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as semanas epidemiológicas 20 e 21 (16 a 29/5) 
observou-se uma tendência de crescimento de SRAG em 
12 estados e no Distrito Federal. Embora todas as regiões 

apresentem indicadores que trazem preocupações com o sistema 
de saúde, esse aumento demonstrou-se mais evidente nos 
estados do Sul e Centro-Oeste. Com a proximidade do inverno 
essa situação pode ainda se exacerbar, com o surgimento de 
casos mais graves de Covid-19 e a maior ocorrência de outras 
doenças respiratórias, que competem por leitos hospitalares.   

Para as taxas de incidência e de mortalidade por Covid-19 
observamos uma estabilidade nas duas últimas semanas epide-
miológicas, confirmando a formação de um platô com altos valores 
médios diários de casos e óbitos. A maior parte dos estados 
apresenta a mesma tendência, o que pode ter como consequência 
o surgimento de milhares de casos graves, que necessitarão de 
cuidados intensivos. Neste contexto, os pesquisadores do Obser-
vatório Fiocruz Covid-19 ratificam uma mudança no perfil demo-
gráfico da pandemia – o aumento expressivo de casos, interna-
ções e óbitos nas gerações, “já que não há faixa etária natural-
mente imune às formas graves e fatais da Covid-19”.

No cenário atual da pandemia, todos os estados das regiões 
Nordeste, Sul e Centro-Oeste e a maior parte do Sudeste (com 
exceção do Espírito Santo) estão com a ocupação de leitos de UTI 
em níveis críticos (≥ 80%) ou mesmo extremamente críticos. 
Dezessete capitais também se encontram em níveis críticos ou 
extremamente críticos. O sistema de saúde está sobrecarregado, 
com capacidade de resposta comprometida para o atendimento a 
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esses casos, assim como para outras demandas represadas. 
Considerando que as taxas de ocupação de leitos UTI constituem 
a “ponta do iceberg” e que o Brasil ainda não alcançou uma queda 
sustentada de casos e óbitos, os pesquisadores alertam para o 
fato de o país estar diante de um momento crítico, com riscos reais 
de agravamento da pandemia nas próximas semanas.

A análise ressalta que experiências promissoras, como a 
vacinação em massa promovida pelo Instituto Butantan no municí-
pio de Serrana (SP) e divulgada nos meios de comunicação, 
indicam que um esquema vacinal completo de 75% da população 
produz impactos bastante positivos para todos os habitantes. Ao 
mesmo tempo, segundo o estudo, a fim de que se possa chegar a 
um percentual próximo para todo o país, há um longo caminho 
ainda a ser percorrido.

“Para que novas crises ou mesmo o colapso do sistema de 
saúde sejam evitados, com manutenção ou aumento dos patama-
res de óbitos, se faz necessário desde já manter a necessária 
articulação entre medidas e ações de imunização, combinadas 
com as não-farmacológicas – tais como manutenção das medidas 
de isolamento social, uso de máscaras, higiene das mãos e a não 
aglomeração –, envolvendo todo o sistema de saúde, da APS aos 
leitos UTI Covid-19, incluindo atividades de reabilitação para os 
casos pós-agudos”, alertam os pesquisadores.

Por fim, vale destacar que este boletim também traz uma 
avaliação da mortalidade materna no período da pandemia com 
recomendações para prevenção e atendimento no grupo de 
gestantes e puérperas, incluindo a vacinação.
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Os mapas têm como objetivo apontar tendências na incidência de casos e de mortalidade nas últimas duas semanas epidemiológicas. O valor acima de 5% indica uma 
situação de alerta máximo; variação entre a -5 e +5% indica estabilidade e manutenção do alerta e menor que -5% indica redução, mesmo que temporária, da transmissão.

TENDÊNCIAS DA INCIDÊNCIA E DA MORTALIDADE POR COVID-19
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Região UF Casos % Óbitos % Taxa de casos Taxa de óbitos

Norte Rondônia  0,4  -1,6 30,7 1,0

Norte Acre  -0,3  -1,4 16,2 0,4

Norte Amazonas  0,1  -7,1 12,1 0,3

Norte Roraima  -0,3  0,2 41,1 0,6

Norte Pará  -5,5  -3,6 18,2 0,5

Norte Amapá  1,8  0,3 23,0 0,6

Norte Tocantins  2,8  0,3 39,6 0,6

Nordeste Maranhão  0,6  2,0 11,0 0,4

Nordeste Piauí  -0,3  -1,3 32,4 0,9

Nordeste Ceará  1,4  0,5 44,1 1,0

Nordeste Rio Grande do Norte  -6,3  -2,6 47,7 0,6

Nordeste Paraíba  4,7  1,6 30,8 0,7

Nordeste Pernambuco  0,9  -0,3 27,9 0,6

Nordeste Alagoas  -1,2  1,3 18,4 0,5

Nordeste Sergipe  3,5  -1,0 47,7 1,1

Nordeste Bahia  1,2  0,3 26,1 0,6

Sudeste Minas Gerais  0,8  0,1 34,4 1,0

Sudeste Espírito Santo  0,2  -1,6 38,4 1,0

Sudeste Rio de Janeiro  -3,7  -3,0 21,5 1,2

Sudeste São Paulo  -0,6  0,1 28,1 1,1

Sul Paraná  -2,1  -1,0 46,1 1,1

Sul Santa Catarina  0,6  0,2 37,5 0,8

Sul Rio Grande do Sul  -0,1  -0,3 32,3 0,9

Centro-Oeste Mato Grosso do Sul  2,6  4,0 54,7 1,2

Centro-Oeste Mato Grosso  1,9  -1,7 43,8 1,0

Centro-Oeste Goiás  -0,3  -1,2 28,4 1,0

Centro-Oeste Distrito Federal  0,2  -2,2 28,2 0,8
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Nas semanas epidemiológicas 20 e 21 de 2021 (16 a 29 de 
maio) o Brasil apresentou uma média diária de 63 mil casos e 1,9 
mil óbitos diários, isto é, com valores similares às semanas 
anteriores, o que caracteriza a formação de um platô com eleva-
das taxas de incidência e mortalidade por Covid-19.

As maiores taxas de incidência de Covid-19 foram observa-
das em Roraima, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergi-
pe, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Taxas de morta-
lidade elevadas foram verificadas em Rondônia, Ceará, Sergipe, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Esse padrão gera um 
novo alerta para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste como 
críticas para as próximas semanas, o que pode ser agravado 
com a chegada do inverno, que é acompanhado pela maior 
incidência de outras doenças respiratórias nessas regiões.

A quase totalidade dos estados apresentou estabilidade dos 
indicadores, com exceção do Pará, onde foi verificada uma 
queda tanto no número de casos quanto de óbitos. Por outro 
lado, foi observado o aumento expressivo de casos na Paraíba e 
em Sergipe.

Foi observada a manutenção de altas taxas de letalidade, 
dada pela proporção de casos que resultaram em óbitos por 
Covid-19, em torno de 3 %. As maiores taxas de letalidade foram 
observadas nos estados do Rio de Janeiro (5,6%) e São Paulo 
(4%). Os valores elevados de letalidade revelam falhas no 
sistema de atenção e vigilância em saúde nesses estados, como 
a insuficiência de testes diagnóstico, da triagem de infectados e 
seus contatos, identificação de grupos vulneráveis, bem como a 
incapacidade de se identificar e tratar adequadamente os casos 
graves de Covid-19.

Casos e óbitos por Covid-19
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Níveis de atividade e incidência de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG)

Nível Muito alto

NÍVEIS DE ATIVIDADE E INCIDÊNCIA DE SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS GRAVES (SRAG)

NÍVEL DE SRAG (E INCIDÊNCIA DE CASOS POR 100.000 HAB.)
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O monitoramento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves 
(SRAG) nos estados aponta estabilidade em torno de um patamar muito 
alto, que excede os níveis observados em 2020. A taxa de incidência no 
país é de cerca de 15 mil casos por 100 mil habitantes. Vale lembrar que 
os casos de SRAG registram a incidência de 
doenças respiratórias em ocorrências graves, que 
demandam hospitalização ou óbitos, e que são 
atualmente em grande parte devido a infecções por 
Sars-CoV-2.  “Este nível alto das SRAGs significa 
que um elevado número de novos casos surge com 
necessidade de hospitalização em um sistema de 
saúde já com altas taxas de ocupação”, ressaltam 
os pesquisadores do Observatório.

Na semana epidemiológica 21 (23 a 29/5) 
observou-se uma tendência de crescimento de 
SRAG em 12 estados, além do Distrito Federal: 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins. Em muitas unidades da Federa-
ção a taxa de incidência é maior que 10 casos por mil habitantes: Rondô-
nia, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito Federal. O quadro mostra que todas as regiões 
apresentam indicadores que levam à preocupação com o sistema de 
saúde, apesar de o crescimento estar mais evidente nos estados das 
regiões Sul e Centro-Oeste. 

Os pesquisadores ressaltam a importância da redução sustentada de 
número de casos para uma recomposição do sistema de saúde, inclusive 
com vistas a reduzir a taxa de ocupação de leitos. “Se houver maior 
crescimento de SRAG, em movimento de flexibilização das políticas de 
contenção ou bloqueio da transmissão e da vigilância epidemiológica, o 
cenário pode reverter ao que foi observado em semanas anteriores”. O 
monitoramento de Síndromes Respiratórias Agudas Graves é realizado 
no sistema InfoGripe, mantido e desenvolvido pelo Programa de Compu-
tação Científica (PROCC/Fiocruz) com análises a partir das notificações 
de SRAG armazenadas na base de dados Sivep-Gripe.

14,1

8,1

9,4

7,0

8,8

15,3

12,8

11,9

12,4

14,4

12,9

17,1

13,6

15,8

14,29,0

19,6
4,7

15,3

20,6

19,0

15,0

21,8

31,4

8,7

17,1

18,4

RO

AC

AM

RR

PA

AP

TO

MA

PI

CE

RN

PB

PE

AL

SE
BA

MG

ES

RJ

SP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

Região UF Casos Taxa Nível

Norte Rondônia 14,1 Muito alto

Norte Acre 8,1 Muito alto

Norte Amazonas 9,4 Muito alto

Norte Roraima 7,0 Muito alto

Norte Pará 8,8 Muito alto

Norte Amapá 15,3 Muito alto

Norte Tocantins 12,8 Muito alto

Nordeste Maranhão 11,9 Muito alto

Nordeste Piauí 12,4 Muito alto

Nordeste Ceará 14,4 Muito alto

Nordeste Rio Grande do Norte 12,9 Muito alto

Nordeste Paraíba 17,1 Muito alto

Nordeste Pernambuco 13,6 Muito alto

Nordeste Alagoas 15,8 Muito alto

Nordeste Sergipe 14,2 Muito alto

Nordeste Bahia 9,0 Muito alto

Sudeste Minas Gerais 19,6 Muito alto

Sudeste Espírito Santo 4,7 Muito alto

Sudeste Rio de Janeiro 15,3 Muito alto

Sudeste São Paulo 20,6 Muito alto

Sul Paraná 19,0 Muito alto

Sul Santa Catarina 15,0 Muito alto

Sul Rio Grande do Sul 21,8 Muito alto

Centro-Oeste Mato Grosso do Sul 31,4 Muito alto

Centro-Oeste Mato Grosso 8,7 Muito alto

Centro-Oeste Goiás 17,1 Muito alto

Centro-Oeste Distrito Federal 18,4 Muito alto



TAXA DE OCUPAÇÃO (%) DE LEITOS DE UTI COVID-19 PARA ADULTOS
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Os dados obtidos em 31 de maio indicam a manutenção da 
tendência de piora nas taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 
para adultos no SUS que vem sendo observada nas últimas três 
semanas. Todos os estados das regiões Nordeste, Sul e 
Centro-Oeste estão com o indicador em níveis críticos (≥ 80%) ou 
mesmo extremamente críticos. No Sudeste, somente o Espírito Santo 
não se encontra na zona de alerta crítico, estando, entretanto, na 
zona de alerta intermediário (≥ 60% e inferior a 80%), com taxa eleva-
da (76%). No Norte, predomina o estado de alerta intermediário, 
sendo exceções o Acre, único estado que se mostrou fora da zona 
crítica, e o Tocantins, na zona de alerta crítico, com 91% de taxa de 
ocupação. O Amazonas voltou à zona de alerta intermediário após 
três semanas fora da zona de alerta (taxas inferiores a 60%).

O Maranhão, a Paraíba e o Rio Grande do Sul retornaram à zona 
de alerta crítico após, respectivamente, sete, oito e quatro semanas 
na zona de alerta intermediário, ou mesmo fora da zona de alerta, no 
caso da Paraíba. Em Roraima, cabe mais uma vez sublinhar o registro 
de redução de 90 para 60 leitos de UTI no único hospital que dispõe 
desses leitos entre17 e 24 de maio. Também se destaca aqui a obser-
vação já feita, no Boletim da semana passada, de muitos leitos de UTI 
bloqueados em Brasília.

Onze unidades da Federação encontram-se com taxas de ocupa-
ção iguais ou superiores a 90%: Tocantins (91%), Ceará (92%), Rio 
Grande do Norte (99%), Pernambuco (98%), Alagoas (92%), Sergipe 
(96%), Paraná (95%), Santa Catarina (92%), Mato Grosso do Sul 
(106%), Mato Grosso (95%) e Distrito Federal (95%). Nove estados 
apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos 
entre 80% e 89%: Maranhão (83%), Piauí (89%), Paraíba (81%), Bahia 
(85%), Minas Gerais (81%), Rio de Janeiro (85%), São Paulo (82%), 

Rio Grande do Sul (83%) e Goiás (89%). Seis estados estão na zona 
de alerta intermediário (≥60% e <80%): Rondônia (72%), Amazonas 
(62%), Roraima (75%), Pará (75%), Amapá (69%), e Espírito Santo 
(76%). Um estado está fora da zona de alerta: Acre (43%). 

Onze capitais estão com taxas de ocupação de leitos de UTI 
Covid-19 iguais ou superiores a 90%: São Luís (98%), Teresina (sem 
informação direta, mas com número estimado acima de 90%), 
Fortaleza (96%), Natal (99%), Aracaju (98%), Rio de Janeiro (95%), 
Curitiba (104%), Campo Grande (102%), Cuiabá (94%), Goiânia 
(93%) e Brasília (95%). Seis capitais estão com taxas superiores a 
80% e inferiores a 90%: Belém (83%), Palmas (88%), Recife (88%), 
Maceió (89%), Salvador (82%) e Belo Horizonte (81%). Nove capitais 
estão na zona de alerta intermediário, com taxas iguais ou superiores 
a 60% e inferiores a 80%: Porto Velho (72%), Manaus (62%), Boa 
Vista (75%), Macapá (75%), João Pessoa (79%), Vitória (76%), São 
Paulo (79%), Florianópolis (71%) e Porto Alegre (76%). Uma capital 
está fora da zona de alerta: Rio Branco (48%).    

As taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no 
SUS observadas em 31 de maio trazem um quadro agravado de sobre-
carga no sistema de saúde, com potencial de comprometimento da 
capacidade de resposta do mesmo às necessidades de pacientes com 
Covid-19 graves, além de outros efeitos negativos. Ratifica-se a 
preocupação com o descontrole da pandemia e falta de capacidade 
dos governos federal, estaduais e municipais em responder com 
medidas coordenadas, integradas e sustentadas, efetivas e capazes 
de mitigar os diversos danos da pandemia junto à população. A vacina-
ção avança e isso é positivo. Mas a sua aceleração e outras medidas 
são fundamentais para que, em curto prazo, se reduza de forma signifi-
cativa a intensidade da circulação do vírus e suas variantes. 

Leitos de UTI para COVID19
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A taxa de ocupação de leitos de UTI de Minas 
Gerais inclui todos os leitos de UTI do SUS e não 
somente os leitos de UTI Covid-19. 

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) DE LEITOS DE UTI COVID-19 PARA ADULTOS
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As hospitalizações e mortes de adultos jovens estão aumentando 
à medida que a pandemia acelera no Brasil. Durante grande parte da 
pandemia os hospitais estiveram ocupados por pacientes idosos com 
Covid-19 e muitos deles possuíam condições crônicas pré-existentes, 
que os tornavam mais suscetíveis a formas graves. Ao longo de 2021, 
a notável mudança do perfil demográfico dos casos internados, casos 
graves e fatais mudou o cenário. O Boletim desta quinzena traz compa-
rações entre a semana epidemiológica 1 (3 a 9 de janeiro) e a semana 
epidemiológica 20 (16 a 22 de maio). Seguindo tendência já identifica-
da no Boletim anterior, a mediana de casos e internações em UTI 
esteve abaixo dos 60 anos e permanece diminuindo a cada semana. 
Isto significa dizer que mais da metade dos casos de internação hospi-
talar e internação em UTI ocorreram entre pessoas não idosas. Para os 
óbitos, embora a mediana ainda seja superior a 60 anos, ao longo de 
2021 ela caiu em um patamar de 13 anos, e na semana 20 já se encon-
tra no limite da faixa etária de idosos, com 61 anos. 

O processo de rejuvenescimento da pandemia no Brasil é confirma-
do por meio dos novos dados obtidos a partir do Sivep-Gripe. A semana 
epidemiológica 20 (SE 20)1 apresenta idade média dos casos interna-
dos de 53,2 anos, versus idade média de 62,3 anos na semana epide-
miológica 1 (SE 1). A mediana de internações, ou seja, a idade que 
delimita a concentração de 50% dos casos, foi de 66 anos na SE 1 e 53 
anos na SE 20. Para óbito, os valores médios foram 71,5 anos (SE 1) e 
61,9 anos (SE 20). Valores de mediana de óbitos foram, respectivamen-
te, 73 e 61 anos. Este aumento não é repentino:  a cada semana, grada-
tivamente a idade média de casos e óbitos vem diminuindo. As curvas 
por idade simples para casos e óbitos, segundo semana epidemiológica 
(figura 1), permitem a inspeção visual do processo de rejuvenescimen-
to, com deslocamento da curva em direção a faixas etárias mais jovens. 

O deslocamento dos casos e óbitos para grupos etários mais 
jovens fica destacado na figura 2. A comparação entre a primeira 
semana epidemiológica do ano e a última semana epidemiológica 
com dados disponíveis reflete uma mudança na distribuição etária de 
casos e óbitos. Ao longo das últimas semanas, com a mudança na 
tendência de incidência e mortalidade, percebemos que as diferenças 
percentuais entre as semanas têm diminuído. Ainda assim, este 
fenômeno acontece de forma desigual entre as faixas etárias. Para 
ratificar a descrição do fenômeno do rejuvenescimento acrescenta-
mos a esta análise a distribuição proporcional por faixa etária de casos 
(figura 3a) e óbitos (figura 3b). O rejuvenescimento também é percebi-
do a partir a inspeção visual dos dados. Na SE 1, 63,1% dos casos de 
internações se concentraram em pessoas com mais de 60 anos. Na 
SE 20, apenas 32,6% dos casos de internação estavam entre idosos. 
Com relação aos óbitos, na SE 1, as mortes entre aqueles com mais 
de 60 anos corresponderam a 81,4% das mortes; na SE 20 a mesma 
faixa etária apresentou 54,5% das mortes. 
    Entre os casos de internação, na SE 1 houve demanda por interna-
ção em UTI em 29,1% dos casos. Na SE 20, esta demanda foi de 
28,4%. É preciso lembrar que a manutenção de altas taxas de ocupa-
ção não permitem a expansão deste valor, de forma que a estagna-
ção da proporção de casos com internações em UTI em contraste ao 
crescimento de casos internados no mesmo período pode ser reflexo 
da saturação da alta complexidade, sugerindo um represamento de 

demanda por este nível de atenção. Este cenário, no limite, poderá 
impactar no aumento de mortes em longo prazo por desassistência. A 
idade média de pacientes que ocuparam leitos de UTI na SE 1 foi de 
64,1 anos; na SE 20 a idade média foi de 54,2 anos. A mediana de idade 
de internações em UTI foi de 68 anos na SE 1, e 55 anos na SE 20.

Este dado traz dois alertas: primeiramente, reforça nosso diagnósti-
co anterior de que mais da metade das internações em UTI ocorre em 
pessoas com menos de 60 anos – e segue reduzindo; em segundo 
lugar, entre as semanas analisadas, a mediana caiu em um patamar de 
13 anos. Com relação à ocupação proporcional dos leitos por faixa 
etária (figura 4), destacamos que a tendência de redução importante da 
proporção de pessoas mais longevas internadas em UTI. Entretanto, há 
novo comportamento para a faixa etária de 60 a 69 anos. Até a quinze-
na anterior, a evolução comparativa desta faixa etária mostrava uma 
diferença proporcional positiva entre a SE 1 e SE 18. Agora, a compara-
ção das SE 1 e SE 20 mostra um declínio na participação desta faixa 
etária nas internações em UTI (-6,89%). Ainda se trata de uma pequena 
redução, mas muda a tendência anterior e sugere o benefício da 
vacinação já de forma perceptível também para esta faixa etária. Ao se 
considerar as distribuições proporcionais, a redução de eventos entre 
os mais idosos implica uma reconfiguração dos percentuais das faixas 
mais jovens.  Destacamos como maior redução proporcional mais 
substancial entre aqueles com 90 anos e mais (-71,11%), e como maior 
aumento proporcional a faixa de 20 a 29 anos (+ 172,22%). 

É importante notar que, uma vez que os jovens saudáveis têm maior 
probabilidade de sobrevivência – seja pelo fato de possuir maior vigor 
físico, pela menor ocorrência de comorbidades que tornam os quadros 
mais delicados ou pela melhor resposta aos tratamentos de sintomas – 
eles podem permanecer em hospitais por semanas. Esta perspectiva, 
ressaltamos, tem relação direta com dois fatores. O primeiro, de que 
quanto mais idosos estiverem vacinados, possivelmente menor será a 
concorrência por leitos hospitalares e de UTI, que serão gradativamente 
mais ocupados por jovens. O segundo, é para a observação de que, 
embora reconheçamos maior prevalência de comorbidade entre os 
idosos (a ocorrência de multimorbidade entre idosos, por exemplo, é 
superior a 50%), muitas doenças crônicas já tem prevalência importante 
a partir dos 40 anos, como é o caso da hipertensão arterial e diabetes. 
Como são doenças de curso insidioso, muitos adultos nesta faixa etária 
sequer possuem diagnóstico, e só descobrem que tem uma condição 
crônica quando internam pelo quadro agudo – e grave – de Covid-19.

Vale reforçar que este diagnóstico traz um lembrete de que as 
gerações mais jovens, que passam a contribuir de forma mais impor-
tante para o cenário da pandemia, passarão a apresentar maior 
ocorrência de síndromes pós-Covid-19 e situações de Covid-19 longa, 
comprometendo assim de forma crônica a qualidade de vida e a 
capacidade para atividades cotidianas, incluindo o trabalho. A mensa-
gem, portanto, é de que não há faixa etária naturalmente imune às 
formas graves e fatais da Covid-19. As medidas de distanciamento 
físico, enquanto o calendário vacinal não incluir faixas etárias menos 
longevas, é indispensável. Ressaltamos que esta recomendação deve 
ser feita de forma responsável, com o Estado garantindo a proteção 
social necessária para que as pessoas possam se manter a salvo em 
casa, sem que isso comprometa condições mínimas de subsistência.

Perfil demográfico de casos e óbitos

21SEMANAS
EPIDEMIOLÓGICAS 20e de 16 a 29 de 

maio de 2021

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE CASOS INTERNADOS E ÓBITOS POR COVID-19 EM HOSPITALIZAÇÕES SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. BRASIL, 2021

Sivep-Gripe, 2021

1. A análise inclui dados até a semana epidemiológica 20. Os dados da semana epidemiológica 21 ainda se encontram em processamento, pois muitos casos permanecem 
abertos, ainda em investigação.
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FIGURA 2 - CONCENTRAÇÃO ABSOLUTA DE CASOS INTERNADOS E ÓBITOS POR COVID-19 NAS FAIXAS ETÁRIAS SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. BRASIL, 2021

Sivep-Gripe, 2021

FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE CASOS INTERNADOS E ÓBITOS POR COVID-19 NAS FAIXAS ETÁRIAS SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. BRASIL, 2021

Sivep-Gripe, 2021
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  A tabela 1 apresenta o número total de doses aplicadas por 
unidade federativa e a estimativa de pessoas que receberam pelo 
menos uma dose da vacina, as que completaram o esquema vacinal e 
as que só receberam a primeira dose. O planejamento, a comunica-
ção e a informação constituem-se em pilares para a estratégia de 
imunização da população brasileira.
      No país, 31,7% das pessoas vacinadas completaram o esquema 
vacinal com duas doses e 68,3% só receberam a primeira dose do 
imunizante. Catorze estados apresentam percentual de vacinados com 
segunda dose menor que a média nacional de vacinados com esquema 
completo. Os estados da Bahia (29,9%), Espírito Santo (29,7%), Maranhão 

(29,4%), Sergipe (29,3%), Acre (28,8%) e Alagoas (28,4%) apresen-
tam menos de 30% dos vacinados com esquema completo.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 85,5% dos imunizantes 
adquiridos foram destinados aos municípios para aplicação (tabela 2). 
Os estados do Amapá (78,3%), Ceará (77,7%), Alagoas (74,7%), 
Maranhão (70,6%), Roraima (65,3%) e Rio Grande do Norte (53,6%) 
apresentam repasse menor que 80% das doses aos municípios. 
Esses dados podem conter atraso na informação, contudo é necessá-
ria a avaliação dessa informação junto aos estados com o intuito de 
melhoria do dado ou, eventualmente, apoio ao processo logístico, 
caso necessário.

É fundamental avançar na vacinação e 
distribuição de imunizantes

FIGURA 4 - INTERNAÇÕES EM UTI POR COVID-19 POR FAIXA ETÁRIA E SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. BRASIL, 2021

Sivep-Gripe, 2021
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TABELA 1 - DOSES APLICADAS, PERCENTUAL SEGUNDO DOSE VACINAL E DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE AS DOSES

Doses aplicadas Dose 1 
Estimativa de 
pessoas que 

fecharam o esquema 
vacinal (duas doses)

Fonte: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html 01/06/2021

BRASIL    64.001.567  43.698.267  20.303.300  19.484.765       31,7  68,3

ACRE    196.027  139.545  56.482  70.857       28,8  71,2

ALAGOAS   992.948  710.811  282.137  322.037       28,4  71,6

AMAPÁ    184.801  126.035  58.766  61.742       31,8  68,2

AMAZONAS   1.082.936  693.818  389.118  273.775       35,9  64,1

BAHIA    4.383.237  3.071.874  1.311.363  1.538.716       29,9  70,1

CEARÁ    2.195.863  1.434.829  761.034  575.693       34,7  65,3

DISTRITO FEDERAL  886.566  585.912  300.654  236.615       33,9  66,1

ESPÍRITO SANTO   1.436.510  1.009.386  427.124  532.631       29,7  70,3

GOIÁS    2.079.737  1.438.673  641.064  619.981       30,8  69,2

MARANHÃO   1.759.701  1.242.486  517.215  636.360       29,4  70,6

MINAS GERAIS   6.572.210  4.468.756  2.103.454  1.979.600       32,0  68,0

MATO GROSSO   904.133  619.068  285.065  274.579       31,5  68,5

MATO GROSSO DO SUL  1.064.003  735.450  328.553  338.720       30,9  69,1

PARÁ    1.784.853  1.246.134  538.719  588.809       30,2  69,8

PARAÍBA   1.298.295  862.189  436.106  395.825       33,6  66,4

PARANÁ   3.761.525  2.575.245  1.186.280  1.078.900       31,5  68,5

PERNAMBUCO   2.465.461  1.633.151  832.310  706.994       33,8  66,2

PIAUÍ    900.827  621.002  279.825  286.347       31,1  68,9

RIO DE JANEIRO   5.684.045  3.939.999  1.744.046  1.839.488       30,7  69,3

RIO GRANDE DO NORTE  1.075.313  717.342  357.971  307.939       33,3  66,7

RIO GRANDE DO SUL  4.707.337  3.177.123  1.530.214  1.634.486       32,5  67,5

RONDÔNIA   388.378  261.839  126.539  118.790       32,6  67,4

RORAIMA   143.127  88.361  54.766  24.682       38,3  61,7

SANTA CATARINA   2.151.272  1.480.292  670.980  609.130       31,2  68,8

SÃO PAULO   14.952.845  10.159.531  4.793.314  4.142.081       32,1  67,9

SERGIPE   557.093  394.133  162.960  182.928       29,3  70,7

TOCANTINS   392.524  265.283  127.241  107.060       32,4  67,6

UF

TABELA 2 - DOSES DISTRIBUÍDAS AOS ESTADOS E REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS

DOSES DISTRIBUÍDAS PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE AOS ESTADOS

DOSES DISTRIBUÍDAS PELOS 
ESTADOS AOS MUNICÍPIOS

PERCENTUAL DE 
REPASSE

Fonte: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19VAC_Distr/DEMAS_C19VAC_Distr.html 01/06/2021

BRASIL    102.828.909   87.872.788    85,5

ACRE    362.990    319.031    87,9

ALAGOAS   1.500.990    1.121.989    74,7

AMAPÁ    285.180    223.260    78,3

AMAZONAS   2.322.960    2.161.584    93,1

BAHIA    6.813.150    5.641.689    82,8

CEARÁ    4.002.190    3.108.024    77,7

DISTRITO FEDERAL  1.320.500    1.320.500    100,0

ESPÍRITO SANTO   2.045.930    1.831.641    89,5

GOIÁS    3.076.980    2.620.571    85,2

MARANHÃO   3.252.360    2.295.982    70,6

MATO GROSSO   1.407.710    1.197.011    85,0

MATO GROSSO DO SUL  1.365.640    1.291.221    94,6

MINAS FERAIS   10.691.074    9.498.162    88,8

PARÁ    3.348.450    3.003.285    89,7

PARAÍBA   1.920.820    1.575.103    82,0

PARANÁ   5.692.880    4.891.792    85,9

PERNAMBUCO   4.269.900    3.776.963    88,5

PIAUÍ    1.442.970    1.268.265    87,9

RIO DE JANEIRO   9.696.203    8.763.952    90,4

RIO GRANDE DO NORTE  1.637.060    876.984    53,6

RIO GRANDE DO SUL  6.764.790    5.743.578    84,9

RONDÔNIA   679.498    630.380    92,8

RORAIMA   266.450    173.954    65,3

SANTA CATARINA   3.458.070    2.872.040    83,1

SÃO PAULO   23.565.094    20.261.385    86,0

SERGIPE   1.000.200    833.844    83,4

TOCANTINS   638.870    570.598    89,3

UF

Estimativa de 
pessoas que só 

tomaram a 
primeira dose

% de pessoas 
vacinadas com 

esquema de 
vacinação 
completo

% pessoas 
vacinadas 

somente com 
a primeira 

dose
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PERCENTUAL DA POPULAÇÃO VACINADA
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Uma experiência realizada pelo Instituto Butantan na cidade de 
Serrana (SP), o Projeto S, apresentada nesta semana nos meios de 
comunicação, aponta resultados promissores com a realização da 
cobertura vacinal de forma adequada e célere. Segundo dados 
divulgados, a população com 18 anos ou mais foi dividida em quatro 
grupos, sendo cada um deles vacinado semana a semana. O projeto 
alcançou a vacinação com as duas doses de 95,7% da população alvo 
(27.160 pessoas). O estudo começou em 7 de fevereiro (início da SE 
6 de 2021) e foi até 15 de maio (final da SE 19 de 2021). Após duas 
semanas de imunização de todos os grupos, houve uma queda de 
80% dos casos sintomáticos, queda de 86% de hospitalizações e 
queda de 95% do número de óbitos1.

Ao tomarmos Serrana como exemplo, e considerando dados 
relativos ao momento atual da vacinação do Ministério da Saúde 
(https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DE
MAS_C19Vacina.html) e projeções populacionais do IBGE 
(https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109--
projecao-da-populacao.html?=&t=resultados), constata-se que o 
país ainda tem um longo caminho até atingir um nível de vacinação 
para que possa atingir o controle da epidemia.
     No país, são 160.044.909 pessoas com idade acima de 18 anos, 
segundo o IBGE. Destas, somente 20.303.300 (12,69% da população 
elegível para a vacinação segundo critérios atuais) tomaram as duas 

doses de vacina, segundo dados disponíveis até 1◦ de junho. Um 
outro conjunto de 19.484.765 de pessoas (12,17% da população 
elegível) ainda precisa completar o esquema vacinal com a segunda 
dose. Esses dois grupos somam pouco menos de 25% da população 
elegível, o que significa que esforços precisam ser empreendidos para 
que, além das segundas doses que ainda precisam ser administradas, 
a vacinação cubra mais 80.245,616 pessoas (50,14% da população 
elegível) com esquema vacinal adequado.

Portanto, consideramos, a partir do caso de Serrana e dos dados 
disponíveis, que ainda teremos um longo tempo de necessária articu-
lação entre medidas e ações de imunização, combinadas com as 
não-farmacológicas, envolvendo o sistema de saúde (da APS aos 
Leitos UTI Covid-19). Isto exigirá a manutenção das medidas de 
isolamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, não aglomera-
ção, até que tenhamos uma cobertura vacinal de mais de 75% da 
população e redução da transmissão, incidência de casos, mortalida-
de e letalidade. Para tanto, recomendamos a continuidade de progra-
mas e ações de mitigação da pobreza, distribuição gratuita de másca-
ras, sabão, álcool 70% e medidas de rastreio e isolamento de contac-
tantes conforme os contextos e territórios onde se desenvolvem, 
combinando atuação da APS e a devida participação da sociedade na 
formulação, comunicação e implementação dos planos de ação e 
resposta no nível local.

1. Governo do Estado de São Paulo. Projeto S – Resultados Preliminares, 2021. Apresentação.
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A pandemia de Covid-19 vem afetando toda a sociedade, mas 
é inegável que alguns grupos têm sofrido com uma carga extra e 
as repercussões são distintas. As gestantes e puérperas têm 
despontado como grupo de grande preocupação e o impacto da 
Covid-19 vem se somar a uma situação já trágica em nosso país, 
elevando a morte materna a níveis extraordinariamente elevados.

A situação crítica da mortalidade materna do Brasil não é 
recente. Até o início da pandemia, o Brasil apresentava uma razão 
de morte materna em torno de 55 mortes por 100 mil nascidos 

vivos. Esse dado já evidencia que há problemas a serem supera-
dos e que se agravaram com o curso da pandemia. A estimativa 
do período entre 2015 e 2019 mostra que o país se aproxima do 
padrão de mortalidade com países de desenvolvimento sociode-
mográfico médio, com melhores indicadores que a América Latina 
e Caribe, em média. Contudo, o ranqueamento de países mostra 
que o Brasil vem ganhando posições, saindo da 100ª colocação 
em 2015, passando à 97ª em 2017 e permanecendo nesta 
posição nos últimos três anos.

A Covid-19 e a mortalidade materna

ISD – ÍNDICE SOCIODEMOGRÁFICO1

1. O ISD é uma medida resumida que identifica onde os países ou outras áreas geográficas se situam no espectro de desenvolvimento. É uma média composta das classifica-
ções das rendas per capita, realização educacional média e taxas de fecundidade de todas as áreas do estudo de carga global de doenças (GBD).
2. Victora GC et al. Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. The Lancet. 2011; 377 (9780): 1863-1876.
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FIGURA 1: RAZÃO DE MORTALIDADE MÉDIA SEGUNDO GRUPOS DE PAÍSES, 2015-2019
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Desde 2020 a mortalidade materna tem sido alvo de grande 
preocupação no Brasil. Em primeiro lugar, pelo fato de que a morta-
lidade materna é fortemente marcada pelo acesso e disponibilidade 
de recursos assistenciais para pré-natal, parto e puerpério. Eleva-
dos indicadores revelam uma das graves violações do direito à 
saúde, por ser um evento prevenível em mais de 90% dos casos e 
por ser muito concentrado em países de economia periférica. 
Estudos vêm demonstrando que a mortalidade materna é maior 
entre as famílias mais pobres e é também um impulsionador da 
pobreza e da desnutrição nas famílias afetadas2. Logo nos primei-
ros meses da pandemia começaram a ser relatados casos de óbitos 
maternos (em gestantes e puérperas até 42 dias após o parto). É 
importante destacar que os primeiros países atingidos pela pande-
mia, como China, Japão, Itália e Espanha, não apontavam esse 
grupo como particularmente vulnerável. No entanto, no Brasil, a 
situação se mostrou diferente e a impressão inicial não se confir-
mou e, assim como ocorreu nas epidemias anteriores pelo vírus 
H1N1, Sars-CoV e Mers-CoV, esse grupo apresentou maior risco. 

Embora a gravidez não seja uma doença, as mudanças 
fisiológicas e anatômicas que ocorrem na gestação podem repre-
sentar risco aumentado para uma doença com as características 
da Covid-19. Esta preocupação foi sendo gradativamente conso-
lidada à medida em que a Covid-19 passou a apresentar quadros 
que fugiam à regra de uma síndrome respiratória clássica, mas 
com efeito sistêmico, principalmente com comprometimento dos 
tecidos que revestem os vasos sanguíneos. Os especialistas 
afirmam ainda que as gestantes podem evoluir para formas 
graves da Covid-19, com descompensação respiratória, em 
especial aquelas que estão em torno da 32ª ou 33ª semanas de 
gestação, havendo até mesmo a necessidade de antecipar o 

parto. Essas afirmações elevam a preocupação em relação à 
disponibilidade de leitos de UTI adulto para essas mulheres e de 
leitos de UTI neonatal para os recém-nascidos, que podem ser 
inclusive prematuros. Ambos precisam de cuidados especializa-
dos e imediatos.   

A partir de meados de 2020 começaram a ser publicados 
artigos sobre a morte de gestantes e puérperas por Covid-19 no 
Brasil, alertando para a necessidade de preparação e organização 
da toda a rede de atenção em saúde3. 

A Organização Panamericana de Saúde (Opas) também está 
atenta a esse grupo da população e publicou em meados de maio 
de 2021 uma atualização acerca da pandemia nas Américas. 
Informou que entre janeiro e abril do ano corrente houve um 
aumento importante de casos em gestantes e puérperas e de 
óbitos maternos por Covid-19 em 12 países. O Brasil figura com o 
maior número de óbitos e uma assustadora taxa de letalidade de 
7,2%, ou seja, mais que o dobro da atual taxa de letalidade do 
país, que é de 2,8% 4.

Como se pode ver, a série histórica de óbitos maternos se 
comportou de forma semelhante à série de óbitos totais por 
Covid-19 (figuras 2a e 2b). Corroborando análise prévia do Obser-
vatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19)5, os óbitos 
maternos em 2021 já superaram o número notificado no ano 
anterior. A análise identificou que em 2020 foram notificados no 
país 544 óbitos em gestantes e puérperas por Covid-19, com 
média semanal de 12,1 mortes, considerando que a pandemia se 
estendeu por 45 semanas epidemiológicas naquele ano. Até 26 de 
maio de 2021, transcorridas 20 semanas epidemiológicas, foram 
registrados 911 óbitos, com média semanal de 47,9 óbitos, deno-
tando um aumento preocupante.
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Além do aumento expressivo de óbitos, é possível identificar 
que a maior parte ocorre durante a gestação, e não no puerpério 
(figura 3a). Dentro deste grupo, o maior destaque é para o segun-
do e terceiro trimestres de gestação (figura 3b). É verdade que o 
primeiro trimestre da gestação é considerado o mais delicado, pelo 
maior risco de abortamentos espontâneos, assim como alterações 
importantes no desenvolvimento embrionário. Contudo, presume--

se que este cenário para os demais trimestres tenha uma relação 
com as mudanças morfológicas na gestante, principalmente a 
partir da metade do segundo trimestre, quando há mudança nas 
estruturas circulatórias para atender à demanda do crescimento 
fetal. Ao considerar isso, assumimos que a vacinação realizada na 
gestante ainda no primeiro trimestre seja adequada para conferir 
proteção à gestante já durante o segundo e terceiro trimestres.

FIGURA 2: SÉRIE HISTÓRICA DE ÓBITOS TOTAIS (A) E ÓBITOS MATERNOS (B) POR COVID-19. BRASIL, 2020 E 2021
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FIGURA 3A: SÉRIE HISTÓRICA DE ÓBITOS MATERNOS SEGUNDO FASE (GESTAÇÃO/PUERPÉRIO). BRASIL, 2020 E 2021
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O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos 
(CDC) passou a emitir, desde 2020, alertas acerca do risco aumentado 
para gestantes e puérperas de evoluírem para formas graves, com 
necessidade de internação, cuidado intensivo, uso de ventilação mecâ-
nica e, ainda, de ocorrerem partos prematuros6. 

A este respeito, soma-se ao risco inerente aos aspectos biológicos a 
falta de acesso aos serviços de saúde, como a: internação em UTIs; 
tratamentos, como a intubação; medidas de controle, como testagem ao 
apresentarem sintomas e ao serem admitidas nas maternidades; e 
vacinação. Isso pode ser evidenciado pelos dados que apontam que 
23,2% das gestantes e puérperas mortas por Covid-19 não chegaram a 
ser admitidas em UTIs e 33,6% delas não foram intubadas, traduzindo 
um dos aspectos da dificuldade de acesso7. 

Quanto à disponibilidade de leitos, de acordo com os dados informados 
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) observa-se 
que, no Brasil, das unidades de saúde que dispõem de leitos obstétricos e 
fazem partos, apenas 27,8% têm leitos de UTI. Essa distribuição, se 
observada por região, evidencia a desigualdade do sistema de saúde: na 
Região Norte são apenas 14% das unidades com UTI, no Nordeste 15,1%, 
no Sudeste 50,3%, no Sul 33,9% e no Centro-Oeste 20,4%. Quando se 
associa a existência de leitos obstétricos e a disponibilidade simultânea de 
UTI para adultos e para neonatos nas unidades de saúde que realizam 
partos o quadro também é de escassez. Em todo o país apenas 14,1% 
apresentam essa disponibilidade e para as regiões o quadro de desigualda-
de se repete: no Norte são 5,8% com essa condição; no Nordeste são 6,4%; 
no Sudeste são 29,1%; no Sul são 16,7%; e no Centro-Oeste são 8,3%.

Há ainda um outro aspecto a ser observado: a morte materna atinge 
de forma desigual as mulheres. No que se refere à Covid-19 isso se 
mantém. Entre os 1.204 óbitos registrados em 2020 e 2021, cerca de 
56,2% ocorreram em mulheres pardas e pretas, com risco de morte 
quase duas vezes maior do que o das mulheres brancas5. A morte 
materna, vale lembrar, perpetua o ciclo da pobreza na sociedade, traz 
uma carga brutal sofrimento para as famílias e explicita a violação dos 
direitos das mulheres a ter sua saúde e de seu bebê assegurados.

Diante desse quadro, para reduzir a mortalidade materna, é preciso 
haver sincronia e sustentação de ações com o objetivo tanto de prevenção da 
Covid-19 neste grupo específico como para melhorar a rede de atenção. É 
fundamental que no plano de enfrentamento da Covid-19 as gestantes e 
puérperas sejam consideradas grupo de risco – trata-se de uma doença cujas 
respostas imunológicas são diversas e graves e que afeta dois grupos (as 
mulheres e seus bebês) para os quais já há limitações de recursos, inclusive 
de leitos de UTI. Para isso é necessário combinar medidas de atenção à 
saúde, não farmacológicas e vacinação. Deve-se manter e qualificar as 
consultas de pré-natal, com identificação precoce dos casos, incentivar as 
medidas de distanciamento físico e social, distribuir máscaras de boa qualida-
de e orientar sobre o uso correto, adotar a testagem universal na admissão 
das maternidades com testes moleculares (RT-PCR), além de disponibilizar 

de leitos de UTI para os casos graves. Além disto, no atual estágio da pande-
mia acelerar a vacinação de todas as gestantes e puérperas é fundamental.

Recomendações 
1. Profissionais e gestores de saúde devem considerar as gestantes 

e puérperas como grupo de risco para o desenvolvimento de formas 
graves ou fatais da Covid-19, principalmente nas seguintes situações:

• a partir do 2º e 3º trimestres gestacional e 
• na presença de doenças pré-existentes
2. Na vigência da pandemia pelo Sars-CoV-2, a reorganização e 

permanente monitoramento da rede de atenção à gestação, ao parto e 
nascimento e ao puerpério são fundamentais para a minimizar o impacto 
direto e indireto da Covid-19 na morbimortalidade materna. Esse proces-
so deve ser norteado pelo conhecimento das especificidades da fisiopa-
tologia da doença no ciclo gravídico-puerperal

3. Profissionais de saúde que atendem gestantes devem estar 
atentos para o diagnóstico precoce da Covid-19. Frente a essa suspeita, 
recomenda-se a procura sistemática de sinais de gravidade por meio do 
uso de quadros ou escores de alerta padronizados.

4. Para diminuir o risco de exposição, para gestantes de risco 
habitual, o espaçamento de consultas pode ser avaliado considerando a 
especificidade de cada caso, substituindo alguns encontros presenciais 
por atendimento remoto. As gestantes devem receber orientações claras 
sobre a sequência de consultas e onde se dirigir em caso de urgência. 

5. O acompanhamento pré-natal e a vigilância das gestantes e puérpe-
ras com gravidez de alto risco devem ser intensificados e presenciais.

6. Visando ao diagnóstico e vigilância oportunos e à prevenção da 
mortalidade materna por Covid-19, o RT-qPCR para detecção do 
Sars-CoV-2 deve ser solicitado a toda gestante ou puérpera que 
apresente sintomas gripais.

7. Visando ao diagnóstico e à vigilância oportunos e à prevenção da 
mortalidade materna por Covid-19, o RT-qPCR para detecção do 
Sars-CoV-2 deve ser solicitado a toda gestante assintomática nas 
situações de internação para assistência obstétrica, para cuidado de 
doença clínica ou para tratamento cirúrgico.

8. Gestantes e puérperas com sintomas leves, sem sinais de 
gravidade ou que são contactantes assintomáticas devem permanecer 
em isolamento, sendo elas e seus familiares instruídos quanto aos sinais 
de gravidade. Elas permanecerão sob cuidados da UBS ou de sua mater-
nidade de referência. Os gestores deverão criar estratégias de acompa-
nhamento remoto a cada 24-48h, até o 10º dia do início dos sintomas. 

9. Gestantes e puérperas com dispneia apesar do uso de O2 devem 
ser monitoradas para sinais de agravamento em unidades de saúde com 
cuidado obstétrico e clínico e com Unidade de Terapia Intensiva.

10. Gestantes e puérperas com quadros moderados e graves 
devem ter acesso oportuno e seguro ao cuidado obstétrico e clínico em 
unidades hospitalares com Unidade de Terapia Intensiva.

11. Gestores devem promover o acesso e atualização permanente 
dos profissionais de saúde em relação às recomendações para o manejo 
clínico adequado da Covid-19 em gestantes e puérperas.

12. O diagnóstico de Covid-19 não constitui indicação para cesaria-
na. A determinação do momento e via de parto deverá se basear em 
aspectos obstétricos, idade gestacional e avaliação individual da 
gravidade do quadro materno.

13. O sistema de saúde deve garantir que a oferta e o acesso aos 
métodos contraceptivos não sejam interrompidos durante a pandemia. O 
uso de métodos de longa duração deve ser incentivado nesse momento 
e iniciado imediatamente após o parto.

14. A vacinação das gestantes e puérperas deverá ser garantida 
com o uso de vacinas Covid-19 que não contenham vetor viral 
(Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth) disponíveis no país.

FIGURA 3B: SÉRIE HISTÓRICA DE ÓBITOS MATERNOS SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO. BRASIL, 2020 E 2021
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