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Como apontam os indicadores apresentados na tabela 01, ao final da 43ª semana 

epidemiológica (SE) observamos um aumento na incidência de casos e uma redução no 

número de óbitos em Alagoas, em comparação com os números da semana anterior. No 

entanto, apesar desse incremento ter sido observado nas cinco regiões selecionadas, a 

variação de 32%, correspondente a um aumento de 184 em relação a semana anterior, pode 

ser uma variação aleatória oriunda das fragilidades da nossa política de testagem, que é 

evidenciada pelo alto número de casos suspeitos observado nos boletins epidemiológicos 

das últimas semanas1. 

Tabela 1 – Número de novos casos e óbitos e razão* entre a incidência de casos e óbitos notificados entre as semanas 

epidemiológicas indicadas, em Alagoas, Maceió, Arapiraca e as duas Macrorregiões Sanitárias, excluídas suas sedes. 

  Novos Casos Novos Óbitos 

Região 
Número de Pessoas Razão de Incidências* Número de Pessoas Razão de Incidências 

41ª SE 42ª SE 43ª SE SE42/SE41 SE43/SE42 41ª SE 42ª SE 43ª SE SE42/SE41 SE43/SE42 

Alagoas 862 575 759 0,67 1,32 41 40 34 0,98 0,85 

Maceió 144 108 147 0,75 1,36 15 7 7 0,47 1,00 

Arapiraca 123 85 134 0,69 1,58 9 6 1 0,67 0,17 

1ª MS** 315 212 231 0,67 1,09 11 14 9 1,27 0,64 

2ª MS** 199 133 187 0,67 1,41 5 11 12 2,20 1,09 

SE: semana epidemiológica. RS: região de saúde. *As razões entre as taxas de incidência foram calculadas a partir da divisão 

da taxa na SE 42 pela da SE 41 e da taxa na SE 43 pela SE 42. **Nessa análise Maceió e Arapiraca foram excluídas, 

respectivamente, da 1ª e 2ª MS e analisadas separadamentes. Fonte: Elaboração própria com dados do Painel Coronavírus2. 

 

O resultado da 43ª SE, além de manter Alagoas pela terceira semana seguida como 

o estado com menor incidência de casos, fez com que a incidência de óbitos caisse para 1,02 

por 100 mil habitantes no referido período, retornando ao patamar observado no início de 

maio. 

Nesse contexto, a ocupação dos leitos dedicados à pacientes com COVID-19 também 

continou sua trajetória de queda na última semana, tendo sido registrada uma ocupação de 

35% dos leitos de UTI e 4% de UTI intermediária no último dia 24. Assim, considerando o 

conjunto de leitos que contam com respirador, a ocupação era de 28%, muito abaixo do limite 

recomendado pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste. 

Por fim, a partir do cenário que temos observado em outras partes do mundo, onde 

uma segunda onda de contaminação vem fazendo milhares de vítimas, obrigando a adoção 

de novas medidas restritivas, enfatizamos sobre a necessidade da manutenção de 

estratégias de controle e prevenção de novos focos de transmissão do novo Coronavírus até 

que tenhamos uma vacina.   

 
1 O boletim de 25/10 registrou 2.832 casos suspeitos.  https://www.saude.al.gov.br/wp-
content/uploads/2020/10/Informe-Epidemiologico-COVID-19-no-233-25-10-2020.pdf (Acesso em 
25/10, às 21h14). 
2 https://covid.saude.gov.br/ 
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Figura 1 – Incidência de novos casos e óbitos por 100.000 hab., para Alagoas, Maceió, Arapiraca e 

Macrorregiões de Saúde. 

 

A linha pontilhada indica os quatorze dias anteriores ao encerramento da 43ª semana epidemiológica. Para não 

prejudicar a visualização, as incidências da 31ª e 32ª de Arapiraca não foram representadas pois se distanciavam 

dos outros valores. Fonte: Elaboração própria com dados do Painel Coronavírus. 

 

 

 


