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APRESENTAÇÃO
Este Boletim apresenta um panorama epidemiológico resumido da COVID-19 no Espírito Santo para a comunidade da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em atendimento à Resolução nº 56/2020
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe)

da Ufes. O objetivo é informar e orientar com qualidade sobre questões da pandemia de COVID-19, visando ao desenvolvimento seguro das atividades de
ensino, pesquisa e extensão da Ufes.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 ATÉ 12 DE JANEIRO DE 2021
De acordo com a evolução da pandemia do novo coronavírus, do primeiro caso registrado no Brasil (em São
Paulo, no dia 26 de fevereiro- 10ª semana epidemiológica- SE) até o dia 12 de janeiro de 2021, em termos
absolutos, foram contabilizados 8.195.637 casos confirmados e 204.690 mortes por COVID-19 no país.

Em comparação com os dados globais divulgados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ocorreram 91.727.510 casos confirmados e 1.965.238 mortes
no mundo. No Espírito Santo, o Painel COVID registrou, em 12 de janeiro de 2021, 267.451 casos confirmados e 5.384 óbitos.

Figura 1. Evolução de casos confirmados da COVID-19 desde o início da pandemia, no Espírito Santo

Fonte: Sesa/ES
Elaborado por: Jaime Sales Júnior (Proplan/Ufes)

Figura 2. Evolução do número de óbitos da COVID-19 desde o início da pandemia, no Espírito Santo

Fonte: Sesa/ES
Elaborado por: Jaime Sales Júnior (Proplan/Ufes)

Os gráficos exibidos nas Figuras 1 e 2 mostram que a
evolução da doença e dos óbitos está diretamente proporcional ao potencial de transmissão da COVID-19, à capacidade de atendimento dos serviços de saúde, à evolução do conhecimento científico sobre a epidemiologia
da doença e ao comportamento das pessoas quanto à
prevenção da doença.

Figura 4. Projeção de óbitos para Espírito Santo, 2021

O Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos
(NIEE) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) têm
realizado estudos de projeção de novos casos da COVID-19 (Fig. 3), do número de óbitos (Fig. 4) e da taxa de
transmissão (Rt) (Fig. 5). O Painel COVID vem confirmando essas projeções.
Figura 3. Projeção de novos casos de COVID-19 para o
Espírito Santo, 2021
Fonte:
http://www.ijsn.es.gov.br/component/attachments/download/7256

Figura 5. Taxa de transmissão da COVID-19 para o Espírito Santo, 2021

Fonte:
http://www.ijsn.es.gov.br/component/attachments/download/7256

Fonte:
http://www.ijsn.es.gov.br/component/attachments/download/7256
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A taxa de ocupação de leitos é um indicador importante para avaliarmos a situação epidemiológica da
COVID-19. Na Figura 6, podemos observar os dados referentes à taxa de ocupação de leitos de Centros de
Terapia Intensiva (CTI) e de enfermaria por pacientes
portadores de COVID-19. Os dados apresentados correspondem ao dia 12 de janeiro e abrangem todo o estado do Espírito Santo.

Figura 6. Taxa de ocupação de leitos no ES

Fonte:https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/Leitos/censo-leitos.pdf

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO NOS MUNICÍPIOS ONDE SE LOCALIZAM OS CAMPI DA UFES
Tendo em vista o mapa de gestão de risco do Espírito
Santo (Fig. 7), optamos por apresentar os dados epidemiológicos da COVID-19 nos quatro municípios da Região
Metropolitana de Vitória e nos municípios do norte e do
sul do ES onde estão localizados os campi e unidades
experimentais da Ufes: São Mateus, no norte, e Alegre,
Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, no sul.
A região metropolitana de Vitória está na faixa de risco
moderado (cor amarela), com os seguintes dados registrados até 11 de janeiro:

Já o município de São Mateus se encontra em risco alto
(cor vermelha), com os seguintes registros verificados
até 11 de janeiro:

Fonte: Painel COVID ES. Governo do Estado do Espírito Santo

Figura 7. Mapa de gestão de risco da COVID-19 no EspíritoSanto, atualizado em 9 de janeiro de 2021 (Portaria
Sesa/ÉS nº 002-R)

Fonte: Painel COVID ES. Governo do Estado do Espírito Santo

Alegre, localizado na região sul do estado, entrou em risco
moderado (cor amarela) nesta última semana, do mesmo
modo que Jerônimo Monteiro, município que abriga áreas experimentais da Ufes. São José do Calçado, que também tem áreas experimentais, continua em baixo risco.
Constam, para esses municípios, os seguintes registros:

Fonte: Painel COVID ES. Governo do Estado do Espírito Santo

Fonte: Painel COVID ES. Governo do Estado do Espírito Santo

O mapa de risco é definido a partir de uma matriz que considera os casos de contaminação nos
municípios e no estado, a população acima de 60
anos, a taxa de letalidade, o índice de isolamento e
a taxa de ocupação de leitos de UTI para COVID-19.
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Na Figura 8, apresentamos o número de casos confirmados por faixa etária nos três municípios onde se situam os campi da Ufes. O público com idade entre 30 e
39 anos predomina em número de casos confirmados,
seguido das faixas etárias de 40 a 49 anos e de 20 e 29
anos. Essa última extensão de faixa etária é a predominante na comunidade acadêmica da Ufes.

Figura 8. Número de casos confirmados da COVID-19 por
faixa etária em 2020

Fonte: Sesa/ES
Elaborado por: Jaime Sales Júnior (Proplan/Ufes)

Mais informações sobre o monitoramento e o acompanhamento da evolução dos casos estão disponíveis nas seguintes
plataformas:

RECOMENDAÇÃO DO COE-UFES
O COE considera que os dados epidemiológicos
presentes nos registros e indicadores do Governo
do Estado do Espírito Santo, reunidos neste Boletim, exigem estado de alerta e proteção, uma vez
que é evidente o aumento de ocorrência de casos
de contaminação e de óbitos, elevando o risco
para toda a população. Destacam-se, ainda, as
ocorrências de contaminação na população mais
jovem, compreendida na faixa etária mobilizada
pela Ufes.
De acordo com os dados epidemiológicos, a atual
classificação do mapa de gestão de risco do estado e as particularidades sociais e geográficas da
Universidade Federal do Espírito Santo, o COE-Ufes
considera, em 14 de janeiro de 2021, que estamos na
Fase 2 do Plano de Contingência e recomenda que
as atividades administrativas e acadêmicas sejam
mantidas de forma remota, com exceção apenas
das previstas nas normas legais.
Novas análises continuarão sendo realizadas e divulgadas quinzenalmente.

No mundo
covid19.who.int/ e
http://labcoat.ibict.br/covid-19/instituicoes.php
No Brasil
http://labcoat.ibict.br/covid-19/instituicoes.php
No Espírito Santo e seus municípios
https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19 e http://www.
ijsn.es.gov.br/observatorio-covid-19
Links úteis:
• Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde:
https://www.paho.org/pt/brasil
• Ministério da Saúde
https://www.gov.br/saude/pt-br
• Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus COVID-19
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
• Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo
https://saude.es.gov.br/
• Plano de Biossegurança e Plano de Contingência da Ufes
https://coronavirus.ufes.br/publicacoes-oficiais

Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes
Reitor: Paulo Vargas
Vice-reitor: Roney Pignaton
Boletim epidemiológico quinzenal elaborado pelo Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus (COE-Ufes)
Contatos: coronavirus@ufes.br e (27) 98817-4637
Editoração e revisão: Superintendência de Comunicação (Supec-Ufes)

Boletim Informativo COVID/Ufes |

4

