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Figura 1: COVID-19: Média Novos casos divulgados com a média móvel a cada 7 dias no Estado do Amapá, 2020 – 2021*

A análise da tendência de casos pela média móvel a cada 7 dias (linha pontilhada), a média móvel na
antepenúltima Semana Epidemiológica (08) foi de 233 novos casos por dia e, na última Semana
Epidemiológica (10) a média móvel foi de 345 casos por dia, uma variação percentual de 48.1%
entre os dias das SE referidas, indicando tendência de crescimento, conforme observado na Figura 1.
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Em comparação entre casos confirmados, recuperados, casos que evoluíram a óbito e casos que ainda estão em
seguimento, representada na Figura 2. Observa-se que, até a data de 13 de março de 2021, o Estado do Amapá
apresentou 87.792 casos confirmados, deste total 1.181 evoluíram para óbito (1.35%), 16.656 casos continuam em
seguimento evolutivo da doença (18.97%), entretanto, há um crescimento gradativo na curva diária de casos
recuperados, do total de casos supracitado, 69.955 (79.68%) já se recuperaram da doença.

Figura 2. Evolução temporal dos casos acumulados (confirmados, óbitos, recuperados e ativos) por data de divulgação do Estado do 
Amapá, 2020 – 2021*

Fonte: CIEVS / SVS / AP



Os primeiros óbitos registrados no Estado ocorreram no dia 03 de abril no município de Santana e 04 de abril
em Macapá. O maior número de óbitos ocorreu no mês de maio/2020. A partir deste período, observa- se o
declínio nos dias consecutivos e, com leve aumento e posterior diminuição nas 3 últimas semanas de Junho/2020
(Figuras 3, 4 e 5).
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Figure 3: COVID-19: Média de Óbitos por data de ocorrência no Estado do Amapá
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Figure 4: COVID-19: Óbitos por data de ocorrência no Estado do Amapá nas últimas 4 SE



Figura 5: COVID-19: Óbitos por semana epidemiológica de ocorrência no Estado do Amapá, abril de 2020 a março de 2021
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Figure 6: COVID-19: Evolução temporal da taxa de incidência versus letalidade no Estado do Amapá, 20/04/2020 a 22/03/2021

Considerando a taxa de letalidade (Figura 6), destaca-se que as medidas adotadas no combate à propagação
do coronavírus, bem como, a ampliação da testagem, o atendimento e a assistência terapêutica precoce aos
infectados vêm contribuindo efetivamente para redução dos casos de óbito por COVID-19 no Estado do
Amapá, cuja taxa de letalidade foi de 1.35 em 13/ 03 / 2021, bem abaixo da taxa nacional de 2.4 na mesma
data. Em relação a taxa de incidência de casos em 13/03/2021 de 1.038061 104 casos para cada cem mil habitantes,
a elevada incidência é justificada pelo alto número de testagem, busca ativa e detecção de casos positivos
(Figura 6).



A posição relativa do Estado do Amapá, com relação às demais unidades da federação pode ser vista na Figura 7.

Figure 7: COVID-19: Classificação da taxa de letalidade por Estado no Brasil



Na Figura 8, os casos notificados da COVID-19 segundo a data dos primeiros sintomas da doença por SE,
informados no sistema do e-SUS-VE, o início da doença no estado do Amapá foi na SE 10/2020 que
compreende o período de 01 a 07 de março de 2020, crescendo nas semanas seguintes e chegando ao pico
máximo na SE 20, com queda até a SE 42/2020, voltando a subir, mantendo se elevada até SE 03/2021.

Figura 8: COVID-19: Número de casos por semana epidemiológica de início de sintomas e notificação, Amapá, SE 10/2020 a 03/2021



Figure 9: Percentual de contribuição de casos confirmados da COVID-19 nos municípios do
Estado doAmapá porsemana epidemiológica

É de conhecimento que a transmissão
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Figura 10. Taxa de letalidade por município, Amapá, 13/03/2021

A taxa de letalidade nos municípios do Amapá em 13/03/2021, representada na Figura 10, nota-se que o
município de Macapá possui a maior taxa de incidência no Estado (2,3%). Por outro lado, o município de
Pedra Branca do Amapari possui a menor taxa de letalidade (0,26%).



Fonte: CIEVS / SVS / AP

O percentual de casos ativos, de óbitos e de recuperados, acumulados, por cada município no Estado do Amapá
até 13/03/2021, está demontrado na Figura 11. Os casos ativos representam os confirmados em seguimento ainda
recentes da doença (com menos de 21 a 28 dias), que necessitam de atenção e assistência à saúde para evitar o
agravamento e o risco de ocorrência de novos óbitos no Estado. Ressalta-se que essa análise depende da
informação dos dados atualizados no sistema, estando assim, sujeita a atualizações com novas representações.

Figura 11: COVID-19: percentual de casos em acompanhamento, óbitos e recuperados por município no Estado do Amapá



Considerando o atendimento de pacientes e a dispensação de receitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de
Macapá até 13/03/2021, observa-se que na SE 10 o número de atendimentos apresentou variação de 84.15% com
relação à SE 8, enquanto o número de receitas apresentou, no mesmo período variação de 75.94% (Figura 12).
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Figura 12: COVID-19: Média móvel de sete dias do número de atendimento de pacientes e dispensação
de receitasnas Unidades de Saúde COVID de Macapá



Em relação a taxa de ocupação de leitos para a COVID-19, em (13/03/2021) nos hospitais públicos e privados
do Estado, foi de 92.4% para leitos de UTI pública, adulto e 94.6% para leitos de UTI privada adulto. Os leitos
clínicos públicos adulto chegaram a 93.3% e 97.8% para leitos clínicos privados adulto, como representado
nas Figuras 13 e 14.

Figura 13. Série histórica da taxa de ocupação de leitos de UTI, adulto, exclusivos COVID-19, da rede pública e privada do Amapá, 2020 a 2021.

Figura 14. Série histórica da taxa de ocupação de leitos clínicos, adulto, exclusivos COVID-
19, da rede pública e privada do Amapá, 2020 a 2021
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