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Assunto: Situação Epidemiológica da COVID-19 no estado do Amazonas, 2022 

 

 

 

 

A COVID-19 é uma doença infecciosa viral que em 11 de março de 2020, foi caracterizada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia. No Brasil, o primeiro 

caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. O Amazonas confirmou o primeiro caso 

da doença em 13 de março de 2020. 

 

No Brasil, até 27 de junho de 2022, foram registrados 32.136.916 casos conhecidos 

confirmados e 670.606 mortes pela COVID-19. Nos últimos dois meses (21 de abril a 21 

junho), o Amazonas apresenta a menor incidência pela doença entre os Estados do País, 

com uma taxa de 10,9 casos/100 mil habitantes. Além disso, o Amazonas ocupa a 2ª menor 

posição no ranking dos Estados com menor mortalidade e a 6ª maior letalidade entre os 

Estados. 

 

Nos últimos 14 dias (14/jun a 27/jun), foi observada a média diária de casos de COVID-19 

passou de 26 casos para 123 casos, impulsionado pelo incremento no número de casos na 

capital Manaus, que passou de 18 casos novos por dia para 103 casos novos por dia 

(Figura 1). 
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Figura 1. Média móvel diária de casos de COVID-19, por data do diagnóstico, Amazonas, 

Capital e interior, 2022, últimos dois meses (maio e junho). 

  

Fonte: GAL/SIVEP-GRIPE/e-SUS/ASTEC-SASS/FVS-RCP. Dados atualizados em 27/06/2022, sujeitos à revisão. 

Nos últimos dois meses (maio e junho), a Capital possui 62% (1.213/1.946) dos casos 

registrados no Estado. Neste período, houveram 45 internações por COVID-19 no Estado. 

Em 2022, a taxa de internação (internações/casos) dos meses de maio e junho de 2022 é 

de 2,3%, e comparando-se com a taxa em 2021, no mesmo período, houve redução em 

70% na taxa de internação por COVID-19 (Figura 2). 

Figura 2. Taxa de internação (internações/casos *100), por data da internação, Amazonas, 

capital e interior, comparativo dos meses maio e junho, 2021 e 2022 

  

Fonte: GAL/SIVEP-GRIPE/e-SUS/ASTEC-SASS/FVS-RCP. Dados atualizados em 27/06/2022, sujeitos à revisão. 



                                                                                                          

 

 

 

Entre maio a junho de 2022, ocorreram 2 óbitos por COVID-19 no Estado, ambos em 

Manaus, apresentando uma taxa de letalidade de 1 óbito a cada 1.000 casos pela doença. 

Comparando-se com a taxa em 2021, no mesmo período, houve redução em 92% na 

letalidade por COVID-19 em 2022 (Figura 3). 

 

Figura 3. Taxa de letalidade (óbitos/casos por 1 mil), por data do óbito, Amazonas, Capital 

e Interior, comparativo dos meses de maio e junho, 2021 e 2022 

  

Fonte: CECISS/FVS-RCP. Dados atualizados em 27/06/2022, sujeitos à revisão. 

 

A cobertura vacinal do esquema primário (2ª dose ou dose única) no Amazonas é de 71,3%, 

considerando a população de 5 anos ou mais, sendo que a Capital apresenta cobertura de 

79,2% e o Interior de 62,2%, e apenas 20% (12/62) dos municípios do Estado apresentam 

cobertura maior que 80% com esquema primário, sendo Japurá (165,3%) e Silves (110,6%) 

os municípios com maior cobertura do Estado (Figura 4). Entre a população contemplada 

para a 1ª dose de reforço (12 anos ou mais), o Amazonas apresenta cobertura vacinal de 

37,9%, com a capital Manaus apresentando cobertura de 42,1%. Apenas o município Silves 

(72,2%) apresenta cobertura de 1ª dose de reforço acima de 70%. 

  



                                                                                                          

 

 

Figura 4. Cobertura Vacinal de esquema primário (2ª dose ou dose única) e de 1ª dose de 

reforço contra a COVID-19, segundo população contemplada, por município, Amazonas, 

2022. 

  

Fonte: Secretarias municipais de saúde/FVS. Dados atualizados em 27/06/2022, sujeitos à revisão 

 

O Estado do Amazonas encontra-se com aumento na média móvel diária de casos de 

COVID-19 nos últimos 14 dias, na Capital e Interior. Além disso, alerta-se para a 

estabilização da cobertura vacinal de esquema primário nos últimos meses e baixa 

cobertura nas doses de reforço, além da circulação de novas variantes (BA.4 e BA.5) no 

Estado, identificados no início de junho de 2022.  

Com isso, ressalta-se a importância de intensificar os esforços para vacinação da 

população, principalmente as doses de reforço, bem como a contínua oferta de exames e 

diagnósticos nas portas de entrada dos serviços de saúde. 

 

 

  

Diante do panorama apresentado, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas 

(SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas “Dra. Rosemary Costa 

Pinto” (FVS-RCP), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 

do Amazonas (CIEVS-AM), orientam aos municípios do estado do Amazonas para a 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE    

 

 



                                                                                                          

 

 

necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica da COVID-19 em todos os serviços 

da rede de atenção, através das seguintes recomendações: 

1. Ampliação da cobertura vacinal com esquema completo para COVID-19 através da 

ampliação das campanhas publicitárias de incentivo à imunização, ampliação do horário de 

atendimento das Unidades de Saúde e implementação de estratégias de vacinação extra-

muro, como visitas casa a casa e oferta da vacina em pontos estratégicos; 

2. Ofertar a administração da quarta dose da vacina contra COVID-19 para pessoas acima 

de 18 anos de idade, e profissionais de saúde; 

3. Manter a testagem de pessoas sintomáticas em toda a rede assistencial, conforme Nota 

Técnica Conjunta nº 14/DVE/CECISS/NVEH/LACEN/FVS-RCP - SES-AM. 12 de Maio de 

2022; 

4. Orientar o isolamento domiciliar dos casos confirmados para COVID-19 e higienização 

frequente das mãos; 

5. Realizar o rastreamento e monitoramento dos contatos de casos de COVID-19; 

6. Reforçar as medidas não farmacológicas (etiqueta respiratória, higienização das mãos, 

uso de máscaras para sintomáticos respiratórios, limpeza e desinfeção de ambientes); e, 

7. Permanece recomendado às Prefeituras e às Secretarias Municipais de Saúde do Estado 

do Amazonas a flexibilização do uso de máscaras de proteção respiratória, em qualquer 

ambiente, mediante ato próprio, ficando recomendado, ainda, o uso de máscaras, em 

qualquer ambiente, por pessoas com 70 (setenta) anos de idade ou mais, bem como por 

pessoas com comorbidades, imunossuprimidos e com sintomas gripais. 

 

 

 

A identificação de casos confirmados laboratorialmente, devem ser notificadas por todo 

profissional ou serviço de saúde (público ou privado), por meio do preenchimento da Ficha 

de notificação e investigação de Síndrome Gripal (SG) e registrado no Sistema de 

Informação e-SUS Notifica. Os casos hospitalizados devem ser inseridos no SIVEP Gripe 

conforme fluxo pactuado para os casos de COVID-19. 

A coleta de amostras para realização de RT-PCR e sequenciamento genético devem 

permanecer, conforme as orientações da Nota Técnica Conjunta nº 14/2022. No Amazonas, 

a vigilância genômica (VG) do SARS-CoV-2 é realizada pela Fundação de Vigilância em 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 



                                                                                                          

 

 

Saúde do Amazonas “Dra. Rosemary Costa Pinto” (FVS-RCP) em parceria com o Instituto 

Leônidas e Maria Deane, Unidade da Fundação Oswaldo Cruz no Amazonas (ILMD – 

FIOCRUZ/AM. 
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