 08 de abril, uma sexta-feira, 1% das pessoas estavam em suas residências. Sete dias antes, na sexta anterior (dia 1), este valor era de 
9%, e o valor é igual para os 14 dias anteriores (dia 25). No entanto, nos dias 03 e 10 de abril, ambos domingos, este valor foi de 3%. 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 a 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 176 milhões 558 mil 644 pessoas, número que representa 82,74% da população.  A 
segunda dose imunizou 156 milhões 876 mil 236 pessoas, 73,46% da população. Além disso, a dose de reforço já foi aplicada a 82 milhões 976 mil 
856 pessoas, mais de 38,9% da população brasileira.

Número de casos e óbitos em queda

Rt abaixo de 1 desde o dia 13 de março


38,9% da população já foi vacinada com a terceira dose


Letalidade cai para 2,19%

País registra 2252 óbitos nos últimos 14 dias

Total de Óbitos

661.493

Casos Confirmados

30.183.929

D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Dos quatro munícipios mineiros da RIDE 


apenas Unaí registra óbito entre 3 e 9 de abril

Em Arinos, o nível de transmissão do vírus da covid-19, na semana de 3 a 9 de abril, é considerado BAIXO, uma vez que foram 
registrados 5,60 casos por 100 mil habitantes, enquanto em Unaí, o nível de transmissão é MODERADO (registro de 25,74 casos por 100 
mil habitantes) para o mesmo período. Já para as cidades de Buritis e Cabeceira Grande o nível de transmissão é considerado 
ELEVADÍSSIMO pois foram registrados 325,67 casos por 100 mil habitantes (Buritis) e 170,82 casos por 100 mil habitantes (Cachoeira), 
respectivamente.


O nível de transmissão retratado neste Boletim Informativo segue classificação do 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 (Fiocruz). De acordo com essa classificação, 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 99,99casos por 100 mil habitantes; e é ELEVADÍSSIMO quando há registro de 100 ou mais 
casos por100 mil habitantes. 


Para apoiar a redação desse texto informativo foram utilizados os Relatórios Automatizados (botão gerar relatório) de cada uma das 
quatro cidades mineiras da Ride-DF. Os Relatório Automatizados apoiam gestores locais e população no acesso à informação sobre a 
evolução da pandemia.

Apenas Unaí (MG) registrou óbitos entre os dias 3 e 9 de abril de 
2022 (14ª semana epidemiológica). Unaí é um dos quatro 
municípios mineiros da RIDE-DF (Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) e os três outros 
municípios (Arinos, Buritis e Cabeceira Grande) não registraram 
vidas perdidas nesse período. Quanto ao número de novos casos, 
Buritis registrou 82, enquanto Unaí 22, Cabeceira Grande 12 e 
Arinos apenas um novo caso de covid-19 no mesmo período. 
Ainda que haja registro de novos casos, as quatro cidades 
mineiras da Ride-DF apresentam redução no número de casos 
confirmados e de óbitos em relação a última semana de março.
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G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S
Transmissão moderada e número de óbitos zerado

No Boletim Informativo (BI), edição 50, foi noticiado, que, no 
município de Governador Valadares, o número de casos 
confirmados e de óbitos apresentaram queda. Nas últimas duas 
semanas, desde o dia 29 de março, o número de casos apresentou 
estabilidade com uma leve queda. Nas 13ª e 14ª semanas 
epidemiológicas foram registrados, respectivamente, 183 e 130 
novos casos, ou seja, 313 casos em 14 dias, enquanto nas duas 
semanas anteriores (11ª e 12ª), esses números tinham sido de 184 
e 190, ou seja, tinha havido 374 novos casos nos 14 dias 
anteriores.

Em concordância com essa queda no número de casos confirmados, 
de acordo com a classificação do CDC (Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças - agência norte-americana), a transmissão da 
covid-19, na cidade, passou a ser MODERADA na 14ª semana 
epidemiológica, uma vez que registrou 46,7 casos por 100 mil 
habitantes. Essa classificação foi considerada ELEVADA em todas as 
semanas anteriores do ano de 2022. Outra boa notícia, é que o 
número de óbitos vem caindo e nenhuma vida foi perdida, em 
Governador Valadares, desde o dia 26 de março. Dessa forma, a 
média móvel de óbitos, no momento, é igual a 0.

Até o dia 12 de abril de 2022, Governador Valadares apresentava um total acumulado de 45 mil e 790 casos confirmados e mil e 456 vidas 
perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 311 novos casos e não foram registrados novos óbitos. A taxa de letalidade é de 3,18% 
(acima da média brasileira, que é de 2,19%) e o tempo estimado para a duplicação dos casos é de aproximadamente 1 mil e 687 dias. A 
Plataforma JF ainda não está divulgando dados a respeito do número de vacinados no município. Para mais informações, visite 

 .jfsalvandotodos.ufjf.br

Caro leitor, bem-vindo à Quinquagésima Primeira Edição do 
Boletim Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! Nas 
últimas semanas temos observado uma tendência de queda 
nos números de casos e de vidas perdidas para a covid-19, 
tanto no Brasil, em Minas Gerais, quanto em Juiz de Fora - 
embora o município tenha apresentado um aumento no 
número de casos na semana passada e permaneça com nível 
de transmissão elevado. 



Mesmo diante desse cenário, precisamos continuar atentos, 
cuidadosos e avançando com a vacinação pois os números 
precisam continuar caindo, sobretudo no que diz respeito aos 
óbitos. Voltamos a recomendar a manutenção das medidas 
preventivas, incluindo o distanciamento social, o uso correto 
das máscaras de boa qualidade (padrão PFF2/N95), os 
cuidados com a ventilação de ambientes e as medidas de 
higienização, sobretudo enquanto os níveis de transmissão 
estiverem elevados. Para maiores informações, visite 
jfsalvandotodos.ufjf.br.

Equipe JF Salvando Todos

Número de casos e vidas perdidas com tendência de 

queda, mas ainda é cedo para abandonarmos os cuidados

Taxa de letalidade segue caindo


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 09 de abril, a taxa de letalidade 
da Covid-19 era de 3,42% no município Juiz de Fora (essa taxa era de 
3,43% em 02 de abril, 3,45% em 26 de março). No Brasil a taxa de 
letalidade foi de 2,19% em 09 de abril (essa taxa era de 2,20% em 02 
de abril, 2,21% em 26 de março).


O coeficiente de letalidade (CFR, acrônimo para case fatality rate) da 
Covid-19 é calculado para cada um dos meses a partir da divisão do 
número de vidas perdidas pelo número de casos registrados no 
referido mês. Em Juiz de fora, o CFR de março foi 1,13% (tinha sido 
1,23% em fevereiro). Em março de de 2021, o CFR havia sido 5,38%.










46% da população recebeu as três doses


Até o dia 09 de abril haviam sido aplicadas 1 milhão 239 mil e 239 
doses das vacinas no município Juiz de Fora, sendo 502 mil 514 
primeiras doses, 458 mil 479 segundas doses, 263 mil 493 terceiras 
doses e 4 mil 682 quartas doses. Desta forma, levando em 
consideração a projeção populacional do IBGE para o município Juiz 
de Fora (577 mil 532 habitantes), podemos considerar que 87,1% da 
população recebeu a primeira dose, 79,39% receberam as duas 
doses, 45,62% recebeu a terceira dose e 0,81% recebeu a quarta dose 
(no Brasil esses percentuais são 82,74%, 75,89%, 38,66%, para a 
quarta dose os dados do país não estão divulgados ainda, 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 89,86 no dia 09 de abril 
(no dia 27 de março a média móvel de 7 dias era igual a 61,71), para 
as segundas doses, a média móvel de 7 dias era de 521,43 no dia 09 
de abril (no dia 27 de março era de 330,29), para as terceiras doses a 
média móvel de 7 dias era de 955,43 no dia 09 de abril (no dia 27 de 
março era de 786,0) e para as quartas doses a média móvel de 7 dias 
era de 400,71 no dia 09 de abril (no dia 27 de março era de 0,0). Na 
13ª semana epidemiológica, de 27 de março até 02 de abril, foram 
aplicadas 340 primeiras doses, 1 mil 304 segundas doses, 2 mil 751 
terceiras doses e 1 mil 877 quartas doses, totalizando 6 mil 272 doses 
no município Juiz de Fora (redução de 23,94% no total de doses em 
relação à semana anterior). Na 14ª semana epidemiológica de 2022, 
de 03 de abril até 09 de abril, foram aplicadas 629 primeiras doses, 3 
mil 650 segundas doses, 6 mil 688 terceiras doses e 2 mil 805 quartas 
doses, totalizando 13 mil 772 doses no município Juiz de Fora 
(aumento de 119,58% 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 12 de abril o 
município tinha 11 pessoas hospitalizadas por Covid-19 (eram 27 em 
29 de março; redução de 59,3%), 3 leitos de UTI para adultos 
dedicados à Covid-19 ocupados (em 29 de março eram 10; queda de 
70%) e a taxa de ocupação geral das UTIs era de 74,28%, enquanto 
tinha sido de 60,8% no dia 29 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 27 de março, o município de Juiz de Fora tinha 65 mil e 142 
casos confirmados e registrava 2 mil e 248 vidas perdidas de 
acordo com a Prefeitura. Estes números passaram para 65 mil 967 
casos confirmados e 2 mil 253 vidas perdidas no dia 09 de abril, 
representando aumentos de 1,27% e 0,22%, respectivamente, no 
período de 14 dias (esses aumentos tinham sido de 1,90% e 0,90% 
nos 14 dias anteriores, sugerindo uma desaceleração no ritmo de 
crescimento). De 27 de março até 02 de abril, o município registrou 
379 novos casos e 2 vidas perdidas, redução de 26,83% no 
número de casos e redução de 77,78% no número de registro de 
óbitos em relação a 12ª semana epidemiológica de 2022 (20 de 
março até 26 de março). De 03 de abril a 09 de abril, foram 
registrados 446 novos casos e 3 vidas perdidas, aumento de 
17,68% no número de casos e aumento de 50,0% no número de 
registro de óbitos em relação a 13ª semana epidemiológica de 
2022 (27 de março até 02 de abril).


Nível de transmissão se mantém 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 13ª semana epidemiológica 
de 2022 pode ser classificado como ELEVADO, uma vez que foram 
registrados 65,62 casos por 100 mil habitantes (era ELEVADO na 
12ª semana epidemiológica de 2022 quando haviam sido 
registrados 89,69 casos por 100 mil habitantes). O nível de 
transmissão no período da 14ª semana epidemiológica pode ser 
classificado como ELEVADO, uma vez que foram registrados 77,23 
casos por 100 mil habitantes.


Médias móveis de casos e vidas perdidas seguem em queda


Quando analisada a média móvel de 7 dias para o número de 
casos novos, verificamos que ela regrediu de 74,0 casos em 27 de 
março para 63,71 casos em 09 de abril (redução de 13,90%; no 
período dos 14 dias anteriores tinha ocorrido uma redução de 
59,29%). A média móvel de 7 dias para o número de casos 
suspeitos evoluiu de 145,0 por dia no dia 27 de março para 161,0 
por dia no dia 09 de abril (aumento de 11,3%; no período dos 14 
dias anteriores tinha ocorrido uma redução de 65,50%). A média 
móvel de 7 dias para o número de óbitos regrediu de 1,29 óbitos 
por dia no dia 27 de março para 0,43 óbitos por dia no dia 09 de 
abril (redução de 66,67%; no período dos 14 dias anteriores tinha 
ocorrido uma redução de 44,75%).











Rt > 1 por 2 dias pela primeira vez desde o início da pandemia


Entre os dias 27 de março e 9 de abril, o Número de Reprodução 
Efetivo (Rt) estimado para Juiz de Fora esteve acima de 1 em dois 
dias, com máximo de 1,45 no dia 4 de abril. 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, 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 foi verificada 
apenas em um período de 14 dias desde o início da pandemia.












https://www.cdc.gov/
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J U I Z  D E  F O R A
Número semanal de vidas perdidas se 


aproxima de zero, mas transmissão continua elevada

Primeira semana de abril registra menor número de óbitos e 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 apresentou como o oposto, registrando os menores números 
de casos confirmados e de óbitos em 2022. O começo de abril se 
assemelha ao terceiro mês do ano, apresentando números medianos 
de casos confirmados e reduzido número de óbitos. Durante a 
semana epidemiológica 14 (3 a 9 de abril), foram registrados um dos 
menores valores para óbitos da pandemia, em 2022, com um total de 
103 mortes. A região apresentou constantemente números acima dos 
200 óbitos semanais durante 2022, e é apenas a segunda vez no ano 
que são registrados menos de 110 óbitos em uma semana. O número 
de casos confirmados na região também caiu. Durante a semana 
epidemiológica 13 (27 de março a 2 de abril), a região apresentou o 
menor número de casos confirmados no ano, com 18 mil 915 casos, 
uma queda de 37% em relação à semana epidemiológica 12. Apesar 
da queda no número de casos confirmados, o valor do Número de 
Reprodução Efetivo (Rt) na semana epidemiológica 14 se manteve 
elevado, acima de 1, e chegou a registrar o valor de 1,15, no dia 9 de 
abril.












Até o dia 11 de abril de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 411 mil 375 de casos confirmados e 103 mil 
842 de vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 66 mil 921 novos casos e 308 novos óbitos.


Centro-Oeste





Fonte: JF Salvando Todos

Número de casos confirmados e óbitos diminui e Rt fica abaixo de 
1 por cerca de um mês


Apesar de janeiro e fevereiro apresentarem os mais altos registros de 
casos e óbitos durante a pandemia, março apresentou queda e em 
abril esses números seguem caindo. Durante a semana 
epidemiológica 14 (3 a 9 de abril), foram registrados os menores 
valores de casos confirmados da pandemia no ano, com um total de 
69 mil e 4 casos. O número de óbitos também tem queda, sendo que 
as duas semanas epidemiológicas seguidas (13 e 14) registram o 
menor número de novas mortes, com 737 e 579 respectivamente. 
Refletindo essa queda, entre 15 de março e 12 de abril, não foi 
registrado nenhum valor acima de 1 para o Número de Reprodução 
Efetivo (Rt).












Até o dia 11 de abril de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 11 milhões 810 mil 194 de casos confirmados e 316 mil 
187 de vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 140 mil 821 novos casos e 1 mil 316 novos óbitos.

Sudeste
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Número de casos e óbitos segue caindo e Rt apresenta menor valor 
no ano


Depois de janeiro e fevereiro entrarem para os registros como os 
meses com o maior número de casos confirmados na região, o mês de 
março se apresentou como o oposto, registrando os menores números 
de casos confirmados e de óbitos no ano. O começo de abril se 
assemelha a março, apresentando quedas no número de casos 
confirmados e óbitos. Durante a semana epidemiológica 14 (3 a 9 de 
abril), foram registrados os menores valores de casos confirmados da 
pandemia no ano, com um total de 5 mil 411 casos. Para comparação, 
a semana epidemiológica 4 apresentou os maiores números do ano, 
com 98 mil 742 casos. Na semana epidemiológica 14, também foram 
registrados os menores valores para óbitos em uma semana 
epidemiológica no ano, com 60 mortes.


No dia 10 de abril, a região registrou o menor valor do Número de 
Reprodução Efetivo (Rt) do ano, com 0,62. No dia 12 de abril, a região 
registra o intervalo de um mês com o valor Rt abaixo de 1.













Até o dia 11 de abril de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 480 mil 744 de casos confirmados e 49 mil 
927 de vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 14 mil 901 novos casos e 122 novos óbitos.

Norte
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Número de casos confirmados e óbitos segue caindo na região


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. Nas primeiras semanas de abril, a região segue 
registrando queda nos números de casos confirmados e óbitos. 
Durante a semana epidemiológica 14 (3 a 9 de Abril), foram 
registrados um dos menores valores para óbitos da pandemia no ano, 
com um total de 223 mortes, a terceira no ano abaixo dos 250 óbitos. 
Também foi registrado um dos menores valores para casos 
confirmados em uma semana epidemiológica no ano, com 20 mil 312 
casos.


Noticiamos no último Boletim (edição 50) que a porcentagem 
populacional com pelo menos 1 dose da vacina tinha alcançado cerca 
de 80% em março. Em abril, região apresentou mais uma 
impressionante marca nos números de vacinados, agora registrando 
cerca de 70% da população com as 2 doses das vacinas.











Até o dia 11 de abril de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 208 mil 532 de casos confirmados e 128 mil 
290 de vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 44 mil 420 novos casos e 479 novos óbitos.

Nordeste
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R E G I Õ E S  D O  B R A S I L

Região alcança dois 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 dos valores no mês de março. Nas primeiras semanas de abril, 
a região segue registrando queda nos números de casos confirmados 
e óbitos. Durante a semana epidemiológica 14 (3 a 9 de abril), foram 
registrados os menores valores para casos confirmados da pandemia 
no ano, com um total de 31 mil 203 casos. Para comparação, a 
semana epidemiológica 4 apresentou os maiores números do ano, 
com 335 mil 812 casos. Na semana epidemiológica 14 também foi 
registrado um dos menores valores para óbitos em uma semana 
epidemiológica no ano, com 147 mortes.


No mês de abril, a região atingiu a impressionante marca de alcançar 
dois meses com o Número de Reprodução Efetivo (Rt) abaixo de 1. 
Mesmo apresentando picos de até 0,98, a marca se mantém abaixo 
de 1 desde 06 de fevereiro de 2022 (gráfico ao lado).


Até o dia 11 de abril de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 416 mil 433 casos confirmados e 103 mil 885 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
66 mil 921 novos casos e 308 novos óbitos.

Sul

Fonte: JF Salvando Todos

Todos os direitos reservados

Ficha Técnica
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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

Desde o dia 14 de março de 2022, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) está analisando o pedido de 
indicação da CoronaVac para aplicação em crianças com 
idade de 3 a 5 anos em todo o país. A CoronaVac é a vacina 
anticovid-19 produzida pelo Instituto Butantan. 


Até o momento, a Anvisa já recebeu quatro dos seis 
pareceres de especialistas externos que participam do 
processo de avaliação. O parecer da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunizações 
(SBIm) e da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre a 
indicação da CoronaVac foi enviado para a Anvisa como 
documento único das três entidades, no dia 11 de abril. 
Anteriormente, no dia 8 de abril, a agência havia recebido o 
parecer de avaliação dos representantes da Sociedades 
Brasileira de Imunologia. Ainda não foram entregues os 
pareceres da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia (SBPT) e da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco). 
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Um dos pontos de atenção para análise é a demonstração de dados sobre a duração da proteção e quantidade de doses necessárias que 
precisariam ser utilizadas para esta faixa etária. A Anvisa também discute com o Instituto Butantan compromissos de acompanhamento para 
demonstrar o desempenho da vacina para uma futura conclusão do processo de avaliação sobre a indicação da vacina CoronaVac para crianças 
entre 3 e 5 anos.



Este texto foi produzido com apoio de nota da Anvisa publicada no site oficial da agência: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2022/andamento-da-analise-da-vacina-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos

Anvisa analisa vacina do Butantan 

contra covid-19 para crianças de 3 a 5 anos
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