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CONTEÚDOS 
 
COVID-19 na África: os casos e as mortes por COVID-19 são relatados apenas 
nos olhos do hipopótamo? 
 
Destaques da Pesquisa 
 

Esta revisão científica semanal é uma síntese das novas e emergentes 
evidências científicas sobre a COVID-19 durante o período especificado.  
Trata-se de uma revisão objetiva de tópicos e artigos importantes, não um guia 
para a implementação de políticas ou programas. As descobertas registradas 
estão sujeitas a alterações à medida que novas informações são 
disponibilizadas. Comentários e sugestões são bem-vindos por meio de 
covid19-eiu@vitalstrategies.org. 

 

 
 
COVID-19 na África: os casos e as mortes por 
COVID-19 são relatados apenas nos olhos do 
hipopótamo? 
 
Mensagem principal 
 
Os dados globais sobre os casos e as mortes por COVID-19 mostram que, 
apesar de ter 17% da população mundial, a África relatou menos de 3% dos 
casos globais e menos de 4% das mortes. Outros tipos de dados contam uma 
história diferente: os casos e as mortes por COVID-19 na África foram 
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subnotificados. A magnitude exata da subdetecção é desconhecida e é provável 
que tanto a sobrecarga da doença quanto a magnitude da subdetecção variem 
em todo o continente devido às diferenças nos determinantes da saúde, 
cultura, demografia e capacidade do sistema de saúde e propagação diferencial 
da COVID-19 entre e dentro dos países africanos. Dito isso, uma análise 
detalhada das evidências existentes sugere três descobertas principais: 
 
(1) A mortalidade por COVID-19 tem sido limitada pela estrutura etária mais 
jovem da população na maioria dos países africanos; 
 
(2) As primeiras medidas decisivas tomadas por muitos governos africanos 
para limitar a introdução e propagação da COVID-19 podem ter diminuído a 
sobrecarga de casos e mortes; 
 
(3) A subdetecção e notificação de casos e mortes são comuns em todo o 
mundo, porém mais ainda na África. O total de testes per capita e por caso 
relatado – incluindo na África do Sul, que relatou de longe a maioria dos casos 
no continente – são significativamente mais baixos na África do que em outras 
regiões do mundo. 
 
A demografia por si só não deve explicar a magnitude da diferença entre as 
taxas de mortalidade da COVID-19 relatadas na África em comparação com as 
relatadas em outras regiões do mundo. Excesso de dados de mortalidade (onde 
existe) e outras evidências – incluindo dados de autópsia – sugerem que o 
número de pessoas que morreram de COVID-19 na África é muito maior do 
que foi relatado. 
 
Está claro que muitas pessoas na África sofreram efeitos desastrosos na saúde 
causados pela COVID-19. Além disso, as pessoas sofreram com problemas de 
saúde, econômicos, sociais e nutricionais devido aos efeitos secundários da 
pandemia, conforme detalhado em um relatório recente. A colaboração em 
todo o continente entre organizações, incluindo os Centros Africanos para o 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC da África) e a União Africana, 
fortaleceu a capacidade de teste e da cadeia de abastecimento. Mas são 
necessários recursos globais adicionais para aumentar a capacidade a fim de 
detectar e prevenir a propagação da COVID-19 – especialmente porque os 
países ao redor do mundo tiveram um aumento dramático de casos e mortes 
causadas por variantes mais transmissíveis e potencialmente mais letais do 
SARS-CoV-2. Esta capacidade ajudará a garantir que as respostas à COVID-19 
sejam suficientes e ajudem a minimizar os danos secundários. 
 
 
Casos e mortes por COVID-19 relatados na África 
 
Houve mais de 4,6 milhões de casos de COVID-19 e mais de 124.000 mortes 
relatadas em toda a África. Estas contagens são altas, mas são relativamente 
baixas em comparação com as relatadas em outras regiões do mundo. No início 
da pandemia de COVID-19, havia grande preocupação sobre o que a pandemia 
poderia significar para a África devido a uma série de fatores de saúde, 
demográficos e econômicos em vários países. Estes incluem: uma alta 
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prevalência de comorbidades infecciosas (por exemplo, HIV e tuberculose) e 
não infecciosas (por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, 
desnutrição); a fragilidade de muitos sistemas de saúde; a relativa incapacidade 
de proteger as pessoas vulneráveis à infecção (muitas pessoas idosas vivem em 
grandes famílias de várias gerações, onde o risco de transmissão dentro das 
famílias é alto); e desafios de implementação de medidas de mitigação para 
aqueles que vivem na pobreza. Os primeiros modelos previam que a África 
sofreria altas contagens de casos e mortes. Enquanto uma tremenda primeira 
onda pandêmica atingiu outras regiões no início de 2020, a África pareceu 
vivenciar uma primeira onda relativamente lenta e pequena. No final de 2020, 
muitas regiões, incluindo o continente africano, vivenciaram uma segunda onda. 
Na África, houve um aumento de 30% no número de novos casos por dia em 
comparação com o pico da primeira onda. Na África do Sul, uma onda de casos 
e mortes sobrecarregou os hospitais, situação semelhante à de alguns dos 
países mais afetados na Europa e nas Américas. No entanto, quando os 
números relatados em todo o mundo para toda a pandemia de COVID-19 são 
totalizados, apesar de ter 17% da população global, a África foi responsável por 
menos de 3% dos casos confirmados globais e menos de 4% das mortes 
globais. 
 

 
 
Fonte: Our Wold in Data 
 

 
Por que houve relativamente poucos casos e mortes por COVID-19 relatados 
na África em comparação com outras regiões? 
 
Existem três principais explicações para a razão de ter havido relativamente 
poucos casos e mortes por COVID-19 relatados na África: diferenças reais 
quanto ao risco, os efeitos das medidas de mitigação e subdetecção. 
 

Novos casos de COVID-19 confirmados diariamente por milhão de pessoas 
É mostrada a média contínua de 7 dias. O número de casos confirmados é inferior ao número de casos reais; a 
principal razão para isso são os testes limitados. 

17 fev 2020 30 abr 2020 8 ago 2020 16 nov 2020 24 fev 2021 10 maio 2021 
Fonte: Dados do CSSE sobre a COVID-19 da Universidade Johns Hopkins 

28 jan 2020 10 maio 2021 

América do Sul 
 
 
União Europeia 
 
Asia 
América do Norte 
 
 

África 

http://www.healthdata.org/gbd/2019
http://www.healthdata.org/gbd/2019
http://www.healthdata.org/gbd/2019
https://www.sdgfund.org/health-africa-over-next-50-years
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00632-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00632-2/fulltext
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-02-17..latest&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=Africa%7ENorth+America%7ESouth+America%7EAsia%7EEuropean+Union


 

 

1. O risco de morte por COVID-19 é menor na África? 
 
Em primeiro lugar, a idade é o único preditor mais concreto quanto ao risco de 
morte por COVID-19. As estimativas das taxas de fatalidade da COVID-19 
específicas por idade sugerem que alguém com idade entre 65 e 74 anos tem 
mais de 600 vezes mais probabilidade de morrer por COVID-19 do que alguém 
com menos de 35 anos. A África possui uma população relativamente jovem, 
com mediana de idade de 19,7 anos para o continente, enquanto nos EUA, por 
exemplo, a mediana de idade é de 38,6 anos. Estima-se que haja 1,05 bilhão de 
pessoas com 60 anos ou mais no mundo; apenas 73 milhões (7%) delas vivem na 
África. 
 

 
Fonte: Nações Unidas 
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Para explorar se a estrutura etária da população pode explicar a diferença nas 
mortes por COVID-19 relatadas, pode-se aplicar as taxas de letalidade da 
COVID-19 específicas por idade às estruturas etárias regionais da população. 
Uma análise de pré-impressão que usou esta abordagem estimou que a taxa de 
mortes por COVID-19 na América do Norte seria quatro vezes maior do que a 
taxa na África. Em 10 de maio de 2021, aproximadamente 0,1% da população 
da América do Norte tinha morrido por COVID-19 em comparação com 
aproximadamente 0,01% da população da África – uma diferença de dez vezes. 
Também digno de nota, estudos sugerem que, dado o contato com um caso de 
COVID-19, há variação na suscetibilidade à infecção por idade, com as crianças 
apresentando uma menor probabilidade de serem infectadas do que os 
adultos. O fato de as crianças constituírem uma proporção relativamente alta 
da população da África pode reduzir a transmissão e, assim, reduzir o número 
de casos. No entanto, este fator por si só não pode explicar as grandes 
diferenças na incidência ou contagem cumulativa de casos entre as regiões.  
 
Houve outras hipóteses propostas para tentar explicar a contagem de casos 
relativamente baixa da África. O clima é citado como um potencial fator 
atenuante da pandemia: um clima mais quente e úmido pode reduzir a 
transmissão do SARS-CoV-2. No entanto, muitos países com climas tropicais 
são de baixa ou média renda e, portanto, podem ter capacidade reduzida de 
detectar casos, bem como uma série de fatores (incluindo a estrutura etária da 
população mais jovem) que também podem reduzir a carga da COVID-19. 
Vários estudos sugerem que é provável que outros fatores além do clima sejam 
os fatores mais importantes para a propagação da COVID-19. Outras hipóteses 
incluem: fatores genéticos populacionais; imunidade de proteção cruzada 
devido a coronavírus diferentes do SARS-CoV-2; diferenças na mobilidade da 
população; diferenças na densidade populacional; aumento do tempo gasto ao 
ar livre; e a lista continua. No momento da redação deste artigo, não há 
evidências concretas de que qualquer um desses fatores explique 
suficientemente as taxas de casos comparativamente baixas relatadas na 
África. 
 
 
2. Os países africanos obtiveram um maior sucesso na mitigação da 

propagação da COVID-19 em comparação com países de outras regiões? 
 
Como escrevemos anteriormente, muitos países africanos agiram cedo para 
implementar medidas sociais e de saúde pública para prevenir a transmissão de 
doenças. O primeiro caso de COVID-19 na África foi relatado no Egito em 14 
de fevereiro de 2020, apenas duas semanas depois que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou o surto como uma emergência de saúde pública. Em 
22 de fevereiro, uma reunião de emergência envolvendo a União Africana, os 
CDC da África e ministros da saúde de todo o continente foi convocada para 
desenvolver e endossar uma estratégia continental para controlar a COVID-19 
em conjunto com a OMS. Em 1 de abril de 2020, havia aproximadamente 6.000 
casos confirmados em toda a África, e a maioria dos países tinha menos de 100 
casos. Apesar deste baixo nível de casos detectados, a maioria dos países 
africanos tinha medidas rigorosas em vigor, incluindo o fechamento de escolas, 
locais de trabalho e restrições de viagens. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.19.20106914v1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7386533/
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https://preventepidemics.org/covid19/science/insights/update-on-covid-19-in-africa/
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https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00632-2/fulltext
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200401-sitrep-72-covid-19.pdf?sfvrsn=3dd8971b_2


 

 

 
Os países também puderam alavancar sua vasta experiência no controle de 
outras epidemias. Por exemplo, Ruanda elaborou planos abrangentes de 
controle de infecção após a epidemia de Ebola de 2014-16 na África Ocidental, 
que incluíram monitoramento intensivo nas fronteiras, esforços que foram 
expandidos para incluir a triagem para o SARS-CoV-2. Essas respostas rápidas 
podem ter contribuído para a introdução de níveis mais baixos de doenças – 
retardando a propagação inicial da COVID-19 no continente. A África do Sul 
adotou um modelo de sistema de nível de alerta para a COVID-19 para 
informar o tipo e a duração das medidas de mitigação necessárias para 
controlar a propagação da COVID-19, minimizando os danos secundários na 
medida do possível. Este sistema orienta a implementação de medidas de 
mitigação usando vários critérios, incluindo a quantidade de transmissão do 
SARS-CoV-2, a capacidade do sistema de saúde e os impactos 
socioeconômicos das medidas de mitigação. 
 
 
3. Qual é a extensão do problema da subdetecção da COVID-19 na África? 
 
Muitos fatores podem influenciar a capacidade de detectar adequadamente os 
casos de COVID-19. Primeiro, como escrevemos anteriormente, as contagens 
de casos de COVID-19 são altamente dependentes da quantidade dos testes 
de COVID-19. A taxa dos testes de COVID-19 por população continua a ser 
menor na África do que na maioria das outras partes do mundo. Por exemplo, 
em 7 de maio de 2021, o banco de dados Our World in Data mostrou que, 
como uma média contínua de 7 dias, havia mais de 14 testes realizados por 
1.000 habitantes no Reino Unido, 2,7 por 1.000 habitantes nos Estados Unidos, 
1,3 por 1.000 na Índia e na Colômbia, mas apenas 0,4 por 1.000 habitantes na 
África do Sul e menos de 0,1 por 1.000 habitantes na República Democrática 
do Congo. Como outros advertiram, devido aos testes limitados, as taxas 
relativamente mais baixas de casos e mortes por COVID-19 não devem ser 
interpretadas erroneamente como evidência de que a COVID-19 não teve um 
impacto na África. Um estudo de dados de Madagascar sugeriu que menos de 
1% dos casos de COVID-19 foram detectados no país até agosto de 2020, em 
parte devido à capacidade de teste limitada e ao acesso insuficiente ao 
atendimento à saúde. 
 

https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/
https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/
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https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n334
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n334
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7580764/


 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Our World in Data 
 

 
Nos últimos 14 meses, a capacidade de testagem da COVID-19 se expandiu 
rapidamente, mas de forma desigual na África, o que sugere que a extensão da 
subdetecção de casos provavelmente varia de acordo com o local. No início de 
fevereiro de 2020, apenas três países africanos conseguiam realizar os testes 
da COVID-19. Em abril de 2020, a Comissão da União Africana e os CDC da 
África, com o apoio do Resolve to Save Lives e outros, lançaram a Parceria para 
Acelerar a Testagem da COVID-19 (PACT, na sigla em inglês) para fortalecer a 
capacidade de testes da COVID-19; em julho de 2020, todos os 55 estados-
membros da União Africana estavam realizando testes para a COVID-19. O 
número de testes realizados por mês aumentou mais de cinco vezes, de cerca 
de 600.000 em abril para cerca de 3,5 milhões em novembro. No entanto, seis 
dos 55 países foram responsáveis por mais de 62% de todos os testes de 
COVID-19 relatados por estados africanos em 2020. Esses mesmos países 
foram responsáveis por 70% dos casos relatados (África do Sul, Marrocos, 
Etiópia, Quênia, Egito e Nigéria). Em contraste, um terço dos países relataram 
menos de dez testes por caso de COVID-19, o que corresponde a uma taxa 
acumulativa de positividade do teste > 10%. Quando comparado com o limite 
recomendado da OMS de menos de 5% de positividade do teste, isso sugere 
um nível inadequado de teste. 
 

Testes diários de COVID-19 por mil pessoas  
Os números são dados como uma média contínua de 7 dias. 

 
Fonte: Dados oficiais coletados por Our World in Data – Última atualização em 7 de maio às 16:30 (horário de Londres). 
OurWorldInData.org/coronavirus  CC BY.  
Observação: As comparações dos dados de testagem entre países são afetadas por diferenças na forma como os dados 
são relatados. Os dados diários são interpolados para países que não relatam dados de teste diariamente. Os detalhes 
podem ser encontrados em nossa página Conjunto de dados de testagem. 
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Média móvel de 14 dias dos testes 
realizados por dia em todos os 
Estados-Membros, sombreado para 
mostrar a taxa de positividade do 
teste* ao longo do tempo 

Taxa de positividade de teste 
cumulativa por Estado-Membro, 
dados de 13 de abril de 2021 

Testes de média móvel de 14 dias 
realizados por dia 

Positividade do teste 

fev 2020 
abr 2020 
jun 2020 
ago 2020 
out 2020 
dez 2020 
fev 2021 
abr 2021 

*A orientação da OMS é que uma 
taxa de positividade inferior a 5% 
indica que a epidemia está sob 
controle; uma taxa de positividade 
acima de 5% indica que os casos 
podem não ser detectados. Quanto 
maior a taxa de positividade, mais 
casos provavelmente estão sendo 
perdidos. 

 
O acesso aos testes também pode ser menor em áreas mais remotas. Os 
autores de um estudo sobre a distribuição espacial dos casos de COVID-19 no 
Níger observaram que o acesso limitado aos testes e ao conhecimento sobre a 
COVID-19 tornou menos provável que os casos de COVID-19 fossem 
detectados em áreas remotas, o que poderia levar a superestimações de até 
que ponto a carga de doenças se concentrou na região da capital. Os testes de 
diagnóstico rápido podem ser uma forma de aumentar os testes, 
principalmente em áreas remotas com recursos limitados. No entanto, devido 
aos sistemas de notificação deficientes, os resultados desses testes de antígeno 
podem não ser relatados aos funcionários de saúde pública para inclusão na 
contagem de casos, e a sensibilidade do teste é menor do que o teste de PCR. 
 
Consistente com a capacidade limitada, no início da pandemia, as políticas de 
teste na maioria dos países africanos priorizaram o teste para pessoas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7719275/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7719275/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7719275/
https://africacdc.org/download/interim-guidance-on-the-use-of-rapid-antigen-tests-for-covid-19-response/
https://africacdc.org/download/interim-guidance-on-the-use-of-rapid-antigen-tests-for-covid-19-response/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7289731/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7289731/


 

 

sintomáticas com maior probabilidade de ser positivo, como pessoas 
internadas em hospitais ou viajantes que entram no país para prevenir a 
propagação. Em abril de 2021, na maioria dos países, os testes tornaram-se 
disponíveis para qualquer pessoa com sintomas, e um número crescente de 
países estava oferecendo testes abertos, inclusive para pessoas sem sintomas. 
Apesar de uma tendência geral de maior disponibilidade de testes, houve 
declínios temporários no acesso ou na demanda de testes em alguns países. Por 
exemplo, no final de 2020, o Serviço de Saúde de Gana decidiu concentrar os 
testes em pacientes sintomáticos que buscavam atendimento em hospitais 
devido ao acúmulo de amostras à espera de testes. As taxas de teste 
diminuíram até janeiro de 2021, quando o rastreamento de contato foi 
reativado em algumas cidades de Gana, mais pessoas procuraram atendimento 
para sintomas da COVID-19 em hospitais e a demanda aumentou em 
laboratórios privados que oferecem testes necessários para viagens. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Políticas de testagem de COVID-19, 25 de abril de 2020 
- Sem política de teste. 
- Apenas aqueles que (a) apresentam sintomas e (b) atendem a critérios específicos (por exemplo, trabalhadores 
essenciais, internados no hospital, tiveram contato com um caso conhecido, retornaram do exterior). 
- Teste de qualquer pessoa que apresente sintomas da COVID-19. 
- Teste público aberto (por exemplo, teste “drive-thru” disponível para pessoas assintomáticas). 

 
Fonte: Hale Angrist, Goldszmidt, Kira, Petherick, Phillips Webster, Cameron Blake, Hallas, Majumdar, and Tatlow (2021). 
“A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker)”. Nature Human 
Behaviour. – Última atualização, 9 de maio às 09:18 (horário de Londres) 
 OurWorldInData.org/coronavirus  CC BY.  
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Fonte: Our World in Data 
 

 
Os desafios na detecção de casos são agravados por fatores que vão além da 
capacidade de testagem e relatórios. Em primeiro lugar, uma proporção 
significativa de infecções por SARS-CoV-2 pode ser assintomática. As crianças 
têm maior probabilidade de serem assintomáticas do que os adultos, e uma 
proporção relativamente alta da população da África são crianças. Em segundo 
lugar, quando as pessoas desenvolvem sintomas, elas podem não procurar 
atendimento de um provedor médico licenciado, o que pode limitar as 
oportunidades de teste para a COVID-19. Fatores globais, culturais, 
econômicos e logísticos limitam o acesso aos cuidados de saúde ou à procura 
de cuidados; algumas dessas barreiras podem ter afetado particularmente a 
detecção de casos na África. Estudos conduzidos na África antes da pandemia 
de COVID-19 ilustraram até que ponto a busca por atendimento formal pode 
ser limitada. Por exemplo, em duas áreas urbanas da África do Sul, as pessoas 
com sintomas respiratórios consultaram com mais frequência as farmácias do 
que os centros de saúde do governo. Em Madagascar, pesquisas nacionais 
indicaram que menos da metade das pessoas com sintomas respiratórios 
procuraram atendimento de saúde formal. Na zona rural do Quênia, embora a 
procura de atendimento fosse comum entre aqueles que adoeciam, menos da 
metade dos que buscavam atendimento ia para unidades de saúde formais e a 
maioria dos que procuraram já havia procurado atendimento em outro lugar. Se 
a procura de cuidados for atrasada, os resultados do teste viral para o SARS-
CoV-2 têm uma maior probabilidade de apresentar um falso negativo, uma vez 
que a quantidade de vírus presente diminui com o tempo. Durante a pandemia 

Políticas de testagem de COVID-19, 25 de abril de 2021 
- Sem política de teste. 
- Apenas aqueles que (a) apresentam sintomas e (b) atendem a critérios específicos (por exemplo, trabalhadores 
essenciais, internados no hospital, tiveram contato com um caso conhecido, retornaram do exterior). 
- Teste de qualquer pessoa que apresente sintomas da COVID-19. 
- Teste público aberto (por exemplo, teste “drive-thru” disponível para pessoas assintomáticas). 

 
Fonte: Hale Angrist, Goldszmidt, Kira, Petherick, Phillips Webster, Cameron Blake, Hallas, Majumdar, and Tatlow (2021). 
“A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker)”. Nature Human 
Behaviour. – Última atualização, 9 de maio às 09:18 (horário de Londres) 
 OurWorldInData.org/coronavirus  CC BY.  
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de COVID-19, as barreiras adicionais à procura de cuidados de saúde incluíram 
o fechamento de unidades de saúde e saúde pública, além de medidas sociais 
que restringem o acesso às instalações, barreiras econômicas adicionais e 
medo de contrair a COVID-19 em uma unidade de saúde. Além disso, as 
preocupações com os custos da quarentena também podem desincentivar os 
testes de COVID-19. Por exemplo, no Quênia, as pessoas relataram medo de 
um resultado de teste positivo como uma barreira para o teste, porque aqueles 
que tiveram resultado positivo foram obrigados a quarentena e os custos da 
quarentena foram cobertos pelos pacientes. Por qualquer uma ou por uma 
combinação dessas razões, mesmo a testagem da maioria daqueles que se 
apresentam para o teste de COVID-19 pode resultar na detecção de apenas 
uma pequena minoria de infecções. 
 
 
Considerando a possibilidade de subdetecção de casos e óbitos, o que outras 
fontes de dados podem nos dizer? 
 
Pesquisas de soroprevalência 
 
Os estudos de soroprevalência, que testam amostras de sangue para 
anticorpos para um patógeno para determinar a proporção de pessoas que 
foram expostas no passado, podem fornecer uma medida alternativa para a 
porcentagem da população que teve COVID-19. Estudos de soroprevalência 
foram usados para estimar a verdadeira propagação de COVID-19 em todo o 
mundo durante a pandemia e pode ser uma ferramenta particularmente valiosa 
para avaliar a situação na África, dadas as barreiras à detecção descritas acima. 
De fato, uma série de estudos de soroprevalência de COVID-19 foram 
conduzidos na África; muitos dos resultados podem ser vistos no site do 
SeroTracker, que acompanha os resultados dos estudos de soroprevalência no 
mundo todo. 
 
As estimativas de soroprevalência na África variam amplamente, tanto entre os 
países quanto dentro deles. Isso pode ser esperado, dada a heterogeneidade 
no risco entre os ambientes e as populações e também ao longo do tempo, 
mesmo que as estimativas de soroprevalência sejam derivadas de testes na 
população em geral. Na verdade, um fator crítico na interpretação dos 
resultados de um estudo de soroprevalência é a população que foi alvo do 
teste, pois isso pode limitar a generalização dos resultados. Por exemplo, 
muitos estudos foram realizados sobre doações de sangue, mas os doadores de 
sangue podem não representar a população em geral. Isso ocorre por muitas 
razões, incluindo sua faixa etária limitada e relativa boa saúde, que eles têm 
acesso físico a locais de doação de sangue (eles provavelmente vivem em áreas 
urbanas e não usam proteção em casa) e que pode haver incentivos econômicos 
para doar. Por essas razões, os CDC da África estão trabalhando para 
padronizar o método de realização de pesquisas sorológicas na África, 
apoiando pesquisas sorológicas multinacionais com base na população, idade e 
gênero que usam protocolo padronizado e ferramentas de coleta de dados. 
 
Uma amostra de estudos de soroprevalência da África é apresentada aqui. Eles 
foram escolhidos para representar resultados de vários países diferentes, bem 
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como diferenças metodológicas que podem influenciar a generalização dos 
resultados: 
 
• Um estudo transversal de abril de 2020 com 301 residentes adultos de 

Addis Abeba, Etiópia, que não tinham histórico conhecido de COVID-19 ou 
contato com um caso de COVID-19, descobriu que 7,6% testaram positivo 
para anticorpos para o SARS-CoV-2. Até a data do estudo, houve 28 casos 
confirmados de COVID-19 em Addis Abeba; os resultados sugeriram que o 
verdadeiro número de infecções em Addis Abeba foi provavelmente muito 
maior do que os casos relatados. 

• Um estudo de janeiro de 2021 com quase 5.000 doadores de sangue com 
idades entre 15 e 69 anos de quatro províncias da África do Sul, mostrou 
que a soroprevalência variava entre as províncias, mas era alta em cada 
uma: Cabo Oriental – 63%; Cabo Setentrional – 32%; Estado Livre – 46%; e 
KwaZulu-Natal – 52%. Os pesquisadores usaram esses números para 
estimar que o número verdadeiro de infecções era provavelmente muitas 
vezes maior do que o número de casos relatados. Por exemplo, no Cabo 
Oriental, eles estimaram que as infecções podem ter sido não detectadas 
em 15 vezes. 

• Os pesquisadores estimaram a soroprevalência em nível de província 
ajustando a prevalência de anticorpos medida de acordo com o tamanho e 
a demografia de cada província. Eles compararam essas estimativas com as 
taxas de casos de COVID-19 confirmados de meados de janeiro de 2021: 
Cabo Oriental – 63% (2,8%), Cabo Setentrional – 32% (2,2%), Estado Livre – 
46% (2,4%) e KwaZulu-Natal – 52% (2,4%). 

• Um estudo de maio de 2021 com 3.000 doadores de sangue com idades entre 
15 e 64 anos que doaram para qualquer um dos quatro centros regionais de 
transfusão de sangue no Quênia descobriu que 5,6% testaram positivo para 
anticorpos para o SARS-CoV-2. Os pesquisadores usaram essa descoberta 
para estimar que aproximadamente 1,3 milhão de infecções podem ter 
ocorrido até 30 de maio de 2020; apenas 2.093 casos foram relatados no 
Quênia até aquela data. 

• Um estudo com 84 profissionais da saúde assintomáticos em Blantyre, 
Malawi, conduzido de maio a junho de 2020, descobriu que 12% eram 
positivos para anticorpos para o SARS-CoV-2. Quatro semanas após a 
pesquisa, 17 mortes por COVID-19 foram relatadas em Blantyre. Os 
pesquisadores usaram suas descobertas para estimar que 
aproximadamente oito vezes mais mortes podem ter ocorrido em Blantyre 
do que o número relatado, embora tenham reconhecido que os 
profissionais da saúde podem estar em maior risco de COVID-19 do que 
membros da população em geral. 

• Um estudo de pré-impressão de junho de 2020 conduzido no estado de 
Níger, Nigéria, selecionou 185 participantes que eram representativos de 
diferentes idades, gêneros e grupos ocupacionais para serem testados para 
anticorpos para o SARS-CoV-2. O teste revelou uma soroprevalência geral 
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de 25% e uma soroprevalência de 37% entre os profissionais da saúde. A 
soroprevalência foi maior em homens do que em mulheres e nas faixas 
etárias mais velhas quando comparadas às faixas etárias mais jovens, mas 
foi semelhante entre moradores urbanos e rurais. Os resultados de um 
estudo com este tipo de projeto, no qual os participantes que são 
representativos da população em geral são selecionados para inclusão, 
podem ser mais generalizáveis. 

 
Existem várias outras limitações para os estudos de soroprevalência. Os testes 
de anticorpos nem sempre detectam os anticorpos para o SARS-CoV-2 
presentes, gerando resultados falsos negativos. Para explicar essa 
possibilidade, alguns estudos ajustam os resultados dos testes de anticorpos 
para cima. A precisão dos testes de anticorpos também pode diferir entre as 
populações. Isso pode ocorrer devido aos efeitos imunológicos de outras 
doenças, como a malária, conforme observado por um estudo de 
soroprevalência no Benin. Vários estudos observaram os desafios na 
interpretação dos resultados dos testes de anticorpos realizados em 
populações africanas, reforçando o argumento de que os testes devem ser 
validados localmente antes de interpretar seus resultados. Embora alguns 
estudos de soroprevalência tenham avaliado a precisão dos testes de 
anticorpos para o SARS-CoV-2 usando amostras obtidas localmente, muitos 
não o fizeram. Além disso, os anticorpos para o SARS-CoV-2 podem diminuir 
após a infecção. Isso levou alguns pesquisadores a sugerir que a prevalência de 
anticorpos em um determinado momento pode não refletir verdadeiramente 
todos os casos e que as estimativas de soroprevalência devem ser ajustadas 
para a diminuição dos anticorpos ao longo do tempo (corrigindo para cima para 
considerar as pessoas que podem ter sido anteriormente soropositivo). 
 
Apesar das limitações e advertências que devem ser consideradas ao 
interpretar os resultados dos estudos de soroprevalência, os resultados dos 
estudos realizados em toda a África sugerem que ocorreram muito mais 
infecções do que o número de casos de COVID-19 relatados. 
 
 
Excesso e dados de mortalidade anedótica sugerem um impacto maior da 
COVID-19 na África 
 
O excesso de mortalidade – o número de mortes por todas as causas durante uma 
crise acima e além do que é esperado em condições “normais” – pode ser usado para 
estimar a verdadeira propagação da doença quando há limitações para detectar e 
relatar casos. Como escrevemos anteriormente, ao capturar os efeitos diretos e 
indiretos da pandemia sobre a mortalidade, o excesso de mortalidade pode fornecer 
um quadro mais completo da carga da pandemia em uma sociedade. 
 
Para estimar o excesso de mortalidade, os dados históricos de mortalidade são 
usados para projetar o número esperado de mortes por todas as causas 
durante um determinado período. O excesso de mortalidade é então calculado 
como a diferença entre o número de óbitos observado e esperado. Conforme 
mostrado abaixo para a África do Sul, a linha laranja representa o número 
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esperado de mortes com base em dados históricos de mortalidade, enquanto a 
linha preta mostra o número real de mortes por semana ao longo de 2020 e 
2021. De maio de 2020 a maio de 2021, a África do Sul relatou 157.542 mortes 
em excesso, ou quase três vezes mais mortes do que as 54.687 mortes 
confirmadas de COVID-19 relatadas até 9 de maio de 2021. Da mesma forma, 
os dados da Tunísia e do Egito sugerem que a mortalidade por todas as causas 
pode ter aumentado em até 60-80% durante os picos pandêmicos. 
 

 
 
South Africa Weekly Deaths from All 
Cause 1+ years: 29 Dec 2019 – 8 May 
2021 

Mortes semanais na África do Sul por 
todas as causas, mais de um ano: 29 
de dezembro de 2019 – 8 de maio de 
2021 

Week start date Data de início da semana 
Weekly deaths Mortes semanais 
Forecast Previsão 
Lower Prediction Bound Limite de previsão inferior 
Upper Prediction Bound Limite de previsão superior 

 
 
Fonte: SAMRC 
 

 
No entanto, os dados de mortalidade na maioria dos países africanos não são 
completos o suficiente para estimar com segurança o excesso de mortalidade. 
Em 2015, menos de 40% das mortes foram registradas na África; em alguns 
locais, a COVID-19 interrompeu ainda mais os sistemas de registro civil 
existentes. 
 
Por meio de um estudo de modelagem de mortes em excesso globais (que inclui 
mortes por COVID-19 e aumento de mortes por outras causas de interrupções 
no sistema de saúde e outros sistemas), o Instituto de Métricas e Avaliação de 
Saúde da Universidade de Washington (IHME, na sigla em inglês) estimou a 
proporção de mortes relatadas por COVID-19 para mortes reais por COVID-19. 

https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores?country=TUN%7EEGY
https://www.samrc.ac.za/reports/report-weekly-deaths-south-africa?bc=254
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60171-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60171-4/fulltext
https://repository.uneca.org/ds2/stream/?#/documents/faa6c589-ef23-5ff4-b07f-b69b92f93f47/page/9
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2021.306203
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2021.306203
http://www.healthdata.org/special-analysis/estimation-excess-mortality-due-covid-19-and-scalars-reported-covid-19-deaths
http://www.healthdata.org/special-analysis/estimation-excess-mortality-due-covid-19-and-scalars-reported-covid-19-deaths
http://www.healthdata.org/special-analysis/estimation-excess-mortality-due-covid-19-and-scalars-reported-covid-19-deaths


 

 

Seu modelo sugere que pode ter havido cerca de três vezes mais mortes por 
COVID-19 do que relatado pelos países da África. Para alguns países, a 
correção foi muito maior. Por exemplo, o Egito relatou 13.529 mortes por 
COVID-19 até o início de maio de 2021, mas o modelo IHME sugere que na 
verdade houve cerca de 12 vezes mais mortes, para um total de 170.000 vidas 
perdidas para a COVID-19. Mesmo com essas correções, a taxa de mortalidade 
per capita estimada na maioria dos países africanos é baixa em comparação 
com os Estados Unidos e muitos países europeus e latino-americanos. Um 
ponto fraco desse modelo é que ele se baseia principalmente em dados de 
países com registro de mortalidade completo, que são predominantemente de 
alta renda. Isso pode limitar a precisão das estimativas modeladas para países 
africanos. 
 

 
 
 

 
 
 
Fonte: IHME 
 

Figura 5. Proporções previstas do total de mortes por COVID-19 para mortes 
relatadas por COVID-19 

Figura 7. Taxa de mortalidade total cumulativa de COVID-19 em 3 de 
maio de 2021 
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Durante a pandemia, além do excesso de mortalidade causado pela COVID-19, 
as condições de crise provavelmente também contribuíram para o excesso de 
mortalidade nos países africanos. Devido à pobreza significativa, fragilidade do 
sistema de saúde, insegurança alimentar, instabilidade política e a pesada carga 
de base de outras doenças, como malária, tuberculose e HIV, as populações 
africanas podem ser particularmente vulneráveis a condições de crise. Como 
escrevemos anteriormente, a pandemia e a resposta à COVID-19 podem ter 
efeitos devastadores sobre a saúde devido aos impactos nos sistemas de saúde 
locais e, em particular, nos serviços essenciais de saúde. Por exemplo, a 
UNICEF relatou que quase um milhão de crianças ganenses perderam os 
serviços essenciais de saúde de rotina, incluindo imunizações de rotina, 
enquanto outras 1,6 milhão de crianças em idade escolar em Gana perderam o 
acesso à alimentação escolar. Em todo o continente, a perda de renda 
permanece generalizada e continua a piorar, exacerbando as condições que 
levam ao aumento da morbidade e mortalidade por uma série de doenças. A 
OMS também relatou interrupções nas cadeias de abastecimento de materiais 
essenciais para a prevenção da malária – como redes inseticidas de longa 
duração e medicamentos antimaláricos. Esses impactos na saúde causados 
pela pandemia e nos esforços da resposta, bem como enormes impactos 
sociais, econômicos, nutricionais e educacionais, provavelmente terão 
consequências duradouras na África. 
 
 
Outros tipos de dados que podem sugerir a subdetecção de casos e óbitos 
 
Em alguns locais onde nem todas as mortes são registradas, relatos de que 
funerais ou sepultamentos estão ocorrendo mais do que o normal também 
podem sugerir que há um excesso de mortalidade. Por exemplo, em Kano, 
Nigéria, coveiros levantaram preocupações sobre um aumento repentino de 
três a quatro vezes no número de corpos que precisavam ser enterrados em 
abril de 2020. Na época, o único laboratório no estado que oferecia o teste 
para a COVID-19 foi temporariamente fechado, o que pode ter permitido que a 
COVID-19 se propagasse sem ser detectada. Após uma investigação mais 
aprofundada, estimou-se que a COVID-19 pode ter causado pelo menos 50-
60% das mortes. 
 
Uma fonte de dados em especial altamente informativa, embora difícil de 
obter, sobre as mortes por COVID-19 são os dados de autópsia. Os 
pesquisadores realizaram testes de PCR para o SARS-CoV-2 em uma amostra 
aleatória de pessoas falecidas de todas as idades no necrotério do University 
Teaching Hospital em Lusaka, Zâmbia, durante junho e outubro de 2020. De 
364 pessoas falecidas com os dados de PCR disponíveis, 70 (19,2%) 
apresentaram teste positivo para o SARS-CoV-2. A maioria dessas mortes 
(51/70; 73%) ocorreu na comunidade; nenhuma dessas pessoas havia realizado 
o teste para o SARS-CoV-2 antes da morte. Entre as 19 pessoas com o teste 
positivo e que morreram no hospital, seis apresentaram teste para a COVID-19 
antes da morte. Embora não tenha sido possível para os pesquisadores 
determinar se a COVID-19 foi a causa da morte, os dados sobre os sintomas 
antes da morte foram obtidos para 52 daqueles com teste positivo; a maioria 
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deles (44/52) apresentava sintomas típicos da COVID-19. Este estudo sugere 
que era comum para as pessoas que morreram em Lusaka durante o período 
do estudo serem infectadas com o SARS-CoV-2 e que a mortalidade por 
COVID-19 pode ter sido amplamente subestimada em Lusaka. Os resultados 
também mostram que uma minoria daqueles que morreram e apresentaram 
teste positivo fez o teste antes da morte, incluindo nenhum daqueles que 
morreram na comunidade. 
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Fonte: BMJ 
 

 
Conclusão 
 
As evidências de uma ampla gama de fontes sugerem que o verdadeiro número 
de casos e mortes por COVID-19 na África é significativamente maior do que as 
contagens oficiais. Uma melhor compreensão da verdadeira carga da COVID-
19 na África é fundamental para orientar os esforços em curso para mitigar a 
propagação e mortalidade da doença. 
 
Na ausência e até que haja uma ampla cobertura de vacinação, as medidas de 
saúde pública e sociais continuam a ser uma estratégia importante para o 
controle da COVID-19 na África. No entanto, essas medidas podem estar 
associadas a efeitos sociais e econômicos negativos que afetaram gravemente 
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as pessoas na África nos últimos 14 meses. Para minimizar os efeitos 
secundários negativos, as medidas de saúde pública e sociais precisam ser 
cuidadosamente calibradas para corresponder aos níveis de transmissão. 
Dados detalhados e oportunos sobre os casos de COVID-19 em nível 
subnacional podem ajudar a determinar quando as medidas podem ser 
relaxadas para mitigar os impactos negativos e quando medidas mais rigorosas 
são necessárias. A melhoria da qualidade e integridade dos dados sobre casos 
e mortes por COVID-19 exigirá estratégias inovadoras para melhorar os 
sistemas de informação de dados e uma maior expansão do acesso aos testes. 
 
Um relato mais completo da carga da COVID-19 na África também pode 
informar as percepções de risco locais e globais. Onde a morbidade e 
mortalidade da COVID-19 são subestimadas, as pessoas podem ver a COVID-
19 como uma ameaça pequena e podem ser menos propensas a aderir e apoiar 
medidas como distanciamento físico ou uso de máscaras. A subestimação da 
verdadeira carga na África pode reduzir a vontade e urgência entre outros 
países e organismos internacionais para distribuir vacinas e outros recursos 
para sustentar uma resposta suficiente à COVID-19. 
 
A África ainda pode enfrentar ondas futuras de COVID-19, incluindo variantes 
mais perigosas. Picos da COVID-19 associados a novas variantes do SARS-
CoV-2 estão ocorrendo globalmente, sobrecarregando os sistemas de saúde e 
causando muitas mortes. Até mesmo países onde a COVID-19 estava 
relativamente bem contida recentemente ficaram sobrecarregados. Os países 
com acesso adequado a vacinas podem relaxar as medidas sociais e de saúde 
pública para aliviar os efeitos sociais e econômicos secundários da pandemia. 
No entanto, apenas 1% das vacinas contra a COVID-19 administradas 
globalmente foram dadas na África e até que ponto as medidas de mitigação 
serão necessárias para combater a COVID-19 na África nos próximos meses 
não está claro. O que está claro é que a COVID-19 teve um grande impacto – e 
provavelmente em grande parte incontável – na África. 
 
 
 

Destaques de Pesquisa 
 
REDUÇÕES TRANSITÓRIAS NA ASSISTÊNCIA CLÍNICA DE HIV E 
SEGURANÇA ALIMENTAR DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV EM QUATRO PAÍSES 
AFRICANOS 
(Clinical Infectious Diseases, abril de 2021) 
 
Mensagem principal: Um estudo de pessoas que vivem com HIV na Tanzânia, 
Quênia, Uganda e Nigéria descobriu que a pandemia de COVID-19 teve efeitos 
de curto prazo na segurança alimentar e na frequência de clínicas de HIV, mas 
que esses efeitos se dissiparam em setembro de 2020. Além disso, não houve 
efeito sobre a adesão ao tratamento antirretroviral (TARV), potencialmente 
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porque uma percentagem muito elevada de participantes (89%) teve acesso a 
mais de três meses de fornecimento de TARV. 

 

• Os participantes foram inscritos no estudo de coorte AFRICOS, que 
inclui pessoas vivendo com HIV e participantes que vivem sem HIV 
(proporção de 5:1) na Tanzânia, Quênia, Uganda e Nigéria. Os 
pesquisadores compararam as respostas às perguntas sobre os cuidados 
e o tratamento de HIV e a segurança alimentar antes da pandemia 
(janeiro de 2019 a março de 2020), durante o estágio inicial da pandemia 
(maio de 2020 a setembro de 2020) e durante o estágio posterior da 
pandemia (setembro de 2020 a fevereiro de 2021). 

• Em comparação com os níveis pré-pandêmicos, as pessoas que vivem 
com HIV tiveram 36% menos probabilidade de comparecer a consultas 
clínicas de HIV durante o estágio inicial da pandemia (IC 95%: 0,45 – 
0,91). Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre o período 
pré-COVID e final da COVID. 

• Apesar da baixa frequência à clínica no período inicial da COVID-19, não 
houve associações significativas entre a adesão ao TARV e a pandemia 
da COVID-19. Curiosamente, a supressão viral era na verdade 3,3 vezes 
mais provável no final da COVID-19 em comparação com o período pré-
pandêmico. Um fator que pode ter afetado os níveis de adesão foi que 
89% dos participantes nos períodos de pandemia relataram ter acesso a 
pelo menos três meses de fornecimento de medicamentos. 

• Os resultados para a segurança alimentar foram um tanto semelhantes. 
Pessoas vivendo com HIV tinham 33% menos probabilidade de ter 
comido o suficiente no período inicial da COVID-19 em comparação com 
o pré-COVID (IC 95%: 0,55 – 0,83) e 23% mais probabilidade de ter que 
reduzir o número ou tamanho das refeições (IC 95%: 1,0 – 1,5). Não 
foram encontradas diferenças significativas entre o período pré-
pandêmico e final. Resultados semelhantes não foram observados para 
participantes sem HIV (por exemplo, nenhuma redução significativa na 
segurança alimentar durante o início da COVID-19). 

• As limitações deste estudo incluem que os participantes inscritos em um 
estudo de coorte de pessoas vivendo com HIV podem não ser 
representativos de todas as pessoas que vivem com HIV. Além disso, os 
participantes que compareceram a uma visita de estudo de coorte 
durante o período pandêmico podem não ser representativos nem 
mesmo da coorte geral (~ 25% dos participantes não compareceram 
durante o período pandêmico). Os participantes que não compareceram 
foram significativamente diferentes daqueles que compareceram. 
Demograficamente, eles eram mais propensos a estar desempregados e 
viver mais longe do local de estudo; clinicamente, eles também eram 
mais propensos a serem aderentes ao seu TARV, mas também mais 
propensos a ter uma carga viral > 1.000. 

 



 

 

EXCESSO DE MORTES POR CAUSAS RESPIRATÓRIAS EM OITO 
METRÓPOLES BRASILEIRAS DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES 
DA PANDEMIA DE COVID-19 
(Cadernos de Saúde Pública, maio de 2021) 
 
Mensagem principal: O excesso de morte por todas as causas tem sido usado 
como um bom indicador da situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil. O 
indicador é calculado com dados obtidos facilmente via registro civil ou Sistema 
de Informação de Mortalidade (SIM). Outra vantagem é sua fácil interpretação. 
O excesso é causado tanto por mortes decorrentes diretamente ou 
indiretamente da COVID-19, como por mortes resultantes da sobrecarga que a 
pandemia provoca na rede de assistência à saúde ou ainda porque a população 
deixa de frequentar os serviços ambulatoriais e de emergência por medo da 
exposição à doença. Entretanto, quando a intenção é descobrir qual é a carga 
subdetectada de mortalidade por COVID-19, é mais interessante acompanhar 
o excesso de mortes por causas respiratórias do que o excesso por todas as 
causas, já que a doença afeta eminentemente o sistema respiratório. 

• O estudo estimou o excesso de mortes por causas respiratórias durante 
os seis primeiros meses da pandemia, em adultos com 20 anos e mais de 
oito metrópoles regionais. Para cada capital, os dados observados de 
mortalidade oriundos do SIM, entre 2015 e 2019, foram usados para 
obter dados estimados para 2020, por meio de ajustes de modelos 
aditivos generalizados quasipoisson. A estimativa de excesso de mortes 
por causas respiratórias foi baseada no cálculo da razão entre o número 
observado e o esperado de óbitos, em um contexto sem a pandemia 
para o ano de 2020. 

• Foi observado um excesso de óbito com causas básicas atribuídas a 
doenças tais como influenza, pneumonias, bronquites, outras doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas, insuficiência respiratória aguda ou 
crônica, insuficiência respiratória ou transtorno respiratório não 
especificado e outros códigos com sintomas respiratórios. Entre 23 de 
fevereiro e 8 de agosto de 2020, foram registradas 46.028 mortes por 
causas respiratórias nas 8 cidades e excesso de 312% (IC95%: 304-321). 
Manaus (Amazonas), apresentou o maior excedente, 758% (IC95%: 668-
858) e São Paulo o menor, 174% (IC95%: 164-183). 

• Como limitação, o estudo salienta que a base de dados utilizada era 
preliminar, devido ao eventual atraso na finalização dos dados. Como 
ponto forte, o uso do excesso de mortes por causas respiratórias como 
uma proxy do impacto da pandemia é considerado mais informativo do 
que o tradicional indicador de mortalidade geral ou exclusivamente das 
mortes atribuídas à doença, podendo auxiliar no dimensionamento do 
real impacto da COVID-19 e sua evolução em diferentes contextos, mas 
também para alertar sobre a necessidade de aperfeiçoamento de 
sistemas de informações sobre mortalidade e para o adequado 
planejamento de ações voltadas à mitigação da pandemia. 
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Frieden TR. In-Depth COVID-19 Science Review April 17 – May 13, 2021. 
Resolve to Save Lives. 14 de maio de 2021. Disponível em 
https://preventepidemics.org/covid19/science/review/ 
 

As revisões científicas em português estão disponíveis em: 
https://www.vitalstrategies.org/revisoes-cientificas-semanais-sobre-a-covid-
19/ 
 

Para receber as últimas evidências científicas compiladas pela Vital Strategies, 
clique aqui. 
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