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De acordo com os dados apresentados na tabela 1, a incidência de casos de COVID-

19 em Alagoas na 47ª semana epidemiológica (SE) foi praticamente igual ao quantitativo do 

período anterior, enquanto os óbitos mantiveram a tendência de queda com uma redução de 

duas mortes em relação à 46ª SE. 

Na direção oposta ao observado nas demais regiões do estado, Maceió e Arapiraca 

continuam apresentando uma tendência de aumento de casos, o que pode ser verificado no 

segundo e terceiro gráficos dispostos no lado esquerdo da figura 1. No entanto, o 

comportamento dos óbitos é distinto em cada um desses municípios. Enquanto Arapiraca 

apresentou redução pela segunda semana consecutiva, após duas semanas de alta, o 

número de óbitos em Maceió não se alterou nas últimas seis semanas, período em que foram 

registrados sete casos por semana.     

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 

45ª SE 46ª SE 47ª SE SE46/SE45 SE47/SE46 45ª SE 46ª SE 47ª SE SE46/SE45 SE47/SE46 

Alagoas 814 877 879 1,08 1,00 28 25 23 0,89 0,92 

Maceió 217 278 310 1,28 1,12 7 7 7 1,00 1,00 

Arapiraca 159 158 205 0,99 1,30 3 2 0 0,67 0,00 

1ª MS** 178 190 135 1,07 0,71 11 3 6 0,27 2,00 

2ª MS** 177 129 116 0,73 0,90 3 7 8 2,33 1,14 

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

da taxa na SE 46 pela da SE 45 e da taxa na SE 47 pela SE 46. **Nessa análise Maceió e Arapiraca foram excluídas, 

respectivamente, da 1ª e 2ª MS e analisadas separadamentes. Fonte: Elaboração própria com dados do Painel Coronavírus1. 

Segundo o Boletim de Ocupação de Leitos exclusivos para a COVID-192, mais 

algumas unidades foram desmobilizadas ao longo da 47ª SE, causando a redução de 38 

leitos com respiradores (20 de UTI e 18 de UTI intermediária). Concominantemente, houve 

um leve incremento na demanda por esses leitos na última semana. Neste contexto, foi 

observado um pequeno aumento na ocupação desses leitos, que atingiu uma taxa de 42% 

para UTI e 9% para UTI intermediária, que resulta em uma ocupação de 36% quando 

considerados todos os leitos com respiradores disponíveis para tratamento de vítimas da 

COVID-19 na rede pública alagoana. 

 Com relação ao número de casos suspeitos, foi observada uma redução ao longo das 

últimas semanas, tendo o Boletim Epidemiológico do último dia 21 registrado 604 casos em 

investigação3. Paralelamente, o quantitativo de testes realizados tem aumentando nas últimas 

semanas após um período de queda, como mostram os dados da tabela 2. Além disso, o 

número de resultados positivos em relação ao número de testes realizados também tem 

subido, chegando próximo de 26% nos quatro primeiros dias da 47ª SE. Considerando os 

gargalos ligados à política de testagem, esse resultado é mais uma evidência do recente 

 
1 https://covid.saude.gov.br/ 
2 https://www.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Ocupacao-Leitos-Covid-19-Regulacao-
20.11.20-17H.pdf (Acesso em 22/11, às 17h12). 
3 http://cidadao.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Informe-Epidemiol%C3%B3gico-COVID-
19-n%C2%BA-260-21-11-2020.pdf (Acesso em 22/11, às 17h50). 

https://covid.saude.gov.br/
https://www.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Ocupacao-Leitos-Covid-19-Regulacao-20.11.20-17H.pdf
https://www.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Ocupacao-Leitos-Covid-19-Regulacao-20.11.20-17H.pdf
http://cidadao.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Informe-Epidemiol%C3%B3gico-COVID-19-n%C2%BA-260-21-11-2020.pdf
http://cidadao.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Informe-Epidemiol%C3%B3gico-COVID-19-n%C2%BA-260-21-11-2020.pdf
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crescimento da transmissão em Alagoas, que se refletiu no aumento de casos nas últimas 

semanas mesmo com as limitações de testes, especialmente em Maceió e Arapiraca. 

Tabela 2 – Testes de COVID-19 realizados nas centrais de triagem do estado  

e no Lacen entre os dias 01 e 18/11 

Semana Epidemiológica 45ª SE 46ª SE 47ª SE* 

Número de Testes realizados 821 963 805 

Média de testes/dia 117 138 201 

Positivos 117 211 208 

Positivo/Total (%) 14,3 21,9 25,8 

*Para a 47ª SE só estavam disponíveis os dados dos primeiros quatro dias (de 15 à 18/11). Assim o número de 

casos e a média desta semana leva em conta somente esse período. Fonte: Elaboração própria com informações 

do Boletim de Testes4. 

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 47ª 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. 

 
4 http://alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/testes/Boletim%20de%20Testes%20COVID-19%2019-
11.pdf (Acesso em 22/11, às 18h07). 

http://alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/testes/Boletim%20de%20Testes%20COVID-19%2019-11.pdf
http://alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/testes/Boletim%20de%20Testes%20COVID-19%2019-11.pdf

