
COVID-19
A PANDEMIA NO BRASIL



CRONOLOGIA - 2020

FEVEREIRO

Primeiro caso
no Brasil

MARÇO

Ministério da Saúde
anuncia primeiro 

óbito

MAIO

País já registra
10 mil mortes

JUNHO

Infectados 
somam

1.000.000 

AGOSTO

Óbitos chegam
aos 100.000

DEZEMBRO

Total de mortes se
aproxima de 

200.000



CRONOLOGIA - 2021

JANEIRO
• Brasil registra 200.000 mortos pela pandemia

• Falta de balões de oxigênio em Manaus, AM 

• MS anuncia caso reinfecção com nova variante no Amazonas

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprova uso emergencial da 
CoronaVac e da vacina de Oxford



CRONOLOGIA - 2021

FEVEREIRO
• Força-tarefa AMB Covid-19 chega a Manaus para apoiar atendimento aos

cidadãos

• Saúde de Rondônia, Acre e Roraima à beira do colapso

• 250 mil mortos pela Covid-19 no Brasil



CRONOLOGIA - 2021

MARÇO – DIA 10
• 2.349 mortos por covid em 24 

horas. País supera 2.000 óbitos
pela 1ª vez

• Brasil vira o primeiro em total de 
mortes, considerando a média
dos últimos sete dias, segundo a 
plataforma Our World in Data, da 
Universidade de Oxford

MARÇO – DIA 11
• 50 dias seguidos com a média

diária de mortes acima de mil 
óbitos

• 2.207 óbitos no Brasil
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MARÇO – DIA 12
• + 2.152 brasileiros mortos pela 

Covid

MARÇO – DIA 15
• Caminhamos para 300.000 

óbitos. Casos no País já vão para 
12 milhões

...



OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI 

25 das 27 capitais brasileiras no
patamar considerado zona de

alerta crítico, com mais de 80% de ocupação

Data: 9 de março // Fonte: Boletim Extraordinário Fiocruz

80%
ocupação



CURVA DOS NÚMEROS DE CASOS E MORTES

Data: 11 de março // Fontes: Ministério da Saúde e Consórcio de Imprensa



MÉDIA MÓVEL DE ÓBITOS EM ALTA

Variação da média dos 7 últimos dias
em relação à média de duas semanas atrás.

Data: 12 de março // Fonte: Consórcio de Imprensa

+49%*
*



ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL

Data: 12 de março // Fonte: Site Inloco



DOSES DE VACINAS APLICADAS

Data: 13 de março // Fonte: Consórcio de Imprensa

9.667.997

4,6%
DA POPULAÇÃO

1ª DOSE

brasileiros receberam ao 
menos uma dose de vacina 

até a noite de sábado, 13 de 
março

3.539.612

1,67%
DA POPULAÇÃO

2ª DOSE

vacinados com a
segunda dose



POPULAÇÃO BRASILEIRA

Data: 12 de março // Fonte: IBGE

212.816.574



PROGNÓSTICO BRASIL



PRESCRIÇÃO DOS MÉDICOS AOS BRASILEIROS

A vacinação em massa, para todas as pessoas, é a medida ideal para 
controlarmos a velocidade de propagação do vírus. Entretanto, é 
impossível afirmar, nesse instante, em que momento isso ocorrerá;

1

Diante de tal quadro, o distanciamento social, com a menor circulação 
possível de pessoas, é conduta essencial para conter a propagação 
viral;

2



PRESCRIÇÃO DOS MÉDICOS AOS BRASILEIROS

A conscientização e a atitude cidadã devem prevalecer sobre quaisquer 
outros aspectos e as regras preventivas seguidas à risca: 

3
a. Uso correto de máscara - sempre
b. Distanciamento social
c. Evitar aglomerações
d. Manter o ambiente bem ventilado e higienizando
e. Ficar em isolamento respiratório assim que houver suspeita de 

Covid-19 
f. Higienizar frequentemente as mãos, com água e sabão ou álcool 

gel a 70%.



OBRIGADO


