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No Brasil, comparando dados de 02/12/2020 com os 15 dias anteriores, houve um aumento na taxa
de incidência da doença que registrou 3.063 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes e 2.796
casos a cada 100 mil em 17/11/2020. A taxa de letalidade permanece estável, 2,7% e aumentou a
taxa de mortalidade passando de 79,0 para 83,0/100 mil hab (Figura 1).
Figura 1: Painel Covid-19, Brasil, 2020

Fonte: https://covid.saude.gov.br acessado em 03/12/2020

Há um aumento expressivo no número de casos novos a partir de novembro (Figura 2).
Figura 2:Casos novos de Covid-19 por data de notificação

Fonte: https://covid.saude.gov.br acessado em 03/12/2020

Na região Sudeste, Minas Gerais é o 2º estado com maior número de casos acumulados (Figura 3).
Figura 3: Casos acumulados de Covid-19 por data de notificação, região Sudeste, 2020

Fonte: https://covid.saude.gov.br acessado em 03/12/2020

Em Minas Gerais, até 02/12/2020 foram confirmados 424.155 casos e 10.121 óbitos. O aumento
diário de casos, comparando 17/11 e 02/12, foi 2,3 vezes maior; para os óbitos este aumento foi de
5 vezes (Figura 4).
Figura 4: Painel Covid-19, Minas Gerais, 2020
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Fonte: http://coronavirus.saude.mg.gov.br/boletim acessado em 03/12/2020

Em Betim, até 02/12/2020, foram notificados 56.839 (2.761 casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave - SRAG e 54.078 de Síndrome Gripal – SG). Há 15 dias, 17/11, tínhamos 4.671 casos
notificados a menos, o que corresponde a um aumento de quase 10%. Foram confirmados 8.556
casos de Covid-19 em residentes de Betim (953 casos nos últimos 15 dias) e 7.898 pessoas
recuperaram da fase aguda da doença. Dos 945 exames de RT=PCR encaminhados à Funed, 45%
ainda aguardam resultado (n=424).

A taxa de incidência em Betim aumentou nos últimos 15 dias, passando de 1.731 para 1.923/100 mil
habitantes, considerando a população estimada para 2020 de 444.784 pessoas; a taxa de
mortalidade (55 para 56/100 mil habitantes) e letalidade (3,1 para 2,9%) tiveram pequena variação
(Figura 5).
Figura 5: Painel Covid-19, Betim, 2020
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Fonte: e-SUS+SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

Dos casos notificados de SG+SRAG, a média proporcional diária de aumento tem-se mantido com
pequena variação nos últimos 30 dias, alcançando 0,7%, mas para casos de SG esta média tem
mostrado aumento. Em números absolutos, a média de casos notificados de SG no período de 01 a
16 de novembro foi de 222 casos, para 17 de novembro a 01 de dezembro, esta média foi de 270
casos (Gráfico 1). O Gráfico 2 mostra esta variação na frequência acumulada de casos de SG e SRAG.
Para a curva de casos leves, há uma sutil inclinação, maior que a curva de casos graves (Gráfico 2).
Gráfico 1 - Percentual de aumento diário de notificações de SG+SRAG segundo data da
notificação, residentes em Betim, a partir de 22/04/2020

Fonte: e-SUS+SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

Gráfico 2- Frequência acumulada das notificações de suspeita de COVID-19(SG+SRAG) segundo
data de notificação, residentes em Betim, 2020

Fonte: e-SUS+SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

Pelo cálculo da média móvel e variação de 14 dias, na data do fechamento deste informe
epidemiológico (02/12/2020), há um tendência de aumento de notificações no mês de novembro,
com 28% de acréscimo o cálculo da média móvel de 2/12 comparando com dados de 15 dias
anteriores. No cálculo da média móvel (MM) de 7 dias, houve um aumento de 32% (Gráfico 3). Em
1/12 tivemos uma média móvel de 307 notificações, em 25/11 a MM foi de 228 e em 17/11 foi de
239 notificações.
Gráfico 3: Variação Percentual da Média Móvel (7 dias) de casos notificados com suspeita de
Covid-19 comparada com 14 dias anteriores, Betim, 2020.

Fonte: e-SUS+SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

SRAG
Foi realizada análise das internações de residentes em Betim (n=2.761) para verificação de possível
aumento, conforme observado em outros municípios de Minas Gerais. Conforme Gráfico 4,
mantemos estabilidade desde outubro, com picos de internação com variação da MM chegando a
aumento de 40%. O período entre as semanas epidemiológicas 27 e 33 foi o maior número de casos
de SRAG acumulado (Gráfico 5).
Gráfico 4: Variação Percentual da Média Móvel (MM) de 7 dias dos casos de SRAG comparada
com 14 dias anteriores, residentes em Betim, 2020.

Fonte: e-SUS+SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

Gráfico 5: Casos de SRAG segundo evolução, residentes em Betim segundo SE de sintomas, 2020

Fonte: SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

A internação em UTI foi indicada para 732 pacientes com SRAG (26,5%), sendo que casos com Covid
tiveram maior demanda (n=318; 32,8%), conforme Gráfico 6.
Gráfico 6: Proporção de internação em UTI segundo classificação final, Betim, 2020.

Fonte: SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

A taxa de internação foi crescente conforme a faixa etária. Nas pessoas menores de 19 anos,
aqueles com idade até 4 anos tiveram maior taxa de ocupação em UTI (81,0/100 mil habitantes). A
partir de 40 anos, a necessidade de UTI foi ascendente: 123/100 mil hab (40 a 49 anos), 257/100 mil
hab (50-59 anos), 1.320/100 mil para pessoas com 60 anos ou mais (Gráfico 7).
Gráfico 7: Taxa internação (100 mil hab) de SRAG com COVID-19 em UTI segundo faixa etária
(anos), residentes Betim, 2020

Fonte: SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

Dos óbitos de SRAG (n=524), cardiopatia e diabetes foram as comorbidades prevalentes. Outros
fatores de risco não detalhados na ficha de notificação foram relatados nas notificações (Gráfico 8).
Gráfico 8: Frequência de óbitos de SRAG segundo fator de risco, residentes Betim, 2020

Fonte: SIVEP/SVE/Betim/Dados atualizados em 02-12-2020

A taxa de mortalidade por Covid-19 em Betim é 56,2/100.000 habitantes, ou seja, a cada 100.000
residentes de Betim, 56 evoluíram para óbito com Covid-19. As regionais com maiores taxas de
mortalidade pela doença são Citrolândia, PTB e Sede (Tabela 1). A taxa de letalidade dentre os casos
internados por Covid é de 25,8%, ou seja, a cada 100 pessoas que internam com Covid, 26 evoluem
para óbito.
Tabela 1: Óbitos e taxa de mortalidade (100 mil hab )por regional de residência, Betim, 2020
Regional Betim
ALTEROSAS
CITROLANDIA
ICAIVERA
IMBIRUCU
NORTE
PETROVALE
PTB
SEDE
TERESOPOLIS
VIANOPOLIS
Total

Óbitos Covid População
49
21
7
44
27
0
25
44
26
7
250

99517
26152
12277
83867
49693
7949
35429
68245
47432
14223
444784

Taxa
mortalidade
49,2
80,3
57,0
52,5
54,3
0,0
70,6
64,5
54,8
49,2
56,2

Fonte: Planilha de óbitos/SVE-Betim 03/12/2020

Elaboração: Cristiane Campos Monteiro

