
Observatório Covid-19 Fiocruz, em 2022, iniciou o monito-
ramento da pandemia a partir da taxa de ocupação e oferta 
de leitos de UTI Covid-19 no Brasil. Em um primeiro 

Boletim1, assim como em uma nota técnica2, esta foi a única 
dimensão possível de se avaliar. Isto porque, em 9 de dezembro 
de 2021, o Ministério da Saúde sofreu um “ataque hacker” em 
seus sistemas de informática, impactando o recebimento e a 
disponibilização de dados sobre a pandemia de Covid-19. Os 
sistemas de informação em saúde Sivep-Gripe, e-sus Notifica e 
SI-PNI foram impactados.
 Na segunda semana de janeiro de 2022 os sistemas foram 
reestabelecidos e os dados voltaram a ser disponibilizados ao 
público. Contudo, é possível ainda observar inconsistências nos 
dados destes sistemas, provável fruto do represamento de 
informações nas secretarias municipais e estaduais de Saúde, e 
das dificuldades de consolidação das bases de dados neste perío-
do de indisponibilidade dos sistemas de informação. Desta forma, 
após mais de 35 dias sofrendo um apagão de dados no Ministério 
da Saúde, alguns indicadores voltaram a ser acessíveis e assim 
foi possível retomar as análises de internações, perfil demográfico 
e transmissão de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 
Ainda causa preocupação a instabilidade dos dados disponíveis 
de casos leves, óbitos e cobertura vacinal. 
 O mais recente Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz 
apresenta um balanço da pandemia para as semanas epidemioló-
gicas 1 e 2 de 2022 (período de 2 a 15 de janeiro). Ao longo destas 
duas semanas houve um aumento importante do número de casos 
de Covid-19, com uma média de 49 mil por dia, uma diferença de 
seis vezes o observado no início de dezembro de 2021. Esta 
ampliação de casos, no entanto, não é acompanhada de um 
aumento de óbitos na mesma proporção, ratificando a efetividade 
da vacinação. Vale mencionar que o patamar de cobertura vacinal 
que o Brasil tem no momento é superior ao de países como 
Alemanha e Inglaterra, para a primeira dose; e superior ao dos 
EUA, para a segunda dose. Isto é resultado da alta credibilidade 
do Programa Nacional de Imunizações, construída ao longo de 
mais de 45 anos.
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 Este cenário impacta diretamente a situação dos leitos de UTI 
Covid-19. Em comparação às análises realizadas nas duas 
últimas semanas, o quadro relativo às taxas de ocupação, de 
forma geral, piorou. Quatro unidades da Federação, que estavam 
fora da zona de alerta, ingressaram na zona de alerta intermediá-
rio (taxas iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%), 
somando-se a outras seis que já se encontravam nesta zona na 
semana anterior. Há ainda três estados na zona de alerta crítico.  
Alguns estados já acionam seus planos de enfrentamento contra a 
Covid-19 e reabrem leitos. Outros, na contramão, têm reduzido a 
quantidade de leitos disponíveis. Há, portanto, uma heterogenei-
dade entre os estados, que torna complexo o monitoramento dos 
leitos de UTI Covid-19, porém muito necessário. Possivelmente 
este cenário vai requerer aumento da disponibilidade de recursos 
assistenciais e equipes qualificadas, as quais vêm sofrendo com 
os afastamentos de profissionais que se contaminaram.
 Preocupa, ainda, a distribuição dos casos de internação e morte 
nos grupos etários. Desde dezembro de 2021 houve uma mudança 
no perfil das internações. O ano inicia com uma divergência na 
tendência da média e mediana da idade das internações em leitos 
clínicos e de UTI/óbitos. As internações retomaram um ritmo de 
rejuvenescimento e os óbitos seguem bastante concentrados entre 
idosos. Destaca-se ainda uma maior presença das idades mais 
jovens, tanto para internações quanto para óbitos. Em especial para 
internações, é bastante notável a participação de crianças com até 
2 anos. Os grupos extremos de idade então passam a ser o desta-
que da distribuição etária das internações e óbitos.
 Ao final, não resta dúvidas sobre a necessidade de avançar na 
vacinação, aumentar a capacidade de testagem e busca ativa, pela 
Atenção Primária, para controlar a disseminação da Covid-19, assim 
como o endurecimento da obrigatoriedade de uso de máscaras e de 
passaporte vacinal em locais públicos. Espera-se, finalmente, que nas 
próximas semanas os dados referentes às últimas semanas de 
dezembro de 2021 e do início de janeiro de 2022 estejam melhor 
consolidados nas bases de dados, possibilitando uma vigilância 
epidemiológica de qualidade para orientar processos de tomada de 
decisão baseados em evidências. 

O

1 https://agencia.fiocruz.br/observatorio-covid-19-divulga-boletim-apenas-com-indicadores-de-leitos-no-sus
2 https://agencia.fiocruz.br/observatorio-covid-19-aumento-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-demanda-atencao
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Casos e óbitos por Covid-19
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 Os dados registrados nas duas primeiras semanas epide-
miológicas (SE) de 2022 (2 a 15 de janeiro) mostram um 
enorme salto no número de casos de Covid-19. Foi registrada 
uma média de 49 mil casos diários, representando um cresci-
mento de quase seis vezes os valores verificados no início de 
dezembro de 2021 (cerca de 8 mil casos por dia), antes do 
“apagão” de dados sofrido pelos sistemas de informação do 
Ministério da Saúde. Mesmo considerando que parte desses 
casos se referem a registros que ficaram retidos nos sistemas 
(e-SUS-Notifica e Sivep-Gripe), há uma evidente tendência de 
aumento da transmissão da doença, agora com predomínio da 
variante Ômicron, que tem alta capacidade de transmissão. 
Essa tendência de aumento acelerado do número de casos já 
havia sido observada na Europa e mais recentemente na 
América do Sul, principalmente na Argentina e no Uruguai. 
 No entanto, a ampliação do número de casos não vem 
sendo acompanhada por um aumento proporcional da mortali-
dade. Foi registrada uma média de 130 óbitos diários nas duas 
primeiras SE de 2022, um pequeno aumento em relação ao 
início de dezembro de 2021. Assim como observado na 
Grã-Bretanha, em Portugal e na Argentina, há uma maior 
pressão sobre os hospitais com a busca de atendimento por 
parte de portadores sintomáticos, mas com um menor volume 
de internações em UTI e menor número de óbitos em relação 
a ondas anteriores da pandemia. Essa redução da gravidade 
dos casos de Covid-19 se deve à alta cobertura da vacinação 
alcançada por esses países, incluindo o Brasil. Já países com 

baixa cobertura de vacinação, como alguns da Europa Oriental 
e do Oriente Médio, mantêm uma letalidade alta, o que mostra 
que a variante Ômicron pode, em contextos de baixa cobertura 
vacinal, causar um aumento de quadros clínicos graves e levar 
à morte grande parte dos infectados.
 O aumento da incidência de casos novos foi mais abrupto 
em Minas Gerais, Amazonas e Distrito Federal, enquanto que 
em estados como Paraíba, Pará, Pernambuco e Maranhão se 
mantêm valores similares aos observados em dezembro. Para 
essas unidades da Federação deve-se suspeitar de falhas no 
processo de digitação e envio de dados ao Ministério da 
Saúde, já que estados vizinhos e semelhantes vêm apresen-
tando um aumento acelerado no número de casos. Esses e 
outros dados sobre a transmissão de Covid-19 podem ser 
visualizados no sistema MonitoraCovid-19, disponibilizado 
pelo Instituto de Comunicação e Informação em Saúde 
(Icict/Fiocruz). 
 Essas variações regionais podem ser resultado de falhas 
no fluxo de dados pelo e-SUS e Sivep-Gripe. Esses sistemas 
vêm apresentando problemas na coleta, digitalização e dispo-
nibilização de registros de casos e óbitos. No Piauí, por exem-
plo, foram divulgados, somente em 6 de janeiro, 9,6 mil casos 
da doença, o que contrasta com a média de 200 casos diários 
observada em dezembro de 2021 e demais dias de janeiro de 
2022. As falhas se refletem na divulgação atrasada de regis-
tros, ora muito abaixo do esperado, ora de aumento abrupto no 
número divulgado de casos de Covid-19.
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Níveis de atividade e incidência de Síndromes 
Respiratórias Agudas Graves (SRAG) no país
 O quadro de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) no 
Brasil, analisado com dados até a primeira Semana Epidemiológica 
de 2022, preocupa pelo total observado de 13 mil casos no período 
compreendido pelas duas últimas semanas de 2021 e a primeira de 
2022. A avaliação anterior, antes do intervalo em que dados do 
Sivep-Gripe se tornaram indisponíveis, apontou, nas três últimas 
semanas de novembro, um total de 5,6 mil casos de SRAG. Com o 
aumento, a taxa de incidência pela média móvel excede 5 casos por 
100 mil habitantes. Os casos de SRAG envolvem hospitalizações e 
óbitos por vírus respiratórios e este crescimento expressivo acontece 
em meio a disseminação da variante Ômicron no país, assim como a 
circulação de vírus da influenza em vários estados.
 O levantamento realizado no Infogripe indicou, nas semanas 
recentes, uma tendência de crescimento significativo da incidência de 
SRAG em todos os estados, com exceção de Roraima e Rio de 
Janeiro, onde há estabilidade. Da mesma forma, há tendência de 
crescimento significativo em todas as capitais, com exceção de Boa 
Vista, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Estes aumentos observados 
estão relacionados a novos casos de SRAG, que impõem maior 
pressão nos sistemas de saúde dos estados e municípios. Em Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe e no Distrito Federal, as taxas 
de incidência de SRAG excedem 10 casos por 100 mil habitantes. Em 

todos os estados as taxas de SRAG são consideradas altas, pois as 
estimativas excedem 1 caso por 100 mil habitantes. Em São Paulo e 
Minas Gerais as taxas estão próximas de 10 casos por 100 mil 
habitantes (9,6 e 8,8 casos por 100 mil habitantes, respectivamente).
 Como a variante Ômicron vem se disseminando com alta taxa de 
transmissão, os estados e municípios devem estar preparados, com 
disponibilidade de leitos e recursos no sistema de saúde. Em paralelo, 
as atividades de vigilância, como testagem e orientações para casos 
positivos, são essenciais para reduzir a transmissão e evitar um 
número ainda maior de casos novos. Para a população, permanece 
importante manter as práticas recomendadas, que diminuem as 
chances de contágio de vírus respiratórios, como evitar aglomerações 
e manter o uso de máscaras de boa proteção.  Principalmente, para 
evitar as manifestações de formas graves de Covid-19, a população 
elegível também deve completar o esquema vacinal contra  a doença 
e receber a dose de reforço para aqueles em que o calendário já 
alcançou seu grupo etário.
 A estimativa de casos nas semanas recentes é realizada por 
estimativa nowcasting pelo Infogripe (Procc/Fiocruz), com dados do 
Sivep-Gripe, por meio de modelo estatístico. O modelo avalia o 
número de casos nas semanas recentes que estão em processo de 
serem reportados ao sistema de vigilância (Sivep-Gripe).

Figura: Nível de SRAG
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 Em 12 de janeiro, considerando dados obtidos no dia anterior, o 
Observatório Covid-19 Fiocruz divulgou uma nota alertando sobre um novo 
crescimento nas taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no 
SUS. Tal fato é atribuído à proliferação ampla e rápida da variante Ômicron no 
país. Nessa mesma nota, sublinhava-se a incomparabilidade do cenário atual 
com o vivenciado no momento mais crítico da pandemia, entre março e junho 
de 2021. O avanço da vacinação e as características das manifestações 
clínicas da Covid-19 pela Ômicron, assim como os níveis de disponibilidade de 
leitos de UTI SRAG/Covid-19 muito mais baixos, indubitavelmente, colocam 
outro cenário. Além disso, não se deve ignorar que a circulação simultânea das 
variantes Ômicron e Delta do coronavírus, junto ao vírus da influenza, frente à 
ocorrência de casos graves, leva ao uso dos mesmos leitos de UTI. Com a 
perspectiva ainda de crescimento de casos de Covid-19 e influenza nas 
próximas semanas, a nota chamou a atenção para a necessidade de aciona-
mento, por gestores, dos planos de contingência, envolvendo a reabertura de 
leitos e adequação do quantitativo de equipes.
 Comparando dados relativos a 17 de janeiro aos observados em 10 de 
janeiro, verifica-se alguma adição de leitos em 12 estados e no Distrito 
Federal, com destaque para os acréscimos superiores a 50 leitos em 
Pernambuco (105 leitos) e Ceará (52 leitos). Na contramão, registraram-se 
reduções nos leitos em Roraima, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso.
 O quadro relativo às taxas de ocupação, de forma geral, piorou. Cinco 
unidades da Federação, que estavam fora da zona de alerta, ingressaram na 
zona de alerta intermediário (taxas iguais ou superiores a 60% e inferiores a 
80%), somando-se às outras seis que nela se mantiveram. Três estados – 
Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás – juntaram-se a Pernambuco na zona de 
alerta crítico (taxas iguais ou superiores a 80%). Doze estados permaneceram 
fora da zona de alerta.
 Quanto ao Rio de Janeiro, embora divulgado em site da Secretaria de 
Estado de Saúde uma taxa de ocupação de 10,4%, optou-se por ignorá-la 
frente à defasagem dos dados dos municípios que a compõem. O Pará 
manteve-se na zona de alerta intermediário, ainda que se tenha observado 
queda de 71% para 63% na sua taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19. 
Também merecem destaque os aumentos nas taxas de São Paulo (35% para 
49%) e Paraná (46% para 56%), independentemente de se manterem fora da 
zona de alerta.
 Conforme já mencionado, quatro estados encontram-se na zona de alerta 
crítico: Pernambuco (86%), Espírito Santo (80%), Mato Grosso (84%) e Goiás 
(81%). Onze unidades encontram-se na zona de alerta intermediário: 
Amazonas (77%), Roraima (60%), Pará (63%), Tocantins (76%), Maranhão 
(60%), Piauí (67%), Ceará (71%), Rio Grande do Norte (65%), Bahia (66%), 
Mato Grosso do Sul (65%) e Distrito Federal (74%). Onze estados permane-
cem fora da zona de alerta: Rondônia (54%), Acre (25%), Amapá (45%), 

Paraíba (24%), Alagoas (49%), Sergipe (21%), Minas Gerais (24%), São Paulo 
(49%), Paraná (56%), Santa Catarina (39%) e Rio Grande do Sul (49%).
 Entre as capitais com taxas divulgadas, Fortaleza (85%), Recife (80%), 
Belo Horizonte (88%), Rio de Janeiro (95%) e Cuiabá (100%) estão na zona de 
alerta crítico e Porto Velho (66%), Manaus (77%), Boa Vista (60%), Palmas 
(69%), São Luís (68%), Teresina (66%), Salvador (65%), Vitória (78%), Curitiba 
(61%), Campo Grande (77%), Goiânia (77%) e Brasília (74%) estão na zona 
de alerta intermediário. No caso da cidade do Rio de Janeiro, é importante 
sublinhar que a taxa aqui apresentada não inclui no denominador leitos 
impedidos/bloqueados, o que eleva o seu valor. É possível que o gerenciamen-
to dos leitos frente à necessidade de expansão da oferta contemple a possibili-
dade de reabertura desses leitos impedidos. De 455 leitos de UTI 
SRAG/Covid-19 disponíveis, 433 estavam ocupados. Entre os 433 ocupados, 
43,7% estavam com pacientes com Covid-19 ativa e 51,4% com pacientes 
com outras causas de internação.
 É fato que a interpretação das taxas de ocupação de leitos de UTI no 
monitoramento da Covid-19 tem se tornado mais complexa. Ainda assim, 
continua sendo um importante sinalizador da situação da pandemia e da 
pertinência de se expandir ou contrair a disponibilidade de recursos assisten-
ciais para atendê-la, o que é esperado no curso de uma pandemia.
 Frente ao exemplo da cidade do Rio de Janeiro, onde a variante Ômicron 
tornou-se dominante, pode se especular que parte substantiva das internações 
utilizando os leitos de UTI SRAG/Covid-19, em outros locais, seja também por 
outras causas. Situação semelhante também foi observada no Rio Grande do 
Norte, onde a taxa de 65% somou uma parcela de 44% relacionada à interna-
ção de pacientes com Covid com outra de 21% relacionada a internações por 
outras causas. Mas não se pode ignorar a heterogeneidade do país, incluindo 
múltiplos cenários de distribuição das variantes, nível de cobertura vacinal e 
capacidade de ampliação de recursos assistenciais, especialmente, os mais 
complexos.
 A situação de Pernambuco, particularmente, chama a atenção, pelo 
número de leitos já disponibilizados e a manutenção da taxa de ocupação em 
patamar tão elevado. Em pleno verão, é um ponto de atração turística que atrai 
muitos visitantes, o que pode tornar o quadro mais crítico.
 Enfim, é importante continuar acompanhando o andamento da pandemia 
nas próximas semanas, merecendo atenção especial o crescimento das taxas 
de ocupação de leitos de UTI em estados com baixas coberturas vacinais e 
mais carentes de recursos assistenciais. Em meio a isso, é incontestável a 
necessidade de avançar na vacinação, fortalecer a rede básica de saúde e 
empreender esforços para controlar a disseminação da Covid-19 com o 
endurecimento da obrigatoriedade de uso de máscaras e de passaporte 
vacinal em locais públicos, e deflagrar campanhas para orientar a população 
sobre o autoisolamento ao apresentarem sintomas, evitando, inclusive, a 
transmissão intradomiciliar.

Leitos de UTI para Covid-19

Figura: Taxa de ocupação (%) de leitos de UTI Covid-19 para adultos
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Figura 8: Gráfico da taxa de ocupação (%) de leitos de UTI Covid-19 para adultos
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Nota: Os estados de MS e RR estão com a cor cinza pela ausência da disponibilidade de dados no dia da coleta
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 A dinâmica da pandemia e a vacinação – que funciona como 
a principal estratégia de mitigação adotada pelos países – 
marcou de forma importante algumas fases de transição da 
idade dos casos de internação e óbitos no Brasil. No início de 
2021, a mediana da idade entre as internações, ou seja, a idade 
que delimita a concentração de 50% dos casos, era de 66 anos. 
Em junho daquele mesmo ano, pela primeira vez, o número de 
mortes por Covid-19 entre não idosos superou o de idosos no 
Brasil. A estimativa chegou ao menor patamar entre as semanas 
epidemiológicas (SE) 23 (6 a 12 de junho) e 27 (4 a 10 de julho), 
em 51 anos. As principais vítimas foram as pessoas de 40 a 59 
anos. Até então, os óbitos ocorriam, principalmente, entre idosos 
de 60 a 79 anos.
 Após o apagão de dados do Ministério da Saúde, que impe-
diu a análise de dados demográficos a partir de 9 de dezembro 
de 2021, foi possível retomar a análise. Verificou-se que, exata-
mente durante o período de ausência de dados, houve uma 
mudança. A média de casos, que vinha caindo desde a SE 40 (3 
a 9 de outubro), permaneceu com tendência de queda, e atual-
mente se encontra em 57,2 anos. A mediana, por sua vez, 
mantém-se próxima do limite do grupo etário de idosos, com 61 
anos. Internações em UTI seguem a mesma tendência. A queda 
da média de idade, iniciada na SE 41 (10 a 16 de outubro), se 
mantém e na SE 1 de 2022 se encontra com média de 58,2 anos 
e mediana de 64 anos. Para óbitos, a estabilidade da média de 
idade, em torno de 70 anos, foi perdida desde a SE 44 (31 de 
outubro a 6 de novembro) e na SE 1 de 2022 se encontra em 67 
anos (média). A mediana da idade sofreu ligeiro aumento e atual-
mente se encontra em 71 anos (figura 1). 
 O ano inicia, portanto, com uma divergência na tendência da 
média e mediana da idade das internações em leitos clínicos e 
de UTI/óbitos. Com relação à distribuição por idade simples 
(figura 2), três características chamam a atenção. Ao comparar a 
semana com maior número de internações e óbitos de 2021 (SE 
12, de 21 a 27 e março), a semana com menor média e mediana 
de idade (SE 23, de 6 a 12 de junho) e a SE 1 de 2022, observa--
se o achatamento da curva de distribuição de internações. Isto 
significa que há uma distribuição mais homogênea das interna-
ções. Dado que a idade é um fator de risco conhecido para a 
Covid-19, e dado o contexto de uma redução importante de 
casos desde os dois marcos temporais usados para compara-
ção, este comportamento sugere que a oferta possa estar deter-
minando a demanda, e que a idade não seja um critério imperati-
vo para determinar a internação.
 Destaca-se ainda uma maior presença das idades mais 
jovens, tanto para internações quanto para óbitos. Em especial 
para internações, é bastante notável a participação de crianças 
com até 2 anos nas internações. É um indicativo de que este 
grupo passou a ocupar lugar de destaque na pandemia no final 
de 2021 e início de 2022. E sinaliza uma preocupação, uma vez 

que as internações de crianças, principalmente em UTI, repre-
sentam um problema crônico no Brasil, devido à quantidade 
reduzida de leitos. Finalmente, ressalta-se que a curva de óbitos 
para a SE 1 de 2022 é marcada por um desenho denominado 
serrilhado, o que caracteriza um problema com relação ao 
preenchimento da variável idade nas fichas de notificação. Este 
erro, cuja principal marca é uma tendência em haver maior 
número de idades preenchidas com dígitos terminais (idades 
com final zero), joga luz à qualidade dos dados disponíveis. A 
despeito disso, nota-se aqui não um achatamento, mas uma 
clara distinção do grupo de idosos em comparação às demais 
faixas etárias: a participação das idades acima de 60 anos é 
visivelmente maior que as demais.
 Os grupos extremos de idade então passam a ser o destaque 
da distribuição etária das internações e óbitos. O grupo de 0 a 19 
anos, no início de 2021, contribuía com 4,5% dos casos. O menor 
patamar foi observado na SE 12, com 1,2%. A SE 1 de 2022 
apresenta 7,9% das internações nessa faixa etária. Idosos, que na 
SE 23 respondiam por 27,4% dos casos, na SE 1 de 2022 passa-
ram a representar 54% dos casos. Embora esta marca não seja a 
mesma que foi verificada na SE 1 de 2021, com 63,3 anos, repre-
senta um aumento da tendência que vinha se estabelecendo.
 Para os óbitos, o grupo de 0 a 19 anos frequentemente 
representava menos de 1% do volume de mortes. Este percentu-
al esteve em 0,2% na SE 12 e chegou a 2,9% na SE 51. Na SE 
1 de 2022 o patamar é de 1,9%. Já os idosos, que na SE 23, na 
menor marca de 2021, chegaram a contribuir com 44,6% das 
mortes, na SE 1 de 2022 representam 74,8% do total de regis-
tros de óbitos (figura 3). O aumento da dispersão em torno dos 
grupos etários mais longevos (mas ainda concentrado entre 
idosos), assim como o aumento proporcional do grupo de crian-
ças de 0 a 4 anos, é corroborado na figura 4.
 É importante mencionar que verificou-se este aumento tanto 
entre casos, quanto entre óbitos. Isto ocorre ainda nas interna-
ções em UTI (figura 5). Em comparação à SE 46 de 2021 (14 a 
20 de novembro), nota-se que há uma convergência da contribui-
ção proporcional dos grupos de adultos jovens e de idosos. Entre 
os idosos, cresce a contribuição dos grupos de 80 anos e mais e 
diminui a contribuição dos grupos de 60 a 69 anos e 70 a 79 
anos. Entre os adultos, cresce a contribuição dos grupos de 20 a 
29 anos e 30 a 39 anos e diminui a contribuição dos grupos de 
50 a 59 anos e 40 a 49 anos. 
 O cenário que se apresenta é de incerteza em médio prazo. 
Há uma impressão sobre um rejuvenescimento das internações 
e manutenção do patamar da idade dos óbitos. Para as interna-
ções em UTI parece haver uma nova forma de distribuição, em 
que adultos mais jovens e idosos menos longevos passam a 
compartilhar o perfil que mais requer cuidados intensivos. As 
próximas semanas poderão alterar a dinâmica das internações 
por Covid-19 no país.

Perfil demográfico
Situação de idosos e crianças requer atenção
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 Ao longo da História, a vacinação tem se mostrado como uma 
importante medida de proteção individual e coletiva no enfrenta-
mento de doenças, em especial as transmissíveis. O investimento 
no desenvolvimento e na produção de vacinas é, portanto, funda-
mental para que as autoridades sanitárias possam dar respostas 
efetivas a situações que ameaçam a saúde das populações. Para 
isso, é preciso ter uma política pública consistente voltada para a 
ciência e a inovação e que aporte recursos de diversas naturezas 
para que o país desenvolva suas capacidades, atenda às necessi-
dades de saúde e participe ativamente do esforço global de 
produção de conhecimento e de novas tecnologias.
 O esforço mundial, inclusive do Brasil, por meio de suas 
renomadas instituições de ciência, pesquisa e inovação (como 
Bio-Manguinhos, na Fiocruz, e o Instituto Butantan), para a produ-
ção e uso de vacinas, possibilitou que a imunização da população 
tivesse início ainda ao final do primeiro ano da pandemia de 
Covid-19. No Brasil, onde o primeiro caso de Covid-19 foi notifica-
do em 26 de fevereiro de 2020, a campanha teve início menos de 
um ano depois, em 17 de janeiro de 2021.
 A vacinação contra a Covid-19 completa agora um ano, com 
resultados muito positivos, que indicam efetividade na proteção 
de formas graves, evitando hospitalizações e óbitos e demons-
tram a capacidade de planejamento do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
particular, no avanço da vacinação, tendo em vista sua logística 
de distribuição, armazenamento e aplicação.  Também foi muito 
importante a grande aceitação da vacinação por parte da popula-
ção, no entendimento de uma proteção individual e coletiva. Mais 
de 145 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal com 
duas doses ou dose única (segundo dados do MonitoraCovid, em 
16 de janeiro). Isto é um reflexo da reputação que o PNI construiu 
ao longo dos anos, permitindo inclusive o acesso universal e 
gratuito aos imunobiológicos. O movimento antivacina se mostra 
mais fraco no Brasil do que em outros países.
 A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início com 
um número limitado de doses de vacina. Como forma de lidar com 
este desafio, o PNI definiu grupos prioritários para receber a 
vacina, tendo como foco a redução da morbimortalidade. Com 
isto, pessoas com comorbidades, populações vulneráveis (como 
indígenas) e grupos etários mais longevos foram identificadas 
pelo maior risco de SRAG por Covid-19, ou seja, as formas mais 
graves com hospitalização e/ou óbito1.
 Naquele momento foi fundamental a capilaridade do SUS, em 
especial o papel da Atenção Primária à saúde (APS), para a 
distribuição de doses de imunizantes para estados e municípios, 
de forma a alcançar amplitude espacial na cobertura, inclusive no 
interior do país.  Por outro lado, o número limitado de doses 
acarretou um ritmo inicial de vacinação que somente possibilitou 
um aumento significativo de cobertura vacinal após alguns meses. 
A proporção de população total vacinada somente excedeu 50% 
em agosto de 2021, para primeira dose, e em outubro para o 
esquema completo. Neste cenário, foi importante que grupos mais 
vulneráveis, como idosos, alcançassem cobertura expressiva 
mais rapidamente.
 Ao mesmo tempo, a vacinação iniciou-se quando a variante 
Gama do vírus Sars-CoV-2 se disseminou rapidamente e passou 
a predominar em todo o país. Houve, nos primeiros meses de 
2021 uma nova onda de casos de Covid-19 no país, inclusive 
hospitalizações, levando a um estado de colapso do sistema de 
saúde, como apontado nos boletins regulares do Observatório 
Fiocruz Covid-19. Estudos de modelagem indicaram a necessida-
de de permanecer com as várias medidas de mitigação e supres-
são de transmissão, como testagem e isolamento de casos confir-
mados (quarentena), distanciamento físico e uso de máscaras de 
proteção, combinados com os esforços de vacinação2

 Estes temas foram continuamente destacados nos boletins do 
Observatório Covid-19 Fiocruz ao longo de 2021. Apesar da 
adoção de medidas não-farmacológicas de modo bastante 
heterogêneo e com grau variado de adesão, sem dúvida a campa-
nha de vacinação foi essencial para evitar um número de hospita-
lizações e óbitos que poderia ter sido ainda maior, da ordem de 
dezenas de milhares de casos evitados a partir de avaliação no 
Rio de Janeiro, por meio de modelos da dinâmica da doença2 e 
para população idosa no país por meio de modelo estatístico3.

 A partir do segundo semestre, com a disponibilidade dos 
dados de registros de vacinação e dados de hospitalização e 
óbitos, foi possível conduzir estudos que avaliaram a efetividade 
da vacinação na proteção contra estas formas graves.  Os resulta-
dos para os principais imunizantes disponibilizados no país indica-
ram que a proteção variou entre faixas etárias, mas com proteção 
significativa para adultos jovens com esquema completo de imuni-
zação, sendo avaliada, para algumas faixas etárias, acima de 80% 
na prevenção de hospitalização e óbito4,5, . Houve efetividade 
também para faixas etárias mais longevas, como acima de 70 
anos, porém inferior. Este diagnóstico gerou preocupação e 
ocorreu concomitante ao tempo em que muitos indivíduos nessas 
faixas etárias completavam seis meses de imunização, levando a 
uma necessidade de dose de reforço da vacina.
 Apesar dos atrasos nas decisões sobre aquisição de 
vacinas e o quantitativo insuficiente distribuído nas fases 
iniciais aos estados e municípios, a campanha de vacinação 
alcançou resultados positivos, principalmente pela atuação de 
gestores estaduais e municipais nas estratégias de aquisição 
das vacinas, bem como na comunicação e informação à popu-
lação, demonstrando a efetividade dos imunizantes, sobretudo 
para reduzir hospitalizações e óbitos. Vale mencionar que o 
esforço de grupos técnicos para a definição de critérios de 
prioridade, elaboração de recomendações e formulação do 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19 (PNO) foi imprescindível para os resultados que 
estão sendo alcançados.
 Se nas primeiras etapas da campanha foram contemplados 
os grupos considerados mais vulneráveis, como pessoas com 
comorbidades, populações indígenas e grupos etários mais 
idosos, na sequência diversas entidades de profissionais se 
envolveram nas discussões e contribuíram para a definição da 
necessidade de inclusão de outros grupos para a vacinação, 
como as gestantes e as crianças. No caso das gestantes, 
puérperas e lactantes, apenas em julho de 2021 a imunização 
passou a ser recomendada pelo Ministério da Saúde, sendo 
realizada com as vacinas CoronaVac e Comirnaty. A cobertura 
vacinal desse grupo ainda não alcançou o nível adequado, pois 
houve uma série de notícias falsas e desinformação e por isso 
ainda é motivo de preocupação e necessita de maior atenção por 
parte dos gestores.  Além das gestantes, os adolescentes entre 
12 e 18 anos foram incluídos em julho de 2021 no PNO. As crian-
ças entre 5 e 11 anos passaram a ser vacinadas a partir de janei-
ro de 2022, após a aprovação pela Anvisa da vacina da Pfizer, 
em dezembro de 2021.  
 A mobilização de secretários de Saúde dos estados e dos 
municípios, para a preparação de unidades de saúde e equipes, e 
a distribuição dos imunizantes permitiu rapidez na aplicação das 
vacinas. O apoio da sociedade civil organizada foi outro fator 
determinante para a adesão da população e agilidade da ação, 
mesmo que não tenha havido campanhas nacionais de esclareci-
mento e incentivo à vacinação desde o início. 
 Conforme mencionado, desde o início da campanha de 
imunização no país, à medida em que se amplia o percentual 
de população vacinada com pelo menos duas doses, os imuni-
zantes vêm demonstrando seu papel como estratégia funda-
mental para o enfrentamento da pandemia. Em seus boletins 
quinzenais, o Observatório Covid-19 Fiocruz passou a 
apresentar um gráfico cruzando o número de óbitos e a propor-
ção da população total vacinada com esquema completo. A 
inspeção visual das curvas, embora não permita uma análise 
conclusiva, é clara quando mostra que a queda de óbitos 
acompanha o crescimento da cobertura vacinal na população.
 Em 2021, durante a crise e colapso do sistema de saúde, 
quando foi atingido o índice de 10% da população com esquema 
vacinal completo, constatou-se a redução da média diária de 
óbitos de cerca de 3 mil para 2 mil; em julho, com 20% da popula-
ção vacinada, a média diária de óbitos estava em torno de mil; em 
setembro, com 40% de vacinados, a média de óbitos diários era 
de 500. E em novembro, com 60% da população vacinada, a 
média de óbitos diários esteva em torno de 250. 
 É possível supor, então, que a vacina cumpre seu objetivo de 
impedir casos graves e fatais de Covid-19 (figura 1), o que já vem 
sendo sustentado por diversos estudos em outros países.

A importância e o sucesso das vacinas contra a Covid-19
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 No nível municipal, um bom exemplo vem do sucesso da 
campanha de vacinação em Botucatu (SP), onde foi realizado um 
estudo do Ministério da Saúde sobre efetividade da vacina 
Oxford/AstraZeneca, envolvendo a Fiocruz e a Unesp, além da 
prefeitura. Na SE 23 de 2021 (6 a 12 de junho), no período mais 
crítico da pandemia para o município, foram registrados 988 novos 
casos, com 111 internados, sendo 38 em leitos de UTI. Atualmente, 
com 90,95% da população imunizada com duas doses e quase 
70% da população vacinada com a terceira dose (dose de reforço), 
o quadro é outro. O município encerrou a segunda Semana 
Epidemiológica de 2022 (de 9 a 15 de janeiro), período em que 
houve grande transmissão e crescimento de casos com a variante 
Ômicron, com 1.919 casos novos de Covid-19, quase o dobro de 
sete meses atrás, porém sem que houvesse nos hospitais de 
Botucatu qualquer morador internado em UTI6.
 Apesar dos avanços na imunização e de seus impactos positi-
vos já sensíveis, uma nota técnica publicada pelo 
MonitoraCovid-197 alerta que a campanha de vacinação contra a 
Covid-19 no país vem sendo marcada por desigualdades sociais, 
de modo que muitos municípios ainda se encontram distantes da 
realidade de Botucatu, sendo o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) um indicador que qualifica essa desigualdade. 
Locais com baixo índice de desenvolvimento têm taxas de cober-
tura mais baixas. Aspectos ligados à renda e à localização 
geográfica também determinam o acesso ao imunizante e o 
percentual de população vacinada. Na comparação entre os 
municípios, considerando o tipo da dose (primeira, esquema 
completo e reforço), o IDH e o tamanho da população residente 
nessas cidades, observou-se que há uma queda de quase 20% 
na cobertura da primeira dose, de acordo com o nível de desen-
volvimento dos municípios.

 Considerando o aspecto geográfico, enquanto as regiões Sul 
e Sudeste apresentam elevado percentual da população imuniza-
da, áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda 
apresentam bolsões com baixa imunização para Covid-19. Se for 
considerado como um cenário de segurança a vacinação com 
esquema completo acima de 80%, há no Brasil apenas 16% dos 
municípios nessa situação. Além disso, algumas áreas de fronteira 
apresentam baixa cobertura vacinal, o que representa risco para a 
população local e uma ameaça de entrada de novas variantes. 
Esses são elementos fundamentais para se repensar estratégias 
de fortalecimento do SUS, em busca da qualificação e da melhoria 
da Atenção Primária à Saúde, do apoio à cooperação entre 
estados e municípios para a construção de redes de saúde e a 
consolidação das regiões.
 Finalmente, ao completar um ano de vacinação, alguns desa-
fios ainda permanecem: avançar com a cobertura vacinal em 
populações com menor acesso às vacinas ou grupos com 
resistência às vacinas, aumentar a cobertura de vacinação infantil 
iniciada recentemente, prover doses de reforço para proteção 
mais efetiva, inclusive com novas variantes como a Ômicron, e 
diminuir a heterogeneidade entre estados e municípios na cober-
tura vacinal.
 Neste sentido, é bastante importante a autossuficiência na 
produção de vacinas e notícias recentes8 apontam para este 
caminho, que permitirá maior autonomia na oferta de doses. 
Será essencial manter a aceitação expressiva da população 
para manter a vacinação contra a Covid-19, juntamente com 
imunizantes de outras doenças, como a influenza, incluindo a 
promoção de campanhas do Ministério da Saúde de combate 
às informações falsas veiculadas sobre a eficácia e segurança 
das vacinas.

 
Figura 1. Número de óbitos e proporção da população total vacinada com esquema completo. Brasil, 2021. Fonte: Boletim Observatório Covid-19 
Fiocruz, semanas 47 e 48 (de 21 de novembro a 4 de dezembro).

 
 
 
 A inspeção visual das curvas, embora não permita uma análise conclusiva, é clara quando mostra 
que a queda de óbitos acompanha o crescimento da cobertura vacinal na população. Podemos supor, 
então, que a vacina cumpre seu obje�vo de impedir casos graves e fatais de Covid-19.
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