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o longo da Semana Epidemiológica 15 de 2021, relativa 
ao período entre 18 e 24 de abril, se observou uma 
redução de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil, ainda 

que permaneçam valores altos de positividade dos testes 
diagnósticos. Para taxas de ocupação de leitos de UTI de adulto, 
foi verificada a manutenção  da tendência de queda do indicador 
em quase todo o país, embora lentamente e ainda em patamares 
predominantemente críticos

O padrão atual pode representar uma desaceleração da pande-
mia, com a formação de um novo patamar, como o ocorrido em 
meados de 2020, porém com números bastante mais elevados de 
casos graves e óbitos, que revelam a intensa circulação do vírus no 
país. Esse conjunto de indicadores, que vêm sendo monitorados 
pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz, mostram que a pandemia 
pode permanecer em níveis críticos ao longo nas próximas semanas.

É importante ressaltar que esses indicadores apresentam 
defasagens inerentes à própria dinâmica da doença. Com um 
maior controle da exposição da população ao vírus SarsCoV-2, 
espera-se que haja uma redução na positividade dos testes, 
seguida pela diminuição no número diário de casos e somente 
após duas semanas a um mês poderá ser percebida uma redução 
da demanda sobre os hospitais. 

Algumas medidas de restrição de mobilidade e de ativida-
des econômicas, adotadas nas últimas semanas por diversas 
prefeituras e estados, ainda que bastante diversificadas, produ-
ziram impactos positivos. No entanto, a sua flexibilização sem 
um controle rigoroso das medidas de distanciamento físico e 
social pode retomar o ritmo de aceleração da transmissão, com 
a produção de novos casos, vários deles graves, e elevação 
das internações e taxas de ocupação de leitos. 

A

http://info.gripe.fiocruz.br/
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19
https://portal.fiocruz.br
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Na última Semana Epidemiológica (18 a 24 de abril) foram registra-
dos valores ainda altos de óbitos por Covid-19, próximos à marca de 
3.000 mortes diárias. No entanto, se observa uma tendência de queda do 
número de casos a partir do mês de abril. Foram notificados no país uma 
média de 65.000 casos diários e 2.900 óbitos por dia na última SE.

O número de casos diminuiu a uma taxa de -1,5 % ao dia, enquanto 
o número de óbitos por Covid-19 foi reduzido a uma taxa de -1,8 % ao 
dia, mostrando uma tendência de ligeira queda, mas ainda não de 
contenção, da epidemia. A análise aponta para a manutenção de taxas 
elevadas de letalidade, que se encontrava na faixa de 2% no fim de 2020: 
na SE 11 (14 a 20 de março), a taxa aumentou para 3% na SE 11 (14 a 
20 de março) e na última SE subiu para 4,4 %.

Segundo os pesquisadores do Observatório, este aumento pode ser 
consequência da falta de capacidade de se diagnosticar correta e oportu-
namente os casos graves, somado à sobrecarga dos hospitais, que tem 
dificultado o acesso de pacientes aos cuidados necessários e também 
comprometido a qualidade do cuidado ofertado. 

Neste contexto, eles defendem  que a integração entre Atenção Primária 
à Saúde e a Vigilância em Saúde deve ser intensificada para otimizar os 
processos de triagem de casos graves, seu encaminhamento para serviços 
de saúde mais complexos, bem como a identificação e aconselhamento de 
contatos para medidas de proteção e quarentena. “A reorganização e 
ampliação da estratégia de testagem é essencial para evitar novos casos, 
bem como reduzir a pressão sobre os serviços hospitalares.”, defendem.

Casos e óbitos por Covid-19
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Comparando-se as taxas de ocupação de leitos de UTI de adulto 
obtidas no dia 26 de abril com aquelas do dia 19 de abril de 2021, 
observa-se que se mantém a tendência de queda do indicador em 
quase todo o país, embora lentamente e ainda em patamares predo-
minantemente críticos. 

 Chamaram a atenção a redução do indicador em Rondônia (de 
94% para 85%) e Acre (de 94% para 83%), ainda que ambos os 
estados continuem na zona de alerta crítico, a saída de Alagoas da 
zona de alerta crítico para a zona de alerta intermediário (de 83% para 
76%), e a saída da Paraíba da zona de alerta (de 63% para 53%). 

No Sudeste, o indicador caiu mais um pouco em Minas Gerais 
(de 89% para 85%), Espírito do Santo (de 91% para 88%) e São 
Paulo de 83% para 80%, com a capital de São Paulo deixando a 
zona de alerta crítico e entrando na zona de alerta intermediário (de 
84% para 79%). Também merecem destaque a tendência persisten-
te de queda do indicador no Rio Grande do Sul (de 83% para 81%) e 
sua capital (de 87% para 82%).  Entre as capitais, sublinham-se 
ainda as reduções observadas em Maceió (de 88% para 81%), 
Vitória (de 97% para 91%) e Florianópolis (de 96% para 87%).

Dez estados e o Distrito Federal encontram-se com taxas de 
ocupação superiores a 90%: Tocantins (91%), Piauí (93%), Ceará 
(97%), Rio Grande do Norte (91%), Pernambuco (96%), Sergipe 
(97%), Paraná (94%), Santa Catarina (95%), Mato Grosso do Sul 
(96%), Mato Grosso (91%) e Distrito Federal (97%). Dez estados 
apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para 
adultos entre 80% e 89%: Rondônia (85%), Acre (83%), Pará (80%), 

Leitos de UTI para Covid-19
Bahia (82%), Minas Gerais (85%), Espírito Santo (88%), Rio de 
Janeiro (88%), São Paulo (80%), Rio Grande do Sul (81%) e Goiás 
(89%). Quatro estados estão na zona de alerta intermediário (≥60% 
e <80%): Amazonas (65%), Amapá (63%), Maranhão (74%) e Alago-
as (76%). Por fim, dois estados estão fora da zona de alerta: Rorai-
ma (43%) e Paraíba (53%).

Catorze capitais estão com taxas de ocupação de leitos de UTI 
Covid-19 superiores a 90%: Rio Branco (95%), Palmas (93%), São 
Luís (92%), Teresina (100%), Fortaleza (98%), Natal (92%), Recife 
(92%), Aracajú (97%), Vitória (91%), Rio de Janeiro (96%), Curitiba 
(93%), Campo Grande (96%), Goiânia (90%) e Brasília (97%). Sete 
capitais estão com taxas superiores a 80% e inferiores a 90%: Porto 
Velho (87%), Belém (84%), Maceió (81%), Belo Horizonte (82%), 
Florianópolis (87%), Porto Alegre (82%) e Cuiabá (89%). Quatro 
capitais estão com taxas superiores a 60% e inferiores a 80%: 
Manaus (65%), Macapá (7%), Salvador (76%) e São Paulo (79%). 
Boa Vista (43%) e João Pessoa (55%) estão fora da zona de alerta.  

As taxas de ocupação de leitos de UTI no país continuam 
indicando um quadro crítico, que embora venha melhorando 
lentamente, ainda envolve dificuldades de acesso de pacientes de 
Covid-19 a cuidados complexos necessários, sem os quais a evolu-
ção para óbito é muito provável. “É a ponta do “iceberg”. Por isso, é 
fundamental, em paralelo à vacinação, a ampliação e  a manutenção 
de medidas de controle da pandemia tais como a restrição à circula-
ção de pessoas, o distanciamento físico, higiene frequente das mãos 
e uso adequado de máscaras.

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) DE LEITOS DE UTI COVID-19 PARA ADULTOS
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TAXA DE OCUPAÇÃO (%) DE LEITOS DE UTI COVID-19 PARA ADULTOS
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