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Tendência de queda do Rt 

e estabilidade do número de óbitos

Minas Gerais

Nas duas últimas semanas epidemiológicas (19 de maio a 2 de junho) 
tivemos o Número de Reprodução Efetivo (Rt) ainda acima de 1 a 
maior parte do tempo, indicando um potencial elevado de 
propagação do vírus. No entanto, considerando este indicador desde 
o início do mês de maio, podemos perceber uma clara tendência de 
queda. Caso esta tendência continue, esperamos observar, também, 
uma queda no número de casos nas próximas semanas.










Em relação ao número de casos, a média móvel de novos casos nas 
semanas analisadas passou de 6 mil 589,4 em 19 de maio para 8 mil 
735 em 2 de junho. Um crescimento de, aproximadamente, 32%. É 
importante notar também que o crescimento do número de novos 
casos neste momento está mais lento do que em janeiro, início da 
terceira onda de covid-19, havendo muita oscilação neste número. 
Um padrão que não é esperado, mas que poderia ser explicado pelo 
aumento do uso dos testes de farmácia, cujos resultados positivos 
não são registrados no sistema de saúde.










Já em relação ao número de óbitos, notamos uma estabilidade da sua 
média móvel no período analisado em torno de 22,1 mortes em 
média. Considerando, porém, o período de 25 de abril a 2 de junho, 
um período de pouco mais de 1 mês, enquanto a média móvel de 
novos casos registrados teve um crescimento 1 mil 902%, passando 
de 436,3 em 25 de abril para 8 mil 735 em 2 de junho, a variação na 
média móvel de óbitos para o mesmo período foi de, 
aproximadamente, 37% (16, 1 em 24 de abril e 22,1 em 2 de junho).
































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 5 de julho

Total de Óbitos

35214


Casos Confirmados

Total de Óbitos

360

Casos Confirmados

12.077

            Parintins

No Brasil

Na 25ª semana epidemiológica (19 a 25 de junho) 368 mil 457 pessoas contraíram Covid-19, um aumento de 48,35% em relação à 24ª semana (12 a 
18 de junho). Seguindo a tendência de alta, na 26ª semana (26 de junho a 02 de julho) foram registrados 471 mil 471 novos casos, o que representa 
um aumento de 11,24% em relação à 25ª semana. A média móvel apresentou alta no final da 25ª semana, contabilizando 52 mil 636,71 casos no 
período dos 7 dias anteriores, o mesmo ocorreu na 26ª semana sendo contabilizado um aumento de 9,47%, sendo que no dia 2 de julho foram 
registrados 58 mil 555,43 casos por dia, nos últimos 7 dias. Esse aumento é caracterizado, segundo especialistas, como uma nova onda da Covid-19.

Seguindo a mesma tendência apresentada na média móvel de casos, a transmissão da covid-19 no país, de acordo com a classificação do CDC 
(Centros de Controle e Prevenção de Doenças), se manteve ELEVADÍSSIMA na 25ª semana e permaneceu ELEVADÍSSIMA na 26ª semana, uma vez 
que foram registrados, respectivamente, 172,73 e 192,15 casos por 100 mil habitantes.



O número de óbitos aumentou na 25ª e 26ª semana epidemiológica, onde foram registradas, respectivamente, 1 mil 359 e 1mil 489 vidas perdidas. 
Além disso, a média móvel de 7 dias do número de óbitos, no dia 25 de junho, continuou a ser maior que 100 vidas perdidas por dia, chegando à 
marca de 194,14 óbitos por dia. Esse patamar permaneceu na 26ª semana, sendo registrado, no dia 2 de julho, 212,71 óbitos por dia na média móvel 
dos 7 dias anteriores.



A taxa de letalidade obteve alta em um primeiro momento, seguido de uma leva queda, porém ainda assim se manteve acima dos números 
registrados na 24ª semana epidemiológica. No dia 25 de junho foi registrado o valor de 2,09% para a taxa de letalidade e no dia 2 de julho, 2,07%. O 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) teve uma alta em um primeiro momento, logo após se estabilizou acima de 1. Em 12 dos últimos 14 dias, o Rt 
ficou acima de 1, em que a máxima foi de 1,26, no dia 28 de junho, e a mínima foi de 0,79, no dia 19 de junho.



A partir de dados do Google Mobility, podemos ver que a adesão da população ao isolamento social se manteve em estabilidade, e a mesma 
tendência foi observada na categoria de varejo e recreação e estações de trânsito. As categorias de locais de trabalho e mercearia e farmácia estão 
em estabilidade, porém em alta, com uma média de mobilidade em torno de 34% e 53%, respectivamente, tendo ocorrido um pico, no dia 16 de junho, 
e o mesmo com a mobilidade em parques. A categoria de parques mantém a sua média de mobilidade baixa, semelhante a observada para a 
mobilidade residencial, porém a mesma apresenta picos nos finais de semana tendo ocorrido um pico de 18% no dia 23 de junho e 11% no dia 30 de 
junho.



O número de vacinados com a primeira dose no país já chega, no dia 5 de julho, a 179 milhões 446 mil 977 pessoas, número que representa 84,12% 
da população. A segunda dose juntamente com a dose única, imunizou 169 milhões 170 mil 169 pessoas, 79,30% da população. A dose de reforço já 
foi aplicada a 107 milhões 593 mil 698 pessoas, o que corresponde a 50,44% da população brasileira.

Transmissão ELEVADÍSSIMA no país 

Rt acima de 1 em 12 dos últimos 14 dias


Terceira dose aplicada em 50,44% da população 


brasileira

Letalidade cai para 2,07%


Trasmissão ELEVADÍSSIMA

Total de Óbitos

672.429

Casos Confirmados

32.610.514

D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Luziânia registra explosão de casos confirmados no mês de junho

Esse aumento explosivo no número de casos está evidenciado 
no valor do Número de Reprodução Efetivo (Rt). O Rt esteve 
acima de 1 em quatro dias da semana entre 26 de junho e 2 de 
julho. Quando o Rt é superior a 1 temos a disseminação do vírus 
uma vez que cada pessoa infectada está transmitindo a doença 
a pelo menos mais uma pessoa. Em 5 de julho, o Rt estimado 
para Luziânia é de 0,86% indicando uma possibilidade de 
redução de transmissibilidade para o mês em curso. O total de 
casos confirmados acumulados no Entorno do DF é de 208 mil 
178 e 3 mil 109 vidas perdidas, até o dia 5 de julho de 2022.


O número de casos confirmados na cidade de Luziânia tem 
correspondido a 30% do total de casos dos 20 municípios do 
Entorno do DF. Valparaíso de Goiás, a segunda do ranking, 
registra em 5 julho de 2022, um total acumulado de 33 mil 912, 
por exemplo, correspondendo a metade dos casos de Luziânia. 
No entanto, o número de vidas perdidas acumuladas em 
Valparaíso é proporcionalmente superior. A taxa de letalidade 
em Valparaíso é de 1,3% no dia 5 de julho. O mês com maior 
número de casos em Valparaíso desde o início da pandemia 
também foi fevereiro de 2022, com registro mensal de 4 mil 270 
novos casos.


Junho de 2022 é o mês com o segundo maior registro de casos 
confirmados de covid-19 desde o início da pandemia há dois anos 
e quatro meses na cidade de Luziânia (GO). O mês de junho 
registrou 7 mil 684 casos, um aumento de mais de 1.000% em 
comparação ao mês de maio, que contabilizou naquele mês um 
total de 757 casos (ver gráfico).  No dia 5 de julho, o município 
registrava um total acumulado de 63 mil 963 casos confirmados e 
578 óbitos. A taxa de letalidade em Luziânia apresentava um 
valor de 0,9%, bem baixo da taxa registrada para o Entorno do 
Distrito Federal (DF), que é de 1,49% em 5 de julho. O mês de 
fevereiro de 2022 foi aquele que contabilizou o maior registro 
mensal de casos: 8 mil 807.
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G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S
Aumento de 444% no número de casos

Como foi noticiado no boletim edição 56, a transmissão da covid-19, 
na cidade de Governador Valadares, era MODERADA, de acordo com 
a classificação do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), 
nas 23ª (22 a 28 de maio) e 24ª (29 de maio a 4 de junho) semanas 
epidemiológicas. Essa situação se agravou no final do mês de junho, 
em que, na 25ª semana (19 a 25 de junho) houve um aumento de 
444,63% no número de casos e a transmissão passou a ser 
ELEVADÍSSIMA, com 233,55 casos por 100 mil habitantes. Tal 
situação se manteve na 26ª semana (26 de junho a 2 de julho), onde 
foram registrados 242,41 casos por 100 mil habitantes.

Em consequência desse aumento no número de casos, a 26ª semana 
foi a semana com mais casos confirmados desde fevereiro, e, 
consequentemente, a mediana do Número de Reprodução Efetiva (RT) 
estimado,  esteve acima de 1 em 12 dos últimos 14 dias, ou seja, o 
vírus da covid-19 está se proliferando de maneira descontrolada na 
cidade. Além disso, este valor obteve seu máximo de 3,56 no dia 24 de 
junho, valor que indica que uma pessoa estava infectando, em média, 
mais de 3 pessoas.

Até o dia 4 de julho de 2022, Governador Valadares apresentava um total acumulado de 48 mil 520 casos confirmados e mil 488 vidas perdidas. 
Nas últimas duas semanas, foram registrados mil 426 novos casos e 5 novos óbitos. A taxa de letalidade é de 3,07% (acima da média brasileira, 
que é de 2,07%) e o tempo estimado para a duplicação dos casos é de aproximadamente 232 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 Sétima Edição do 
Boletim Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! O 
número de casos registrados começa a apresentar sinais de 
estabilização, embora em um patamar muito elevado, 
enquanto o número de vidas perdidas já começou a 
apresentar aumentos preocupantes. Esse cenário é observado 
tanto em Juiz de Fora quanto em Minas Gerais, e também em 
diversas regiões do país. O monitoramento diário da evolução 
da pandemia continua extremamente importante diante do 
cenário atual. Precisamos avançar com a vacinação das 
doses de reforço, manter o uso das máscaras de boa 
qualidade e bem ajustadas no rosto, o distanciamento e as 
medidas de higienização. Para maiores informações, visite 

.jfsalvandotodos.ufjf.br

Equipe JF Salvando Todos

Aumento do número de casos leva ao aumento nas vidas perdidas

Rt > 1 em 12 dos últimos 14 dias


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. Na 25ª semana epidemiológica a mediana do 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) teve máximo de 1,4 atingindo 
no dia 21 de junho, sendo superior a 1 em 6 dos 7 dias da semana. 
Na 26ª semana epidemiológica o máximo ultrapassou o valor de 
1.5 no dia 27 de junho, sendo novamente superior a 1 em 6 dos 7 
dias da semana.










Evolução da Vacinação


Até o dia 2 de julho haviam sido aplicadas 1 milhão 271 mil e 271 
doses das vacinas no município Juiz de Fora, sendo 504 mil 243 
primeiras doses, 466 mil 910 segundas doses, 285 mil 260 terceiras 
doses e 64 mil 86 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 
87,31% da população recebeu a primeira dose, 80,85% receberam 
as duas doses, 49,39% receberam a terceira dose e 11,10% 
receberam a quarta dose (no Brasil esses percentuais são 84,11%, 
79,27%, 50,25% para a primeira, segunda e terceira doses.










Atraso na divulgação dos dados no Painel da Prefeitura


Infelizmente, o Painel COVID-19 da Prefeitura de Juiz de Fora     
 

parou de divulgar dados sobre a ocupação de leitos dedicados à 
Covid-19. Sendo assim, não estamos conseguindo fazer análises e 
acompanhamento da evolução deste importante indicador.  A última 
vez que o município divulgou a taxa de positividade dos testes 
realizados no município foi em relação à 22ª semana epidemiológica. 
Por isso, também não poderemos analisar este indicador. A 
divulgação dos números da pandemia que vinha sendo diária, vem 
sendo mais espaçada ao longo dos dias.


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 19 de junho, o município Juiz de Fora tinha 68 mil 769 casos 
confirmados e registrava 2 mil 268 vidas perdidas de acordo com a 
Prefeitura. Estes números passaram para 70 mil 423 casos 
confirmados e 2 mil 276 vidas perdidas no dia 02 de julho, 
representando aumentos de 2,41% e 0,35%, respectivamente, no 
período de 14 dias (esses aumentos tinham sido de 2,5% e 0,31% nos 
14 dias anteriores).


Na 25ª semana epidemiológica, de 19 de junho a 25 de junho, Juiz de 
Fora registrou 811 novos casos e 4 vidas perdidas, aumento de 
78,63% no número de casos e aumento de 33,33% no número de 
registro de óbitos em relação a 24ª semana epidemiológica (12 de 
junho a 18 de junho). Na 26ª semana epidemiológica, de 26 de junho a 
02 de julho, o município registrou 843 novos casos e 4 vidas perdidas, 
aumento de 3,95% no número de casos e estabilidade no número de 
registro de óbitos em relação a 25ª semana epidemiológica.


Nível de Transmissão continua ELEVADÍSSIMO


De acordo com o Centro 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 de Juiz de Fora no período da 25ª semana epidemiológica 
pode ser classificado como ELEVADÍSSIMO, uma vez que foram 
registrados 140,43 casos por 100 mil habitantes (era ELEVADO na 
24ª semana epidemiológica de 2022 quando haviam sido registrados 
78,61 casos por 100 mil habitantes). O nível de transmissão da 
Covid-19 no município na 26ª semana epidemiológica foi novamente 
ELEVADÍSSIMO, com 145,97 casos por 100 mil habitantes


Aumento nas médias móveis de casos, casos suspeitos e óbitos


A média móvel de 7 dias evoluiu de 64,86 casos em 19 de junho para 
120,43 casos em 2 de julho (aumento de 85,68%; no período dos 14 
dias anteriores tinha ocorrido uma redução de 19,78%). No dia 5 de 
julho a média móvel de casos era 115,7. A média móvel de 7 dias 
para o número de casos suspeitos evoluiu de 108,43 por dia no dia 
19 de junho para 173,57 por dia no dia 02 de julho (aumento de 
60,8%; no período dos 14 dias anteriores tinha ocorrido uma redução 
de 46,82%). No dia 5 de julho a média móvel de suspeitos era 183,6. 
A média móvel de 7 dias para o número de óbitos evoluiu de 0,43 
óbitos por dia no dia 19 de junho para 0,57 óbitos por dia no dia 02 
de julho (aumento de 33,33%; no período dos 14 dias anteriores tinha 
ocorrido um aumento de 50,0%). No dia 5 de julho a média móvel de 
óbitos era 1,6 vidas perdidas por dia.










Taxa de letalidade continua 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 02 de julho, a taxa de 
letalidade da Covid-19 era de 3,23% no município Juiz de Fora (essa 
taxa era de 3,30% em 18 de junho, 3,27% em 25 de junho). No Brasil 
a taxa de letalidade foi de 2,7% em 02 de julho (essa taxa era de 
2,11% em 18 de junho, 2,9% em 25 de junho).


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 junho foi 0,49% (tinha sido 
0,65% em maio). Em junho de 2021, o CFR havia sido 3,67% e em 
junho de 2020, 2,15%.
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J U I Z  D E  F O R A
Estabilidade no número de casos, mas ainda em patamar muito elevado

Fonte: JF Salvando Todos

Número de casos confirmados é elevado e próximo aos do início 
do ano


Após apresentar um pequeno aumento no número de casos 
confirmados nas semanas epidemiológicas 23 e 24, a região volta a 
registrar aumento nessa variável, mas agora em proporções maiores. 
Durante as semanas epidemiológicas 25 (19 a 25 de junho) e 26 (26 
de junho a 2 de julho) foram registrados um dos maiores valores de 
novos casos confirmados dos últimos quatro meses, com 75 mil 390 e 
70 mil 843 casos confirmados respectivamente. A última semana 
epidemiológica a apresentar números acima de 70 mil foi a semana 7 
de 2022 (13 a 19 de fevereiro). Os valores apresentados em cada 
semana epidemiológica já ultrapassam os valores individuais de 
todas as semanas de 2020 e 2021, ficando atrás apenas das 
primeiras semanas de 2022. Com isso, as semanas 23 e 24 
apresentaram aumento no número de óbitos, com 141 e 173 mortes 
respectivamente.












Até o dia 5 de julho de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 3 milhões 645 mil e 134 casos confirmados e 64 mil 64 
vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 143 mil 
233 novos casos e 314 novos óbitos.


Centro-Oeste





Fonte: JF Salvando Todos

Número de casos confirmados segue crescendo na região


As semanas epidemiológicas 25 (19 a 25 de junho) e 26 (26 de junho 
a 2 de julho) mantiveram o ritmo do mês de junho e apresentaram 
números elevados de casos confirmados. As semanas 25 e 26 
registraram, respectivamente, 41 mil 804 e 68 mil 83 novos casos, um 
aumento de em média 30 mil casos em relação às semanas 23 e 24. 
Com isso, os óbitos na região apresentaram um ligeiro aumento, com 
149 e 194 novas mortes. Com o aumento de casos confirmados, o 
número Rt (Número de Reprodução Efetivo) permaneceu acima de 1, 
fato que é observado desde o dia 25 de maio e registrou um pico de 
1.48 no dia 30 de junho.











Até o dia 5 de julho de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 449 mil 243 de casos confirmados e 129 mil 
683 de vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 
109 mil 887 novos casos e 343 novos óbitos.

Nordeste

Fonte: JF Salvando Todos

Região apresenta explosão no número de casos confirmados


Após apresentar dois meses e meio de números de casos confirmados 
baixos e constantes, a região registrou nas últimas duas semanas 
grande aumento nessa variável. Durante as semanas epidemiológicas 
25 (19 a 25 de junho) e 26 (26 de junho a 2 de julho), foram 
registrados 11 mil e 25 casos confirmados e 27 mil 473, 
respectivamente. Em comparação, a semana epidemiológica 24 
apresentou cerca de 5 mil e 800 casos, o que representa uma 
diferença de cerca de 22 mil casos em relação à semana 26. Apesar 
disso, o número de óbitos permaneceu constante, com 29 e 45 mortes, 
respectivamente. Com o aumento no número de casos confirmados, o 
indice Rt (Número de Reprodução Efetivo) da região apresentou um 
pico de 1.93, próximo do valor 2 que aponta uma transmissão elevada 
do vírus entre a população.











Até o dia 5 de julho de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 565 mil e 8 casos confirmados e 50 mil 367 
vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 38 mil e 
498 novos casos e 74 novos óbitos.

Norte





Fonte: JF Salvando Todos

Número de casos confirmados aumenta e ultrapassa valores dos 
últimos 3 meses


Após o começo de junho apresentar um leve aumento no número de 
casos confirmados em relação ao mês de maio, a semana final e o 
começo de julho registram um elevado aumento nessa mesma 
variável. Durante a semana 25 (19 a 25 de junho) foram registrados 
179 mil 874 e durante a semana 26 (26 de junho a 2 de julho), 185 mil 
216 casos confirmados, os maiores números apresentados desde a 
semana 8 (20 a 26 de fevereiro de 2022). Com esse aumento, o índice 
Rt (Número de Reprodução Efetivo) permaneceu acima de 1 em boa 
parte das últimas duas semanas. O número de óbitos apresentou um 
leve aumento em relação às semanas anteriores, registrando 738 e 
753 mortes nas semanas 25 e 26, respectivamente.












Até o dia 5 de junho de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 12 milhões 887 mil 488 casos confirmados e 321 mil 
967 vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 
365 mil 90 novos casos e 1 mil 491 novos óbitos.

Sudeste

Fonte: JF Salvando Todos

R E G I Õ E S  D O  B R A S I L

Até o dia 5 de julho de 2022, a região apresentava um total acumulado de 6 milhões 989 mil e 50 casos confirmados e 105 mil 952 vidas 
perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 118 mil 638 novos casos e 626 novos óbitos.

Número de casos confirmados continua constante e óbitos 
aumentam


Após registar aumento no número de casos confirmados na primeira 
semana de junho e uma leve queda na segunda e terceira semanas, a 
região volta a apresentar números constantes nas semanas 
epidemiológicas 25 e 26. Durante as semanas 25 (19 a 25 de junho) e 
26 (26 de junho a 2 de julho), a região apresentou 60 mil 364 e 58 mil 
e 274 casos, respectivamente. Apesar disso, o número de óbitos, que, 
até então se apresentava constante, também apresentou aumento, 
registrando 302 e 324 novas mortes respectivamente nas semanas 
25 e 26.

Sul

Fonte: JF Salvando Todos

Lucas Teixeira Oliveira -  (análises)  

Aluno sob orientação de TCC


Ficha Técnica
Pesquisadores:

Prof. Dr. Augusto Carvalho Souza (desenvolvimento)

Prof. Dra. Mônica Prado (comunicação e coordenação) 


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

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)

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

As informações disponibilizada em  apontam que 8,31% da população apta a receber a 4ª dose já o 
fizeram. São um total de 170 mil 112 vacinados. Manaus tem uma população vacinável (maiores de cinco anos) de 2 milhões 46 mil e 
514 pessoas, sendo que 90% já tomaram a 1ª dose e 78,26% a 2ª dose. A cidade de Manaus contabiliza um total acumulado de 294 mil 
376 casos e 9 mil 706 vidas perdidas desde o início da pandemia.

vacinometro.manaus.am.gov.br/view/
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Algumas cidades brasileiras já estão administrando a quarta 
dose da vacina contra covid-19, também chamada de segunda 
dose de reforço, em pessoas com menos de 40 anos. Manaus 
(AM) e Aracaju (SE) são duas delas.



Em Aracaju (SE), as pessoas com 35 anos ou mais já podem 
receber a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19. 
São 78 mil 487 pessoas já vacinadas, o que corresponde a 
12,56% do total de vacináveis. As informações estão 
disponibilizadas em 

. No município, já são 
88% da população vacinada com a 1ª dose e 82,38% vacinadas 
com a 2ª dose. Aracaju contabiliza até o dia 5 de julho, 153 mil 
747 casos confirmados e 2 mil 566 vidas perdidas desde o início 
da pandemia.








app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiODYzMjdhMjUtZjI5ZS00NGJkLTgwMmEtYWNlMGI5NTE2MWIwIiwi

dCI6IjkzZGYxYmU2LTMyYjgtNGQyOS04MmI4LTRlMjgxZmEyM2M1NiJ9&pag
eName=ReportSectionbd12ecdc12e28672dba2

Segunda dose de reforço 

contra covid-19 avança em cidades no Brasil

Todos os direitos reservados


