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Nordeste, 23 de junho de 2022 

 

 
Comitê Científico-NE faz recomendações para o momento atual 
da pandemia da Covid-19 e apresenta a situação da doença nos 

Estados do Nordeste  
 

Nos últimos três meses, a onda da Covid-19 provocada pela variante Ômicron do vírus Sars-CoV-2 e suas 
subvariantes decaiu significativamente. A Figura 1 mostra a evolução desde o início da pandemia do 
número diário de novos casos de Covid-19, detectados em todo o mundo, bem como a média móvel de 
sete dias. Chama atenção na figura a intensidade da onda da Ômicron, que atingiu o seu pico no final de 
janeiro, com valor cerca de quatro vezes maior que o do pico da Delta em 2021. Felizmente, a Ômicron 
demonstrou ser menos patogênica que as variantes Gama e Delta. Isto, combinado com o fato de grande 
parcela da população já estar vacinada, fez com que os números de hospitalizações e mortes tenham sido 
menores que os dos picos anteriores. Entretanto, a Figura 1 revela que o número de novos casos parou 
de cair e estacionou em valor ainda muito alto, mais de meio milhão. 

 

Figura 1: Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e da média móvel de sete dias, 
detectados em todo o mundo desde o início da pandemia em janeiro de 2020 até 21 de junho de 2022 
(Fonte: shorturl.at/cAJPV). 

 

No Brasil o decaimento também observado nos meses de março e abril foi interrompido no mês de maio. 
Como mostra a Figura 2, nas últimas quatro semanas o número diário de novos casos passou a subir de 
forma preocupante e nos últimos dias atingiu um quarto do valor de pico em fevereiro deste ano. A 
comparação das Figuras 1 e 2 mostra que o número diário de novos casos no Brasil é cerca de 10 % do 
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número em todo o mundo! Este aumento é resultado do relaxamento geral da sociedade em relação à 
doença e também da decisão do Ministério Saúde de revogar a Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional, pondo fim ao estado de emergência devido à pandemia da Covid-19, o que 
contribuiu para que todos governos estaduais eliminassem as medidas de isolamento social e da exigência 
do uso de máscaras em ambientes fechados.  

Figura 2: Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e da média móvel de sete dias, 
detectados no Brasil desde o início da pandemia em janeiro de 2020 até 21 de junho de 2022 (Fonte: 
shorturl.at/cAJPV). 

 

O aumento no número de novos casos da Covid-19 se refletiu diretamente nas internações 
hospitalares e voltou a pressionar os sistemas de saúde de forma inesperada. Felizmente, graças à 
vacinação de grande percentual da população no Brasil, o número de óbitos não tem aumentado na 
mesma proporção que o número de novos casos, mas também não cai abaixo de 100 por dia.  

Como o Comitê Científico alertou no Boletim 24 de 20 de abril, ainda é prematuro considerar que a 
pandemia acabou. Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) comunicou que a pandemia da 
Covid-19 continua a ser uma "Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional” (PHEIC, Public 
Health Emergency of International Concern). Isto significa que o vírus da Covid-19 continua circulando 
intensamente no mundo, e que poderá ocorrer o surgimento de novas variantes de preocupação, 
provocando novas ondas da doença.   

Tendo em vista o atual quadro global e nacional da pandemia e as incertezas ainda presentes, o 
Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda aos Governantes Estaduais e Municipais: 

1- Implementar campanhas para o uso de máscaras faciais em transporte público, em ambientes 
fechados e nos espaços abertos com aglomerações, como nos estadios de futebol, entre outros. É 
importante mostrar à população que a pandemia não acabou, e que o uso de máscaras e higienização das 
mãos são medidas preventivas essenciais para a proteção individual e coletiva. O Comitê também sugere 
aos responsáveis por restaurantes, cinemas, teatros, super mercados, lojas comerciais, academias de 
ginásticas, escolas, universidades e outros espaços, que mantenham os avisos recomendando o uso de 
máscaras para proteção da saúde dos frequentadores, mesmo sem medidas restritivas dos governos. 
Finalmente, o Comitê alerta que esses cuidados serão mais importantes ainda nas festas juninas e nas 
campanhas eleitorais que estão se iniciando, onde as aglomerações são inevitáveis. Nas campanhas será 

 

https://www.who.int/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(Covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(Covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(Covid-19)-pandemic)
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desejável que os políticos usem máscaras em suas caminhadas e comícios, pois eles são referências para 
muitas pessoas. 

2- Intensificar a vacinação, pois está comprovado cientificamente que as pessoas vacinadas são menos 
susceptíveis a desenvolver quadro grave da Covid-19. Embora em torno de 83 % da população do País já 
tenha sido vacinada com duas doses, pouco mais de 50% recebeu a dose de reforço. A vacinação de 
crianças também está muito aquém do necessário. Por isto, é da maior relevância que os governos 
promovam campanhas públicas de esclarecimento sobre a importância da vacinação e que desconstruam 
as ‘fake news’ que são constantemente disseminadas nas redes sociais, assim como a busca ativa daqueles 
que ainda não receberam a segunda ou a terceira dose, visando completar a imunização. É necessário 
ampliar a cobertura vacinal em todas faixas de idades, mas principalmente nas crianças e nos idosos; 

3- Vacinação contra a gripe do H3N2. Na região Nordeste, a gripe continua se disseminando e as 
internações hospitalares de pessoas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) são comparáveis às 
de pacientes com Covid-19. Este Comitê recomenda aos Governadores e Prefeitos do Nordeste que 
façam campanhas de divulgação da necessidade de vacinação contra a gripe e da disponibilização de 
vacinas nos postos da rede pública de saúde.    

Análise da situação da Covid-19 nos Estados do Nordeste 

ALAGOAS 

Situação atual avaliada até 18/06/2022 

Alagoas apresenta indicadores de altos riscos pandêmico e epidêmico. Curvaturas de Ricci indicando 

alto risco e diagrama de risco moderado a alto e com tendência de alta nos casos nos últimos 7 dias, 

tanto na RM quanto no interior. Taxa de contágio se encontra em 0,68 (média-móvel 7 dias). Ocupação 

de UTIS em 35% com tendência de alta. Cobertura vacinal (37,56% uma dose de reforço população acima 

12 anos). O Estado como um todo ainda apresenta alto risco e controle parcial da pandemia e ainda em 

surto pandêmico de infecção para Covid-19. Apresenta óbitos em uma dezena/dia (média-móvel de 7 

dias em 0 óbitos/dia) e casos em centenas/dia (média-móvel - 7 dias - em 79 casos/dia), ambos com 

tendência de aumento. 

 

Figura 1. Diagrama de Risco de Alagoas 
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Figura 2a. Casos de Covid na RM de Maceió                   Figura 2b. Casos de Covid no interior de Alagoas 

 

 

Figura 3. Situação da vacinação em Alagoas 

 

BAHIA 

Situação atual e projeções numéricas para a Bahia avaliadas em 18/06/2022 

Entre março de 2022 e junho de 2022, a Bahia viu decrescer de forma acentuada a quarta onda da 

pandemia associada à variante Ômicron. Os registros de casos continuaram a decrescer até atingir o seu 

patamar mais baixo entre abril e o final de maio. Desde então a situação que estava com um número de 

casos e óbitos em um patamar estável e bastante baixo voltou a apontar uma tendência de crescimento. 

Esta reversão está associada a infecções causadas por subvariantes da variante Ômicron. Até o momento, 

a média móvel de casos ainda é bem mais baixa do que a observada no caso da variante original com 
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casos menos severos. Além disto, é grande a possibilidade de que um número significativo de casos 

positivos detectados por meio de autotestes não entre nas estatísticas oficiais. A tendência de alta no 

número de óbitos, também detectada, é menos acentuada do que a do número de casos.  

Na maior parte do período analisado, o número de reprodução efetivo (Rt) médio esteve abaixo 

de 1,0 voltando a assumir valores acima de 1,0 apenas a partir do final de maio. Nos últimos dias o R(t) 

está em torno de 1,25. O diagrama de risco mostra que a linha tracejada em azul, que indica evolução do 

risco associado a propagação da infecção, migrou da região em cor verde que vinha ocupando nos meses 

de abril e maio para a região vermelha no atual momento.  

A cobertura vacinal, relacionada à vacinação de crianças e doses de reforço para a população 

adulta aumentou relativamente pouco, em comparação com o observado nos primeiros três meses do 

ano.  

As festas juninas nos próximos dias causarão grande contingente de pessoas viajarem para outros 

locais. Muitas festividades estão programadas em cidades do interior. Em função do quadro de aumento 

de casos verificados atualmente, é possível que haja aumento ainda maior nos casos de infecção pelo 

Sars-Cov-19. Assim, o aumento considerável das infecções causadas pelas subvariantes indica a 

necessidade de se retomar o estado de alerta nas próximas semanas, voltando mesmo a se exigir a 

obrigatoriedade de uso de máscaras. 

  

Figura 1a. Diagrama de Risco Figura 1b. Flutuação do R(t) ao longo do 

tempo 



 
 

 

Comitê Científico do 

Consórcio Nordeste 

6 

 

 
 

Figura 2 a. Casos de Covid-19 na RM de Salvador       Figura 2 b. Óbitos por Covid-19 na RM de Salvador 

CEARÁ 

Situação atual avaliada até 18/06/2022 

O Ceará apresenta indicadores altos de riscos pandêmico e epidêmico. Curvaturas de Ricci e Diagrama 

de Risco altos e com tendência de aumento nos casos nos últimos 7 dias, tanto na RM quanto no interior. 

Taxa de contágio se encontra acima de 1,0 em 1,10 (Média-Móvel 7 dias). Ocupação de UTIs em 77,42% 

com tendência de alta. Cobertura Vacinal (58,08% uma dose de reforço população acima 12 anos). O 

Estado como um todo apresenta alto risco e controle parcial da pandemia e ainda em surto pandêmico 

de infecção para Covid-19. Apresenta óbitos em uma dezena/dia (Média-Móvel de 7 dias em 1 óbitos/dia) 

e casos em centenas/dia (Média-Móvel - 7 dias - em 356 casos/dia), ambos com tendência de aumento 

 

Figura 1. Diagrama de Risco para o Ceará 
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Figura 2a. Flutuação dos casos de Covid na RM 

de Fortaleza 

Figura 2b. Flutuação dos casos de Covid no 

interior do Ceará 

 

 

 

Figura 3. Situação da vacinação no estado do Ceará 
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MARANHÃO 

Situação atual e projeções numéricas avaliadas em 17/06/2022 

O Maranhão registra que o número de novos casos/dia se manteve em queda desde a última avaliação 

em março de 2021, com pequenas variações (Figura 1a). O número de óbitos com a mesma tendência, 

não tendo registro no mês de junho de 2022 (Figura 1b). No momento, o Maranhão tem 416.199 casos 

confirmados (5,94% > que a última avaliação), sendo 10.837 óbitos (>0,48% em relação a última 

avaliação). Foram realizados 1.100.298 testes e distribuídos 13.532.030 dos estimulantes Coronavac, 

Astrazeneca/Oxford, Pfizer e Janssen com um total de 11.816.673 representando 87,32% de doses 

aplicadas, fato que chama a atenção pelo número de crescimento mínimo de doses aplicadas (acréscimo 

de 3%). O número de novos leitos no Estado ficou estável em relação a última avaliação teve e flutuando 

em diferentes municípios com um aumento localizado provavelmente pela ocorrência da nova variante 

Ômicron. O R(t) está em torno de 0,90.   

No momento estão sendo realizados os festejos de São João e as medidas de orientação da OMS 

de prevenção da Covid-10 não estão sendo obedecidas no quase uma centena de arraiais no estado do 

Maranhão. Então, faz-se necessário o endurecimento das medidas de isolamentos e obrigatoriedade de 

usos de máscaras. Outras recomendações é criar incentivos para que a população se vacine, em especiais 

a 3ª e 4ª dose de reforço. O diagrama de risco aponta para risco epidêmico baixo da Covid-19 em função 

do tempo para o Maranhão (figura 2). 

 

      

  Figura 1a. Previsão de novos casos de Covid-19 no 

Maranhão                                                                                                  

 

  Figura 1a. Previsão de novas mortes por Covid-

19 no Maranhão                                                                 
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Figura 2. Diagrama de Risco no Maranhão 

 

REFERÊNCIAS 

[1] Observatório de Síndromes Respiratórias da UFPB, http://obsrpb.com.br/ufpb/, em 08/03/2022 

[2] Modelo epidemiológico MOSAIC – UFRN, Lyra, do Nascimento et al. (2020), 

http://astro.dfte.ufrn.br/html/Cliente/COVID19nor.php, em 08/03/2022 

 

PARAÍBA 

Situação atual avaliada até 19/06/2022 

A Paraíba apresenta indicadores de riscos pandêmico e epidêmico moderado-alto, segundo 

apresentado pelo diagrama de risco. Os dados mostram evidência de retomada do aumento de casos no 

interior e região metropolitana de João Pessoa e também fornecem evidência de estabilidade no número 

de óbitos. Entretanto, uma vez que o Estado se encontra em período dos festejos juninos, há o risco de 

um aumento ainda maior do número de casos após este período, ficando neste relatório este alerta, uma 

vez que em diversos locais em que ocorrem os festejos não há nenhuma recomendação do uso 

obrigatório de máscaras e é perceptível a ocorrência de grandes aglomerações. O indicador da taxa de 

transmissão mais recente, é aproximadamente 1,17. Isto fornece evidência de transmissão comunitária 

ativa na Paraíba, ou seja: evidência de que 100 pessoas infectadas conseguem infectar outras 117 

pessoas. Segundo informações do Governo do Estado da Paraíba, nas últimas 24h foram confirmados 632 

casos de Covid-19, dos quais 622 (98,26%) são leves e 11 (1,74%) são moderados ou graves. Até esta sexta-

feira (17) o Estado contabilizou um total de 610.287 casos da doença. Os municípios que mais 

apresentaram registros nas últimas 24h foram: João Pessoa (106), Campina Grande (65), Esperança (34), 

http://obsrpb.com.br/ufpb/
http://astro.dfte.ufrn.br/html/Cliente/COVID19nor.php
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Piancó (29) e Patos (27). Os dados epidemiológicos com informações sobre todos os municípios e 

ocupação de leitos estão disponíveis em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/dados-

epidemiologicos-covid  

 

 
 

Figura 1a – Diagrama de Risco na Paraiba                      Figura 1b – Variação do R(t) ao longo do tempo 

 

  

Figura 2a. Flutuação dos casos de Covid-19 na RM 

João Pessoa 

Figura 2b. Flutaução dos casos de Covid-19 no 

interior da Paraiba 

  

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/dados-epidemiologicos-covid
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/dados-epidemiologicos-covid
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Figura 3a. Flutuação de óbitos na  RM de João 

Pessoa 

Figura 3b. Flutuação de óbitos no interior da 

Paraiba 

 

PERNAMBUCO 

Situação atual avaliada até 18/06/2022 

Pernambuco apresenta indicadores de altos riscos pandêmico e epidêmico. Curvaturas de Ricci e 

diagrama de risco altos e com tendência de alta nos casos nos últimos 7 dias, tanto na RM quanto no 

interior. Taxa de contágio se encontra em 0,67 (média-móvel 7 dias). Ocupação de UTIS em 76.24% com 

tendência de alta. Cobertura vacinal (47,29% uma dose de reforço população acima 12 anos). O Estado 

como um todo ainda apresenta alto risco e controle parcial da pandemia e ainda em surto pandêmico 

de infecção para Covid-19, co óbitos em uma dezena/dia (média-móvel de 7 dias em 2,87 óbitos/dia) e 

casos em centenas/dia (média-móvel - 7 dias - em 528 casos/dia), ambos com tendência de alta. 

. 

  Figura 1. Diagrama de Risco em Pernambuco 
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Figura 2. Flutuação do número de casos na Região Metropolitana do Recife e no interior 

 

 

Figura 3. Sistema de vacinação em Pernambuco 

 

PIAUÍ 

Situação atual e projeções numéricas avaliadas em 17/06/2022 

A situação e projeção realizada para o Piauí registra que o número de novos casos/dia se manteve em 

queda desde a última avaliação em março de 2021, com pequenas variações, porém nas duas últimas 

semanas ocorreu um considerável aumento do número de casos que chama a atenção por não serem 

realizados testes suficientes de acordo com a procura (Figura 1 - a). O número de óbitos com a mesma 

tendência, não tendo registro no mês de junho de 2022 (Figura 1 – b). No momento, o Piauí tem 368.378 

casos confirmados (4,94% > que a última avaliação), sendo 7449 óbitos (>0,38% em relação à última 
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avaliação). Foram realizados 678.678 testes e distribuídas das vacinas Coronavac, Astrazeneca/Oxford, 

Pfizer e Janssen com um total de 8.004.580 representando 93,75% de doses aplicadas, fato que chama a 

atenção pelo número de crescimento mínimo de doses aplicadas (acréscimo de 3,5%). O número de novos 

leitos no Estado ficou estável em relação à última avaliação realizada e flutuando em diferentes 

municípios com um aumento localizado que interpretamos como casos na nova variante 

Ômicron.  Concluí-se que o embate exigiu o cumprimento das recomendações sanitárias, isolamento 

social e a imunização da população do Brasil. No momento se realizam as festas de São João e as medidas 

de orientação da OMS de prevenção da Covid-10 não estão sendo obedecidas no quase uma centena de 

arraiais no estado do Piauí. Então, faz-se necessário o endurecimento das medidas de isolamentos e 

obrigatoriedade de usos de máscaras. Outra recomendação é criar incentivos para que a população se 

vacine, em especial as 3ª e 4ª dose de reforço. O diagrama de risco aponta para risco epidêmico baixo da 

Covid-19 em função do tempo para o Piauí (figura 2). O valor da média móvel do R(t) na última semana 

atingiu o alto valor de 1,89 o que é um grande alerta para as autoridades públicas.  

 

  

Figura 1a. Previsão de novos casos de Covid-19 no 

Piauí 

Figura 1b. Previsão de óbitos por Covid-19 no 

Piauí 
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Figura 2. Diagrama de Risco no Piauí 

 

REFERÊNCIAS 

[1] Observatório de Síndromes Respiratórias da UFPB, http://obsrpb.com.br/ufpb/, em 08/03/2022 

[2] Modelo epidemiológico MOSAIC – UFRN, Lyra, do Nascimento et al. (2020), 

http://astro.dfte.ufrn.br/html/Cliente/COVID19nor.php, em 08/03/2022 

 

RIO GRANDE DO NORTE 

Situação atual avaliada até 18/06/2022 

O Rio Grande do Norte apresenta indicadores de altos riscos pandêmico e epidêmico. Curvaturas de 

Ricci e Diagrama de Risco altos e com tendência de alta nos casos nos últimos 7 dias, tanto na RM quanto 

no interior. Taxa de contágio se encontra abaixo de 1,0 em 0,93 (Média-Móvel 7 dias). Ocupação de UTIs 

em 66.67% com tendência de alta. Cobertura vacinal (52,72% uma dose de reforço população acima 12 

anos). O Estado como um todo ainda apresenta alto risco e controle parcial da pandemia e ainda em surto 

pandêmico de infecção para Covid-19. Apresenta óbitos em uma dezena/dia (Média-Móvel de 7 dias em 

1 óbitos/dia) e casos em centenas/dia (Média-Móvel - 7 dias - em 431 casos/dia), ambos com tendência 

de aumento. 

 

http://obsrpb.com.br/ufpb/
http://astro.dfte.ufrn.br/html/Cliente/COVID19nor.php
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Figura 1. Risco pandêmico no Rio Grande do Norte 

 

  

Figura 2a. Flutuação de casos de Covid-19 na 

RM de Natal 

Figura 2b. Flutuação de casos de Covid-19 no 

interior do Rio Grande do Norte 
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Figura 3. Situação da vacinação no Rio Grande do Norte 

SERGIPE 

Situação atual e projeções numéricas para Sergipe avaliadas em 18/06/2022 

Entre março de 2022 e junho de 2022, a quarta onda da pandemia associada à variante Ômicron decresceu 

de forma acentuada em Sergipe. Os registros de casos continuaram a decrescer até atingir o se patamar 

mais baixo entre abril e meados de maio. Desde então a situação que estava com um número de casos 

e nos óbitos em um patamar estável e bastante baixo voltou a apontar uma tendência de crescimento. 

Subvariantes da Ômicron estão associadas a infecções responsáveis pela reversão do quadro. Mesmo 

assim, a média móvel de casos ainda é bem mais baixa do que a observada no caso da variante original 

com efeitos menos severos. Além disto, há que se considerar a possibilidade que, como em outros 

Estados, um grande número de casos positivos feitos por meio de auto-testes não entre nas estatísticas 

oficiais. A tendência de alta no número de óbitos, também detectada, é menos acentuada do que aquela 

do número de casos. Na maior parte do período analisado, o número de reprodução efetivo médio esteve 

abaixo de 1,0 voltando a assumir valores acima de 1,0 apenas a partir de meados de maio. Nos últimos 

dias o R(t) está em torno de 1,5. O diagrama de risco mostra que a linha tracejada em azul, que indica 

evolução do risco associado a propagação da infecção, ainda se encontra na região em cor verde, mas se 

aproxima cada vez mais da fina faixa amarela, o que pode permitir atingir em breve a região vermelha. A 

cobertura vacinal de crianças e doses de reforço para a população adulta aumentou relativamente pouco, 

em comparação com o observado nos primeiros três meses do ano. As festas juninas nos próximos dias 

causarão grande contingente de pessoas viajando para outros locais. Muitas festividades estão 

programadas em cidades do interior. Juntamente com o quadro de aumento de casos verificados 

atualmente, é possível que haja aumento ainda maior nos casos de infecção pelo Sars-Cov-19. Assim, o 

aumento considerável das infecções causadas pelas subvariantes indica a necessidade de se retomar o 

estado de alerta nas próximas semanas, voltando mesmo a se exigir a obrigatoriedade de uso de 

máscaras. 
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Figura 1a. Diagrama de Risco para Sergipe Figura 1b. Flutuação do R(t) em Sergipe 

 

 

 
 

Figura 2a. Flutuação dos casos de Covid-19 na RM 

de Aracaju 

Figura 2b. Flutuação de óbitos por Covid-19 na 

RM de Aracaju 
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 Um resumo geral da situação atual da Covid-19 nos Estados do Nordeste entre 12 de março e 18 

de junho está na tabela 01: 

 Tabela 01 – Comparação do risco pandêmico e epidêmico com o R(t) entre março e junho. 

ESTADO RPEMARÇO RPEJUNHO    R(t)MARÇO   R(t)JUNHO VR(t)% 

Alagoas Alto Alto 0,44 0,68    54,55 

Bahia Alto Alto 0,60 1,25 108,33 

Ceará Baixo Alto    ≅ 0,00 1,10 Ind. 

Maranhão Alto Alto 0,75 0,71     –5,33 

Paraíba Alto Mod./Alto 0,74 1,17 58,11 

Pernambuco Alto Alto 0,85 0,67 –21,17 

Piauí Baixo Alto 0,75 1,89 152,00 

R. G. do Norte Baixo Alto    ≅ 0,00 0,93 Ind. 

Sergipe Alto Alto 0,50 1,50 200,00 

NORDESTE  – 0,51 1,10 115,69 

Em que: RPE= risco pandêmico e epidêmico; R(t)=número de reprodução efetivo; Ind.= indefinido 

matematicamente, mas representa retorno ao ciclo pandêmico; VR(t)%=variação no R(t) entre março e 

junho. 

 

 Observa-se que o risco pandêmico e epidêmico está alto em praticamente em todos os Estados, 

pois só a Paraíba apresentou um valor de moderado a alto. Os estados do Ceará, Piauí e R. G. Norte 

voltaram a crescer o R(t), o que é preocupante, pois em março estes Estados estavam praticamente sem 

taxa de transmissão da Covid-19.  

A liberação do uso de máscaras em vários ambientes potenciais de transmissão viral e em função 

das festas juninas que se aproximam e do início oficial da campanha política por conta dos inúmeros 

comícios que ocorrerão pode agravar ainda mais a situação, pois grande parte da população está agindo 

como se a pandemia houvesse terminado, pois como os governantes estão indevidamente e sem 

embasamento científico liberando o uso de máscaras, a maioria da população, principalmente a menos 

instruída passa a aceitar as decisões governamentais como corretas.  

 Apesar do R(t) (taxa de transmissão) não ser uma métrica altamente confiável, pois usa valores 

médios que são facilmente afetados por outliers ou valores extremos, apenas Pernambuco e o Maranhão 

apresentaram diminuição no valor de R(t). Os estados do Ceará e Rio Grande do Norte que estavam 

praticamente sem transmissão em março, voltaram a apresentar valores de R(t) relativamente altos. Não 
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é possível realizar cálculo matemático porque em março estes Estados apresentavam valores 

aproximadamente 0,0 o que inviabiliza uma divisão.   

Um estudo comparativo do número de casos entre 19 de abril e 19 de junho se encontra na tabela 02. 

Tabela 02. Evolução do número de casos entre 19/04 e 19/06.  

Estado Casos 19/04 Casos 19/5 Casos 19/06 

Variação % 

entre abril e 

maio 

Variação % 

entre maio 

e junho 

Bahia 1539741 1546336 1559232 0,43 0,83 

Ceará 1243503 1245662 1252512 0,17 0,55 

Pernambuco 915203 931769 955956 1,81 2,60 

Paraíba 600615 603829 611277 0,54 1,23 

R. G. do Norte 502170 504395 515315 0,44 2,16 

Maranhão 429740 436642 440987 1,61 1,00 

Piauí 368016 368067 368379 0,01 0,08 

Sergipe 326928 327335 328096 0,12 0,23 

Alagoas 297279 298644 301012 0,46 0,79 

NORDESTE 12446390 12525358 12665532 0,62 1,05 

Fonte: Ministério da Saúde (número de casos) 

 

 Os gráficos abaixo representam a situação exposta na tabela o2. 
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 Observa-se que os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, que têm populações maiores, 

apresentam os maiores números de pessoas infectadas. E os números continuam aumentando mesmo 

em menor velocidade, mas que podem resultar em grande problema na eventualidade do surgimento de 

uma nova onda com uma variante potencialmente mais letal. 

 Em termos de percentuais os aumentos são relativamente pequenos, Pernambuco lidera com um 

aumento entre maio e junho de 2,60%. Mas este número em termos absolutos representa mais de 24187 

casos em junho quando comparado com o mês de maio. É um crescimento bastante significativo, porque 

dependendo da gravidade da infecção, pode representar um colapso hospitalar. Somente o Maranhão 

apresentou uma queda percentual do número de casos entre maio e junho.  

Tabela 03. Evolução do número de óbitos entre 19/04 e 19/06.  

Estado Óbitos 19/04 Óbitos 19/5 Óbitos 19/06 

Variação % 
entre abril e 

maio 

Variação % 
entre maio 

e junho 

Bahia 29817 29907 29985 0,30 0,26 

Ceará 26860 27008 27141 0,55 0,49 

Pernambuco 21552 21678 21809 0,58 0,60 

Paraíba 10198 10217 10232 0,19 0,15 

R. G. do Norte 8168   8197   8223 0,36 0,32 

Maranhão 10878 10887 10890 0,08 0,03 

Piauí 7735   7743   7751 0,10 0,10 

Sergipe 6340   6346   6353 0,09 0,11 

Alagoas 6919   6936   6939 0,25 0,04 

NORDESTE     256934     257838      258646 0,28 0,23 

Fonte: Ministério da Saúde (número de óbitos) 
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 Contrariamente ao número de casos, a mortalidade de pessoas vítimas da Covid-19 tem se 

reduzido lentamente no Nordeste. Certamente, a proteção vacinal é a grande responsável pela redução 

de mortes. 

 De modo geral, nos últimos meses deste ano vem ocorrendo uma diminuição no número casos 

graves e de óbitos devido a Covid-19, principalmente pelo fato de que a população mesmo de maneira 

lenta vem aderindo à vacinação. Entretanto, tem-se observado que ultimamente o número de casos e 

óbitos está voltando a crescer de forma menos agressiva, o que deve ser um sinal de alerta, uma vez que 

novas variantes do vírus estão surgindo, que mesmo com poder de infecção inferior, não se pode garantir 

que o quadro pandêmico vai continuar se comportando em queda. 
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