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1. Introdução

Esta nota é parte de uma sequência semanal de trabalhos[1,2,3] que desenvolvemos de modo a

ter uma visão aprofundada da epidemia no Estado de Sergipe. Na seção seguinte faremos uma

análise detalhada de um conjunto de parâmetros associados à infecção viral pelo SARS-CoV-

2(Covid-19). Iniciamos explorando as taxas de ocupação de leitos por parte dos infectados.

Entendemos que essas variáveis indicam a necessidade urgente de endurecimento da política

de isolamento/afastamento social, inclusive um possível lockdown na região metropolitana de

Aracaju, haja vista que estamos diante de um iminente colapso do sistema de saúde em nosso

Estado.  Basta  sair  nas  ruas  para  constatarmos  que  o  isolamento  social  vem  sendo

desrespeitado por parte da população. Softwares que medem a mobilidade urbana em tempo

real  tem demonstrado  isso[4].  A  baixa  quantidade  de testes  tem impactado diretamente a

quantidade de casos positivos apresentados oficialmente. Reforçamos o que demonstramos na

nossa técnica anterior, que certamente, os números oficiais estão abaixo dos valores reais [3].

Portanto, estamos passando pelo pior momento da pandemia em Sergipe [5], e não devemos

esperar que a situação piore cada vez mais. Observando que a pandemia está cada vez mais

presente no interior do Estado, apresentamos um conjunto de gráficos com a situação das

cidades em cada um dos oito territórios sergipanos. 
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2. Resultados

Todos os gráficos (a seguir) possuem dados até o dia 26 de maio[6]. 

Começamos analisando as taxas de ocupação de leitos hospitalares especialmente destinadas

para pacientes com Covid-19.  A figura 01 mostra a taxa de ocupação de leitos de UTI  em

Sergipe. A taxa de ocupação de leitos de UTI passou de 80%, atingindo  86% no dia 25 de maio.

Conforme foi proposto na nossa nota técnica 02, esses valores indicam que o poder público

deve  estabelecer  urgentemente  um  possível  lockdown, ou  um  conjunto  de  regras  que

aumentem o isolamento social atual. Na possibilidade de atingirmos os 100% de ocupação dos

leitos, a probabilidade do sistema de saúde entrar em colapso, a qualquer momento, é muito

alta. A figura 02 indica a taxa de ocupação de leitos clínicos/enfermaria. Nesse caso, a situação

é  um  pouco  melhor  que  os  leitos  de  UTI,  entretanto,  em função  da  especificidade  dessa

pandemia, é de extrema importância que se possa aumentar o número de leitos de UTI.

Figura 01: Taxa de ocupação (%) de leitos na UTI para pacientes com Covid-19 em Sergipe
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Figura 02: Taxa de ocupação (%) de leitos clínicos/enfermaria para pacientes com Covid-19

A figura  03  mostra  que  a  taxa  de  ocupação  (%)  de  leitos  de  UTI  pelo  total  de  pacientes

hospitalizados com Covid-19 tem flutuado entre 40% e 50%. Hoje, temos 161 leitos de UTI e

336 de enfermaria, isto é, 32% dos leitos são de UTI. Esta figura indica mais um reforço para a

afirmação da urgente necessidade do aumento de leitos de UTI,  em relação aos  leitos  de

enfermaria, pois quase 50% dos pacientes necessitam ir para UTI.

Figura 03: Taxa de ocupação (%) de leitos de UTI pelo total de pacientes hospitalizados com Covid-19 

4



Sobre a pandemia do Covid-19 em Sergipe             Edição: 27/05/2020                      André M. C. Souza

O  percentual  de  pessoas  hospitalizadas  em  relação  ao  número  de  pessoas  que  estão  se

recuperando da infecção em isolamento domiciliar é apresentado na figura 04. Nesse caso, nas

últimas semanas está em torno de 10%, o que significa  que a maior parte dos infectados ficam

sob tratamento em casa.

Figura 04: Percentual de infectados que são tratados do Covid-19 em hospital em Sergipe 

A Figura 05 apresenta a evolução do número de óbitos ocasionados pelo Covid-19. De todos os

parâmetros  analisados,  vemos  que  as  mortes,  infelizmente,  apresentam  a  maior  taxa  de

crescimento. Isso indica que esta atual fase da pandemia em Sergipe tem sido em relação ao

seu início, a de maior gravidade. 

Figura 05: Total de óbitos por causa do Covid-19 em Sergipe
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A letalidade do Covid-19 em Sergipe é mostrada na figura 06. Como tem sido propagado na

imprensa, Sergipe é um dos Estados brasileiros com menor taxa de letalidade. Entretanto, este

número vem aumentando nos últimos dias tendo atingido 2%. Pelo aumento da gravidade dos

casos nos últimos dias, infelizmente, a projeção é que a letalidade também aumente.

Figura 06: Taxa de letalidade (%) (razão do número de mortes pelo total de infectados) para pacientes

com Covid-19 em Sergipe

A seguir, analisamos o número de casos confirmados com o vírus. Salientamos que na nota

técnica 03, fizemos uma análise detalhada sobre os processos de testagens, e mostramos que

a forma como se faz os testes, aqui  no Brasil,  leva-nos a concluir que o número de casos

confirmados está bem abaixo do número de casos reais de pessoas infectadas pelo Covid-19. O

que podemos  inferir minimamente é sobre o crescimento do número de casos, com a ressalva

de que, no atual  momento,  de um maior número de infectados,  a manutenção de poucos

testes  pode  afetar  também,  na  análise  do  crescimento  das  curvas.  A  Figura  07  mostra  o

número diário de testes.  Em apenas dois dias o número de testes foi maior que 1000 (sendo

que estes dias foram computados os testes feitos em assintomáticos pela UFS).  Ontem foram

disponibilizados o resultado de apenas 257 testes, num momento em que o número de casos

diários positivos gira em torno de 400. A figura 08 mostra o número de casos positivos diários

para  o  Covid-19  em  Sergipe.  Fica  claro  que,  quando  se  faz  mais  testes,  mais  resultados

positivos  aparecem.  Indicando  que  o  número  de  testes  é  pouco  e  está  levando  a  uma

subnotificação de casos.
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Figura 07: Número de testes para detectar o Covid-19 em Sergipe por dia

Figura 08: Número de casos novos diários confirmados de Covid-19 em Sergipe
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Na Figura 09 podemos observar  o número total  de casos  confirmados de Covid-19 para a

região metropolitana de Aracaju (Aracaju, N.S. Socorro e São Cristóvão) e para o Estado de

Sergipe. Há um crescimento nas duas curvas, entretanto, percebe-se um crescimento maior

para Sergipe, indicando que o interior do Estado está em crescimento maior.

Figura 09: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região

metropolitana de Aracaju (Aracaju, N.S. Socorro e São Cristóvão) e para o Estado de Sergipe

Continua a predominância dos infectados na região metropolitana de Aracaju (Aracaju/N.S.

Socorro/São Cristóvão) sobre os casos confirmados em Sergipe. A Figura 10 mostra que esta

proporção vem caindo suavemente, estando cerca de 71% . 

Figura 10: Percentual de casos confirmados de Covid-19 na região metropolitana de Aracaju

(Aracaju/N.S. Socorro/São Cristóvão) sobre os casos confirmados em Sergipe
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A pandemia está cada vez mais presente no interior do Estado. Dessa forma passaremos a

apresentar  um  conjunto  de  gráficos  sobre  a  situação  das  cidades,  em  cada  um  dos  oito

territórios sergipanos. Na figura 11 vemos o número total de pessoas infectadas com o Covid-

19 em função dos territórios, excluindo-se a Grande Aracaju. Os territórios Sul e Agreste são os

mais afetados, enquanto o Leste e o Médio Sertão apresentam menores percentuais.

As figuras seguintes apresentam a evolução temporal do número total de casos confirmados

de Covid-19 para o mês de maio para os municípios sergipanos separados por territórios. Para

os territórios do Alto Sertão, Médio Sertão, Leste, Agreste, Grande Aracaju, Centro Sul e Sul

apresentamos  apenas  os  municípios  que  possuem  dez  ou  mais  pessoas  infectadas  com  o

Covid-19. Para os municípios do território Leste apresentamos os que possuem cinco ou mais

infectados. Na Grande Aracaju não foram apresentamos os dados da capital Aracaju; estes já

foram explorados em algumas figuras anteriores.

Figura 11: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para os territórios

sergipanos (excluimos a grande Aracaju)
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Figura 12: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do Alto

Sertão de Sergipe em cidades com 10 ou mais casos (Monte Alegre, NS Lourdes e Gararu têm menos de

10 casos)

Figura 13: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do

Médio Sertão de Sergipe em cidades com 10 ou mais casos (Cumbe, Itabi e Feira Nova têm menos de 10

casos).
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Figura 14: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do Baixo

São Francisco de Sergipe em cidades com 10 ou mais casos(Amparo, Canhoba, Telha, Malhada dos Bois,

Muribeca, São Francisco, Santana de São Francisco, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Brejo Grande

têm menos de 10 casos)

Figura 15: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do Leste

Sergipano em cidades com 5 ou mais casos (Pirambu, General Maynard, Divina Pastora e Siriri têm

menos de 5 casos)
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Figura 16: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do

Agreste de Sergipe em cidades com 10 ou mais casos (Carira, Pinhão, Pedra Mole, Macambira, Campo

do Brito, São Domingos, Moita Bonita, Aleixo e Ribeirópolis têm menos de 10 casos)

Figura 17: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região da

Grande Aracaju  em cidades com 10 ou mais casos (Excluímos Aracaju) (Riachuelo, Santo Amaro e

Itaporanga têm menos de 10 casos)
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Figura 18: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do

Centro Sul de Sergipe em cidades com 10 ou mais casos (Riachão do Dantas tem menos de 10 casos)

Figura 19: Evolução temporal do número total de casos confirmados de Covid-19 para a região do Sul de

Sergipe em cidades com 10 ou mais casos (Cristinápolis, Arauá, Pedrinhas, Boquim, Indiaroba e Santa

Luzia do Itanhy têm menos de 10 casos)
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4. Comentários finais

O  estudo  apresentado  explicita  a  relação  direta  entre  quantidade  de  testes  e  resultados

positivos. Indica-se que o número de testes é reduzido, levando a uma subnotificação de casos.

Os gráficos do número total de casos mostram uma diminuição na taxa de crescimento da

pandemia em Sergipe nos últimos dias, entretanto, o número reduzido de testes não nos dá

segurança para indicar essa situação.

A predominância dos infectados na região metropolitana de Aracaju vem caindo suavemente,

enquanto  a  epidemia  está  alastrando-se  para  o  interior  do  Estado.  Conforme  exposta  a

situação nos territórios, os municípios com mais infectados são: N.S. da Glória no Alto Sertão,

N. S. das Dores no Médio Sertão, Cedro e Propriá no Baixo São Francisco, Capela no Leste,

Itabaiana no Agreste, Lagarto e Simão Dias no Centro-Sul, Estância e Itabaianinha no território

Sul Sergipano. 

O Estado de Sergipe vem apresentado uma baixa taxa de letalidade, entretanto,  devido ao

aumento  de  gravidade  dos  casos  nos  últimos  dias,  infelizmente,  a  projeção  é  que  a  taxa

letalidade aumente.

A taxa de ocupação de leitos de UTI passa dos 80%. Na nossa nota técnica 02 [2], sinalizamos

que este valor sugere que o poder público deve estabelecer com urgência um conjunto de

regras  que  aumentem o atual  isolamento  social,  ou  até  mesmo um possível  lockdown. A

possibilidade  de  atingirmos  os  100%  de  ocupação  dos  leitos  de  UTI,  indica  que,  é  alta  a

possibilidade do sistema de saúde entrar em colapso a qualquer momento. Infelizmente, os

dados  indicam  que  a  situação  da  pandemia  do  Covid-19  no  Estado  de  Sergipe  está  se

agravando e que devemos reforçar as estratégias de distanciamento social.
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