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Rt acima de 1 e aumento da média móvel de novos 
casos, embora, ainda em nível muito baixo


Minas Gerais

Os registro de novos casos confirmados nas duas últimas 
semanas epidemiológicas 43 (23 a 29 de outubro) e 44 (30 de 
outubro a 5 de novembro) ainda não refletem possíveis efeitos 
significativos relacionados às novas variantes do vírus causador 
da covid-19. A média móvel de novos casos registrados continua 
em nível muito baixo, como nas semanas anteriores. Nas duas 
últimas semanas analisadas, a média móvel variou entre 45,4 e 
162 novos casos confirmados. Vale notar, no entanto, que, 
embora ainda baixo, o nível geral da média móvel das duas 
últimas semanas epidemiológicas é maior do que nas semana 41 
e 42. Enquanto nas semanas 43 e 44 a média móvel esteve 
abaixo de 100 em somente 2 dias, nas duas anteriores, 41 e 42, 
a média móvel esteve abaixo de 100 em 12 dos 14 dias 
analisados. Em relação à média móvel de registro de óbitos, é 
observada uma tendência de estabilidade, com oscilações no 
período sempre abaixo de 5 óbitos em média, como observado 
no Boletim Informativo 65.











O Número de Reprodução Efetivo (Rt) no período analisado 
permaneceu acima de 1 na maior parte do período, do dia 24 de 
outubro a 2 de novembro. O dia 25 registrou o seu maior valor: 
1,87. Por conta disso, é importante manter a atenção na 
evolução do nível de transmissão no próximo período de análise.
































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.
















Fonte: JF Salvando Todos
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Total de Óbitos

29


Casos Confirmados

3.024


Caetés

  Rt:3,45
valor do dia 7 de Novembro

No Brasil

Na 43ª semana epidemiológica (23 a 29 de outubro), 41 mil 919 pessoas contraíram covid-19, representando um aumento de 25,24% em relação 
à 42ª semana (16 a 22 de outubro). Contrariando a tendência de alta, na 44ª semana (30 a 5 de novembro) foram registrados 26 mil 304 novos 
casos, o que representa uma queda de 37,25% em relação à 43ª semana. A média móvel apresentou uma alta no final da 43ª semana, 
contabilizando 5 mil 988,43 casos no período dos 7 dias anteriores, ocorrendo o contrário na 44ª semana, onde foi contabilizada queda de 
31,48%, sendo que, no dia 5 de novembro, foram registrados 4 mil 20,86 casos por dia, nos últimos 7 dias. Seguindo a mesma tendência 
apresentada na média móvel de casos, a transmissão da covid-19 no país, de acordo com a classificação do CDC (Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças), permaneceu como MODERADA na 43ª semana e MODERADA na 44ª semana, uma vez que foram registrados, 
respectivamente, 19,65 e 12,33 casos por 100 mil habitantes.



O número de óbitos aumentou na 43ª e contrariou essa tendência na 44ª semana epidemiológica, nas quais foram registradas, respectivamente, 
525 e 251 vidas perdidas. Além disso, a média móvel de 7 dias do número de óbitos, no dia 29 de outubro, permaneceu abaixo de 100 vidas 
perdidas por dia, chegando à marca de 75 óbitos por dia. Contrariando a tendência de alta, na 44ª semana, foram registrados, no dia 5 de 
novembro, 37,43 óbitos por dia na média móvel dos 7 dias anteriores, representando uma queda de 49,42% se comparada à 43ª semana 
epidemiológica.



A taxa de letalidade permaneceu a mesma, sendo registrado, no dia 29 de outubro, o valor de 1,98% e em 5 de novembro, 1,98% novamente. O 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) permaneceu em alta e teve leve queda ao final do período, onde o Rt ficou acima de 1 em 9 dos últimos 14 
dias. A máxima foi de 1,18, no dia 25 de outubro, e a mínima foi de 0,79, no dia 5 de novembro.



Infelizmente a última atualização do Google Mobility foi no dia 15 de outubro, portanto a análise dos dados de mobilidade não será realizada 
nesse Boletim.



O número de vacinados com a primeira dose no país já chega, no dia 7 de novembro, a 181 milhões 962 mil 650 pessoas, número que representa 
85,30% da população. A segunda dose, juntamente com a dose única, imunizou 172 milhões 341 mil 149 pessoas, 80,79% da população. A dose 
de reforço já foi aplicada a 118 milhões 811 mil 893 pessoas, o que corresponde a 55,70% da população brasileira.


Transmissão permaneceu MODERADA

Rt acima de 1 em 9 dos últimos 14 dias


Dose de reforço aplicada 55,70% da população


Letalidade permaneceu estática 1,98%


Trasmissão Moderada

Total de Óbitos

688.395


Casos Confirmados

34.855.492


Quanto ao número de óbitos, no entanto, a cidade de Águas Lindas é a terceira com 396 vidas perdidas desde o início da pandemia, sendo que 
Valparaíso contabiliza 449 mortes e Formosa 334. Os dados são de 7 de novembro de 2022. A taxa de letalidade da região do Entorno, em 7 de 
novembro, é de 1.45%, inferior à do Brasil que é de 1.98%. Com a presença da subvariante da Ômicron já confirmada pela Fiocruz e com casos de 
internações e óbitos no Rio de Janeiro e São Paulo, o autocuidado e as medidas de prevenção são muito importantes.


D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Indício de aumento de novos registros por conta da BQ.1 da Ômicron


Ainda é cedo para afirmar sobre o impacto da circulação da sublinhagem 
BQ.1 da subvariante BA.5 da Ômicron do novo coronavírus nos municípios 
do Entorno do DF. No entanto, o acompanhando da evolução da pandemia 
pela Plataforma JF permite apontar que o registro de novos casos que vinha 
caindo entre os dias 23 de outubro e 5 de novembro voltam a subir a partir 
de 6 de novembro de 2022. Na semana de 30 de outubro a 5 de novembro 
(44ª semana epidemiológica) o registro de novos casos por semana foi de 
130 casos confirmados, enquanto até o dia 7 de novembro os registro de 
novos casos somam 274 a partir do dia 6 de novembro.


Os cuidados com a higienização e o uso de máscaras de boa qualidade 
ajustadas ao rosto devem ser considerados pelos mais de 4.5 milhões de 
moradores do Entorno do Distrito Federal (DF). Os 20 municípios do Entorno 
somam 217 mil 892 casos confirmados e 3 mil e 169 óbitos desde o início da 
pandemia, em março de 2020. O município de Luziânia soma sozinho 30%, 
em média, desse total de casos e de óbitos. Até o dia 7 de novembro, 
Luziânia tinha 65 mil 929 casos confirmados e 586 óbitos. Valparaíso de 
Goiás, Formosa e Águas Lindas são os três municípios com o maior número 
de casos: 34.036, 17.709 e 15.269, respectivamente. Fonte: Captura de Tela Agência Brasil/@NIAID
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Fonte: JF Salvando Todos

G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S
Transmissão volta ser MODERADA com aumento de casos e estabilidade de óbitos


Como foi noticiado na edição 65 do Boletim Informativo, a transmissão 
da covid-19 na cidade de Governador Valadares era BAIXA, de acordo 
com a classificação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças), pois na 42ª semana epidemiológica (16 a 22 de outubro) 
foram registrados 13 novos casos e menos 3 vidas perdidas (4,61 
casos por 100 mil habitantes). Na 43ª semana epidemiológica (23 a 29 
de outubro), a transmissão passou a ser MODERADA, uma vez que 
foram registrados 36 novos casos e 0 vidas perdidas (12,76 casos por 
100 mil habitantes), representando um aumento de 176,92% no 
número de casos e redução de 100% no número de registro de óbitos 
em relação à semana anterior. Posteriormente, na 44ª semana 
epidemiológica (30 de outubro até 5 de novembro), continuou a ser 
MODERADA, uma vez que foram registrados 62 novos casos e 0 vidas 
perdidas (21,97 casos por 100 mil habitantes), ou seja, um aumento de 
72,22% no número de casos e estabilidade no número de óbitos em 
relação à 43ª semana epidemiológica de 2022.


Quando analisamos a média móvel de 7 dias dos últimos 21 dias no 
município de Governador Valadares, podemos observar que ela evoluiu de 
2,29 casos em 16 de outubro para 8,86 casos em 5 de novembro, isto é, 
um aumento de 287,50% (no período dos 21 dias anteriores). O número de 
óbitos regrediu de 0,29 óbitos por dia (no dia 16 de outubro) para zero 
óbitos por dia (no dia 5 de novembro), ou seja, uma redução de 100%. No 
período dos 21 dias anteriores, havia ocorrido um aumento de 300%.


No dia 16 de outubro, Governador Valadares apresentava um total 
acumulado de 52 mil 248 casos confirmados e registrava 1 mil 537 vidas 
perdidas. Já no dia 5 de novembro, estes números passaram para 52 mil 
359 casos confirmados e 1 mil 534 vidas perdidas, representando 
aumentos de 0,21% e -1,80%, respectivamente, em um curto período de 
21 dias. Já a taxa de letalidade é de 2,94% (acima da média brasileira, 
que é de 1,98%). Para mais informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.


Caro leitor, bem-vindo à Sexagésima Sexta Edição do Boletim 
Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! A chegada ao Brasil 
da sublinhagem BQ.1 da sub-variante BA.5 da variante Ômicron do 
novo coronavirus deixa pesquisadores e autoridades de saúde em 
alerta. Como vínhamos alertando em nossas edições anteriores, o 
monitoramento diário da evolução da pandemia e o nosso trabalho 
continuam extremamente importantes. A circulação desta 
sublinhagem nos Estados Unidos e em países da Europa provocou 
impactos significativos no número de casos e levou também a 
aumentos no número de internações. Ainda não estamos observando 
aumento nos números da pandemia no Brasil, mas uma ressalva 
importante precisa ser feita: os números oficiais podem não estar 
refletindo bem a realidade uma vez que estamos testando muito 
pouco atualmente. Precisamos voltar a testar e avançar com a 
vacinação das doses de reforço preferencialmente com as vacinas de 
segunda geração, além da vacinação de crianças e adolescentes. 
Recomendamos, também, o uso das máscaras de boa qualidade e 
bem ajustadas ao rosto nos ambientes fechados e com aglomeração 
de pessoas, o distanciamento social e as medidas de higienização. 
Novidade! Começamos a divulgar análises e visualização de dados 
das Síndromes Respiratórias Agudas Graves - SRAGS! Bora conferir? 
Para maiores informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.


Equipe JF Salvando Todos

Alerta com a chegada de nova sublinhagem da ômicron


Letalidade se mantém estável 


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 5 de novembro, a taxa de letalidade da covid-19 
era de 3,14% no município Juiz de Fora (essa taxa era de 3,14% em 22 de 
outubro, 3,14% em 29 de outubro). No Brasil, a taxa de letalidade foi de 
1,98% em 5 de novembro (essa taxa era de 1,98% em 22 de outubro, 
1,98% em 29 de outubro).


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 outubro foi 2,08% (tinha sido 2,33%, em 
setembro). Uma hipótese para estes valores elevados pode ser a baixa 
testagem e/ou um aumento no número de casos assintomáticos. Em 
outubro de 2021, o CFR havia sido 2,74% e, em outubro de 2020, 3,92%.


No dia 23 de outubro, Juiz de Fora tinha 74 mil 336 casos confirmados 
e registrava 2 mil 334 vidas perdidas de acordo com a Prefeitura. Estes 
números passaram para 74 mil 356 casos confirmados e 2 mil 335 
vidas perdidas no dia 5 de novembro, representando aumentos de 
0,03% e 0,04%, respectivamente, no período de 14 dias (esses 
aumentos tinham sido de 0,08% e 0,09% nos 14 dias anteriores). Na 
44ª semana epidemiológica, ou seja, de 30 de outubro até 5 de 
novembro, o município registrou 14 novos casos e 1 vida perdida.



Nível de Transmissão é classificado como BAIXO


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 (Fiocruz): 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 44ª semana epidemiológica pode ser classificado 
como BAIXO, de acordo com os números oficiais, uma vez que foram 
registrados 2,42 casos por 100 mil habitantes.



Análise das médias móveis 


A média móvel de 7 dias para o número de casos novos regrediu de 
8,57 casos em 23 de outubro para 2,0 casos em 5 de novembro. A 
média móvel para o número de casos suspeitos caiu de 48,29 por dia 
no dia 23 de outubro para 6,14 por dia no dia 5 de novembro. A média 
móvel de óbitos evoluiu de 0 óbitos por dia em 23 de outubro para 
0,14 óbitos por dia no dia 5 de novembro.






Todas as análises apresentadas foram feitas a partir de números oficiais divulgados pelas autoridades de saúde. Sendo assim, não se 
considerou as possíveis subnotificações.
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J U I Z  D E  F O R A
Números oficiais sugerem estabilidade mas há relatos de estarmos testando pouco


Número de casos confirmados apresenta queda


Após apresentar aumento no número de casos confirmados nas 
semanas epidemiológicas de 41 a 42, a região registrou uma queda 
nessa variável nas semanas 43 e 44. Durante as semanas 
epidemiológicas 43 (23 a 29 de outubro) e 44 (30 de outubro a 5 de 
novembro) foram registrados 5 mil 863 e 3 mil 268 mil casos, 
respectivamente. O número de óbitos apresentou registros constantes 
nas semanas 41 e 42, acumulando cerca de 20 óbitos, conjuntamente.














Até o dia 4 de novembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 3 milhões 985 mil e 895 casos confirmados e 65 mil 215 
vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 9 mil 
131 novos casos e 23 novos óbitos.


Centro-Oeste





Fonte: JF Salvando Todos

Casos confirmados apresentam estabilidade


Após registrar queda no número de casos confirmados nas semanas 
epidemiológicas 41 e 42, as semanas 43 e 44 voltam a apresentar 
números semelhantes àqueles apresentados 15 dias atrás. Durante as 
semanas epidemiológicas 43 (23 a 29 de outubro) e 44 (30 de outubro 
a 5 de novembro) foram registrados, respectivamente, 5 mil 55 e 4 mil 
114 casos. Apesar disso, o número de óbitos na região registrou um 
ligeiro aumento nas semanas 43 e 44, voltando a apresentar números 
elevados, registrando cerca de 290 óbitos neste período.











Até o dia 4 de novembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 913 mil e 430 casos confirmados e 132 mil 
630 vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 9 
mil 169 novos casos e 295 novos óbitos.


Nordeste
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Norte





Fonte: JF Salvando Todos

Região apresenta estabilidade de casos e óbitos


Após registrar queda no número de casos nas semanas 
epidemiológicas 41 e 42, a região registra números semelhantes 
àqueles de 15 dias atrás nas semanas 43 e 44. Durante as semanas 
epidemiológicas 43 (23 a 29 de outubro) e 44 (30 de outubro a 5 de 
novembro) foram registrados 2 mil 655 e 1 mil e 922 casos, 
respectivamente. Após registrar queda no número de mortes na 
semana 41 e 42, os valores dessa variável voltam a apresentar queda 
nas semanas 43 e 44, registrando 20 óbitos conjuntamente, o menor 
valor do ano apresentado por essa variável.












Até o dia 4 de novembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 771 mil e 269 casos confirmados e 51 mil 180 
vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 4 mil 
577 novos casos e 17 novos óbitos.





Casos e óbitos apresentam números estáveis


Após registrar queda no número de casos nas semanas 
epidemiológicas 41 e 42 a região registra números semelhantes 
àqueles de 15 dias atrás nas semanas 43 e 44. Durante as semanas 
epidemiológicas 43 (23 a 29 de outubro) e 44 (30 de outubro a 5 de 
novembro) foram registrados 22 mil e 29 casos e 11 mil 960 casos, 
respectivamente, um dos menores valores de 2022. O número de 
óbitos também registrou números semelhantes àqueles de 15 dias 
atrás, apresentando cerca de 380 mortes, conjuntamente.











Até o dia 4 de novembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 13 milhões 790 mil e 20 casos confirmados e 330 mil 
242 vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 33 
mil 989 novos casos e 377 novos óbitos.


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

Casos e óbitos se apresentam como baixos e estáveis


Após registrar queda no número de casos nas semanas 
epidemiológicas 41 e 42, a região registra números semelhantes 
àqueles de 15 dias atrás agora nas semanas 43 e 44. Durante as 
semanas epidemiológicas 43 (23 a 29 de outubro) e 44 (30 de outubro 
a 5 de novembro) foram registrados 6 mil 317 casos e 3 mil e 730 
casos, respectivamente. O número de óbitos na região, que apresentou 
queda nas semanas 41 e 42, também voltou a apresentar números 
semelhantes àqueles de 15 dias atrás nas semanas 43 e 44, 
registrando cerca de 65 mortes, conjuntamente, os menores valores 
registrados durante o ano.


Até o dia 4 de novembro de 2022, a região apresentava um total acumulado de 7 milhões 388 mil 7 casos confirmados e 109 mil 65 vidas perdidas. 
Nas últimas duas semanas, foram registrados 10 mil 47 novos casos e 66 novos óbitos.


Sul
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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)

Lucas Teixeira Oliveira - (análises)  

Iuri Almeida - (análises)  

Aluno sob orientação de TCC


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

jfsalvandotodos@ice.ufjf.br


Voluntário de extensão

Bolsistas:
Gustavo Silva - (desenvolvimento e análises)


Jaqueline Silva - (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

Diversos laboratórios estão avançados no desenvolvimento e no teste 
clínico para uma vacina combinada que possa dar conta de imunizar as 
pessoas contra a influenza e a covid-19 a cada ano. O Instituto Butantan, 
brasileiro, o consórcio americano-alemão Pfizer/BioNtech, e a farmacêutica 
Moderna, dos Estados Unidos, são três desses laboratórios.



O desenvolvimento da vacina do Instituto Butantan é considerado 
promissor e os testes em humanos podem começar no primeiro semestre de 
2023. O protótipo mostrou que a vacina produz anticorpos para as duas 
enfermidades. O imunizante será totalmente produzido no Brasil e deve 
integrar o Programa Nacional de Imunização (PNI). Em seu site oficial, o 
Butantan informa que os estudos são iniciais e estão na fase de prova de 
conceito, quando se coletam resultados de amostras não-humanas, e que 
há indícios de que a vacina combinada pode gerar uma resposta imune 
ainda mais robusta e duradoura do que se tem atualmente.


O consórcio Pfizer/BioNtech está iniciando a primeira fase do estudo clínico em humanos. O estudo está sendo realizado nos Estados Unidos com 
a participação de 180 voluntários, entre 18 e 64 anos, que serão monitorados por seis meses. O objetivo dessa primeira fase é garantir que a 
vacina é segura e que induz uma resposta do sistema imune. A tecnologia empregada é a RNAm (RNA mensageiro), que é um código com 
instruções para que o corpo humano produza determinada proteína, que é lida pelo próprio corpo para produzir células de defesa e anticorpos.



A farmacêutica Moderna também está utilizando a tecnologia RNAm e vem conduzindo ensaios clínicos em adultos idosos, nos Estados Unidos. 
O laboratório espera colocar no mercado a vacina única para covid-19 e influenza em finais de 2023. A combinação permite que as pessoas 
tomem uma única vacina anualmente, facilitando a logística de imunização. Texto produzido com informações do Instituto Butantan, O Globo, 
Agência Reuters e Agência Brasil.


Fonte: Captura de Tela/Instituto Butantan


Avanços para uma vacina combinada contra gripe e covid-19


Todos os direitos reservados


