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Figura 1. Distribuição quantitativa das notificações de COVID-19 de residentes até a semana 
10/2021. Arapiraca/AL, 15/03/2021.

Figura 2. Distribuição quantitativa das notificações de COVID-19 de residentes sendo Arapiraca 
município notificante segundo data de início dos sintomas e semana epidemiológica. 
Arapiraca/AL, 15/03/2021.
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ESUS-VE disponível em notifica.saude.gov.br. Acessado em 07/03/2021. Sujeito a alterações.

ESUS-VE disponível em notifica.saude.gov.br. Acessado em 28/02/2021. Sujeito a alterações.

Verifica-se as últimas semanas são marcadas por aumentos progressivos na quantidade de 
notificações, sendo que na última semana analisada verifica-se uma tendência crescente pela média 
móvel há 6 (seis) semanas. A quantidade de notificações registradas nas últimas semanas são as 
maiores desde julho/2020. 
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Analisar o comportamento da quantidade de notificações ao longo das Semanas 
Epidemiológicas segundo a data do início dos sintomas se torna mais preciso com relação ao 
entendimento da evolução da COVID-19 em Arapiraca, já que a data de notificação não interfere 
significativamente na análise. É possível observar na Figura 2 o aumento progressivo de 
notificações por data de início dos sintomas a partir da segunda semana epidemiológica. 
Verifica-se uma tendência crescente de notificações por data de início dos sintomas desde a 
última semana epidemiológica do ano de 2020 (Semana 53). Essa análise corrobora com a 
importância de continuarmos adotando as medidas protetivas necessárias contra a COVID-19 e 
a necessidade de termos um isolamento social mais rigoroso na tentativa de reduzir os impactos 
causados neste momento. É importante salientar a necessidade de fortalecer a busca ativa de 
casos para reduzir as possibilidades de subnotificação permitindo que as análises traduzam o 
ponto mais próximo da realidade, para que se possa perceber, em tempo oportuno, as mudanças 
dando a possibilidade da implementação/adoção de medidas assertivas de enfrentamento da 
COVID-19.

Analisando a Figura 3 que mostra a evolução de casos confirmados do município de Arapiraca 
segundo semana epidemiológica verifica-se que há um importante aumento de casos 
confirmados evidenciado pela média móvel de 3 semanas registrando aumento progressivo por 
média móvel desde a Semana 06/2021. Verifica-se uma queda de 5% na quantidade de casos 
confirmados considerando as duas últimas semanas analisadas. Não devemos abrir mão das 
medidas essenciais de proteção à saúde que repercutem na saúde individual e coletiva.

Figura 3. Distribuição quantitativa dos casos confirmados da COVID-19 segundo semana 
epidemiológica. Arapiraca/AL, 15/03/2021.
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Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações. 



Analisando a Figura 4 percebe-se uma certa constância na distribuição de casos confirmados da 
COVID-19 de residentes segundo faixa etária no município de Arapiraca/AL. Vale salientar que os 
dados referentes ao mês de março de 2021 são parciais. Há uma possibilidade de aumento no 
percentual de infectados do público adulto jovem (20 a 49 anos de idade) e uma possível 
redução da proporção de infectados no grupo etário de 40 a 59 anos. Verifica-se uma possível 
estabilidade no percentual de infectados acima de 60 anos de idade nos últimos dois meses. 

Analisando a Figura 5 verifica-se um aumento “em escalada” na média móvel de 07 dias de casos 
confirmados da COVID-19 em Arapiraca/AL desde o início do mês de fevereiro de 2021, saltando 
de uma média de 40 casos confirmados/dia em 06/02/2021 para 126 casos confirmados/dia em 
15/03/2021.
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Figura 4. Distribuição percentual de casos confirmados da COVID-19 segundo faixa etária e mês 
de confirmação. Arapiraca/AL, 15/03/2021.

Figura 5. Média móvel de 07 dias de casos confirmados da COVID-19 de residentes segundo data 
de confirmação. Arapiraca/AL, 15/03/2021.
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Dados. Sujeito a alterações. Mar/21: dados parciais até 15/03/2021.

Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações.



A Figura 7 representa a distribuição de óbitos confirmados da COVID-19 por data de ocorrência 
do óbito. Acompanhar a evolução dos óbitos apenas por esta metodologia não é a ideal em 
virtude do atraso para a confirmação dos óbitos por COVID-19, já que o RT-PCR é o teste 
confirmatório nesse caso, e todo o Brasil passou/passa por dificuldades no acesso a resultados 
desse tipo de exame em tempo oportuno. Nos dias atuais presencia-se, novamente, um atraso 
nos resultados emitidos pelo Laboratório Central de Alagoas (LACEN/AL) o que, 
consequentemente, limita a análise de óbitos pela data de ocorrência interferindo na qualidade 
da informação.
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Figura 6. Distribuição quantitativa de óbitos confirmados da COVID-19* segundo data de 
confirmação e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 15/03/2021.

Figura 7. Distribuição quantitativa de óbitos confirmados da COVID-19* segundo data de 
ocorrência e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 15/03/2021.
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A Semana 26 foi a que apresentou a maior quantidade de óbitos segundo a data de 
confirmação (Figura 6) em todo o período analisado com 26 óbitos confirmados da 
COVID-19 em 07 (sete) dias. 
A quantidade de óbitos confirmados na penúltima semana analisada (15 óbitos) (Figura 6) 
é a maior registrada desde 25/07/2020. Esse dado chama bastante a atenção e sinaliza um 
aumento expressivo na quantidade de óbitos nos últimos dias corroborando com o 
aumento expressivo de casos confirmados e de notificações. 

Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações. * Óbitos
confirmados da COVID-19 segundo semana epidemiológica é um dos indicadores utilizados pelo Decreto Estadual nº
70.177 de 26 de junho de 2020 que dispõe sobre a Matriz de Risco e dá outras providências.

Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.



Analisando a Figura 9 percebe-se que no mês de janeiro/2021 o percentual de óbitos ocorridos 
na faixa etária acima de 60 anos foi o terceiro menor desde julho/2020 indicando um maior 
avanço na quantidade de óbitos ocorridos na faixa etária de 40 a 59 anos de idade, porém em 
fevereiro de 2021 e início de março 2021 já volta a ser marcado pelo percentual expressivo de 
óbitos em idosos acima de 60 anos de idade. Outro ponto que chama a atenção é o percentual 
de óbitos na faixa etária de 20 a 39 anos de idade que foram expressivas nos meses de 
novembro e dezembro de 2020, correspondendo a 7,7% e 11,1%, respectivamente, e voltam a se 
manter em fevereiro/2021 e nos primeiros quinze dias de março de 2021.

Analisando a Figura 8 verifica-se que no dia 14/03/2021 a média móvel de 07 dias de óbitos 
confirmados da COVID-19 segundo data de confirmação foi de 2 óbitos/dia de residentes de 
Arapiraca/AL. Em 03/03/2021 chegou-se a atingir aproximadamente 3 óbitos confirmados da 
COVID-19 de residentes por dia.

Figura 9. Distribuição percentual de óbitos confirmados de residentes da COVID-19 segundo 
mês de ocorrência e faixa etária. Arapiraca/AL, 15/03/2021.
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Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações. Mar/21: dados parciais até o dia 13/03/2021.

Figura 8. Média móvel de 07 dias de óbitos confirmados de residentes da COVID-19 segundo 
data de confirmação. Arapiraca/AL, 15/03/2021.



A Semana 26 foi a que apresentou a maior quantidade de óbitos segundo a data de 
confirmação (Figura 6) em todo o período analisado com 26 óbitos confirmados da 
COVID-19 em 07 (sete) dias. 
A quantidade de óbitos confirmados na penúltima semana analisada (15 óbitos) (Figura 6) 
é a maior registrada desde 25/07/2020. Esse dado chama bastante a atenção e sinaliza um 
aumento expressivo na quantidade de óbitos nos últimos dias corroborando com o 
aumento expressivo de casos confirmados e de notificações. 
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Figura 10. Distribuição percentual dos óbitos de residentes confirmados da COVID-19 segundo 
faixa etária e sexo até a semana 10/2021. Arapiraca/AL, 15/03/2021.

Figura 11. Distribuição acumulada de casos e óbitos confirmados COVID-19 segundo semana 
epidemiológica. Arapiraca/Al, 15/03/2021.

Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Analisando a Figura 9 percebe-se que na semana 19, considerando o acumulado de casos e 
óbitos confirmados da COVID-19, foi a que apresentou a maior taxa de letalidade com 10,2%, e 
desde então, apresentou redução constante e gradativa durante as semanas posteriores. 
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Analisando a Figura 12 verifica-se que a taxa de ocupação de leitos de UTI da rede estadual 
sediada em Arapiraca desde o dia 28 de junho de 2020 é irregular, apresentando constante 
oscilação.  Verifica-se uma tendência de elevação em escalada na taxa de ocupação de UTI nos 
últimos 45 dias, saltando de 48,6% em 26/01/2021 para 91% em 14/03/2021. A partir do dia 
12/02/2021 Arapiraca passou a contar com mais 20 leitos clínicos COVID-19 e mais 10 leitos UTI 
COVID-19 sediados no Complexo Hospitalar Manoel André (CHAMA), sendo que no dia 
19/02/2021 se teve o acréscimo de mais um leito UTI COVID-19 e no dia 01/03/2021 acréscimo 
de mais dois leitos nessa unidade hospitalar. No dia 13/03/2021 acréscimo de mais 3 leitos UTI e 
mais 2 leitos UTI no dia 14/03/2021. Hoje (15/03/2021) o município de Arapiraca conta com 56 
leitos UTI COVID-19, sendo 32 na Unidade de Emergência do Agreste, 10 no Hospital Regional de 
Arapiraca, e 14 no Hospital CHAMA. No dia 14/03/2020 Arapiraca estava com uma taxa de 
ocupação de leitos de UTI COVID-19 em 91%, apesar do acréscimo de leitos pela rede estadual, 
e esse é um dos principais termômetros para se avaliar o avanço da pandemia em nossa região, 
exigindo bastante atenção. Mais uma vez reforça-se que não devemos abrir mão das medidas 
essenciais de prevenção, e principalmente a necessidade da adoção de medidas mais rígidas de 
distanciamento social. 

Figura 12. Evolução da Taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede estadual localizada em 
Arapiraca* e média móvel de 7 dias segundo dia. Arapiraca/AL, 07 de junho 2020 a 14 de março 
de 2021.

Fonte: Boletins de Leitos Hospitalares de Arapiraca. Sujeito a alterações. *Taxa de ocupação calculada levando-se em
conta a disponibilidade de leitos de UTI dos Hospitais DJACY BARBOSA (com atendimentos encerrados em
setembro/2020), Unidade de Emergência do Agreste, Hospital Regional de Arapiraca e Hospital CHAMA.
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Fonte: Boletins de Leitos Hospitalares de Arapiraca. Sujeito a alterações. *Taxa de ocupação calculada levando-se em
conta a disponibilidade de leitos de clínicos dos Hospitais DJACY BARBOSA (com atendimentos encerrados em
setembro/2020), Unidade de Emergência do Agreste, HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA, Hospital de Campanha
José Fernandes Lima e Hospital CHAMA.

A Figura 13 traz a evolução das taxas de internação em leitos clínicos COVID-19 segundo dia e 
percebe-se, também, constante oscilação nas taxas de ocupação a partir de 14/10/2020. No dia 
30 de dezembro de 2020 a oferta de Leitos Clínicos COVID-19 na Unidade de Emergência do 
Agreste aumentou de 35 para 40 leitos e no dia 03 de janeiro de 2021 aumentou para 45 leitos 
clínicos adultos e reduziu a capacidade de leitos clínicos pediátricos de 10 para 5 leitos. A partir 
do dia 04 de janeiro de 2021 o Hospital Regional passou a contar com 15 leitos clínicos adultos 
COVID-19. Arapiraca passou a sediar a partir do dia 12/02/2021 mais 20 leitos clínicos COVID-19 
disponibilizados no Hospital CHAMA. Nos dias 8 e 9 de março de 2021 a Unidade de Emergência 
do Agreste contou com um acréscimo de 10 leitos Clínicos Adulto COVID-19 totalizando então, 
hoje (15/03/2021), 95 leitos clínicos COVID-19 sendo 90 leitos adultos e 5 (cinco) leitos 
pediátricos. No dia 14/03/2020, Arapiraca contava com um total de quase 88,4% de leitos 
clínicos COVID-19 ocupados, taxa considerada elevada e que exige bastante atenção.

Figura 13. Evolução da Taxa de ocupação dos leitos de clínicos da rede estadual localizada em 
Arapiraca* e média móvel de 7 dias segundo dia. Arapiraca/AL, 07 de junho de 2020 a 14 de 
março de 2021.



Fonte: Censos Diários de Ocupação de Leitos disponibilizados referentes ao dia 14/03/2021 pelo Hospital Regional de
Arapiraca e Unidade de Emergência do Agreste. *Sujeito a alterações.
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Tabela 1. Distribuição da ocupação dos leitos estaduais COVID-19 sediados em Arapiraca/AL 
segundo residentes ou não. Arapiraca/AL, 14/03/2021.

Figura 14. Média móvel (7 dias) de atendimentos da Unidade Sentinela Municipal. Arapiraca/AL, 
15/03/2021.

Analisando a Figura 14 (abaixo) percebe-se que a quantidade de atendimentos realizados pela 
Unidade Sentinela Municipal vem apresentando tendência crescente evidenciado pela média 
móvel dos últimos 07 dias de atendimento, ficando com uma média de 240 atendimentos no dia 
06/03/2021. No dia 08/03/2021 a Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca reabre um Centro 
de Síndromes Gripais localizado no Pronto Atendimento do 5º Centro de Saúde na tentativa de 
“desafogar” os atendimentos realizados pela Unidade Sentinela Municipal, e já é possível 
perceber esse processo na redução da média móvel de atendimentos pela Unidade Sentinela 
Municipal nos últimos 7 dias.



Analisando a Figura 15 pode-se evidenciar a ascensão na quantidade de atendimentos realizados 
pela Unidade Sentinela Municipal ao longo do período descrito. Percebe-se que são cada vez 
mais frequentes, nos últimos 30 dias, os atendimentos classificados como graves, o que exige 
alerta para a adoção de medidas para a contenção do avanço da pandemia.

Figura 15. Distribuição quantitativa de atendimentos realizados na Unidade Sentinela Municipal 
segundo classificação de gravidade do paciente. Arapiraca/AL, 15/03/2021. 

Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações.
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