
 

 

 

Errata 1: Alteração da nota de rodapé das tabelas por faixa etária dos Bole�ns 

n° 44 ao n° 69 
 
01/10/2021 

Descrição: 
Erro na descrição do �po de dado u�lizado: as notas de rodapé informaram que os casos 
confirmados (número de infectados) estava es�mados com base na informação de primeiros 
sintomas, contudo, as tabelas informavam o número de casos mensais por data de cadastro 
(ou no�ficação). Com isso, houve a necessidade de subs�tuir a nota de rodapé, não tendo 
sido realizado nenhum ajuste nos números ou nas tabelas.  
 

Nota de rodapé anterior: 

•  Casos confirmados referentes aos primeiros sintomas (infectados) e óbitos referentes 
à data de óbito. 

 

Nota de rodapé correta: 

•  Casos confirmados referentes à data de cadastro e óbitos referentes à data de óbito. 
 
Ação: Os arquivos foram corrigidos e subs�tuídos na página da Codeplan no dia 1° de outubro 
de 2021.  
 
Produto: Bole�m COVID_19 
 
Responsável: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas 

Informações adicionais: Subs�tuição da nota de rodapé, por slide, em cada Bole�m da 
COVID-19: 

 
1. Bole�m 44 slides 19, 20 e 21.  
2. Bole�m 45: slides 19, 20, 21. 
3. Bole�m 46 slides 19, 20, 21. 
4. Bole�m 47: slides 20, 21 e 22. 
5. Bole�m 48: slides 20, 21 e 22. 
6. Bole�m 49: slides 20, 21 e 22. 
7. Bole�m 50: slides 21, 22 e 23. 
8. Bole�m 51: slides 21, 23 e 23. 
9. Bole�m 52: slides 21, 23 e 23. 
10. Bole�m 53: slides 19, 20 e 21. 



 

 

 

11. Bole�m 54: slides 19, 20 e 21. 
12. Bole�m 55: 19, 20 e 21. 
13. Bole�m 56: slides 19, 20 e 21 
14. Bole�m 57: slides 19, 20 e 21.  
15. Bole�m 58: slides 19, 20 e 21. 
16. Bole�m 59: slides 19, 20 e 21. 
17. Bole�m 60: slides 21, 22 e 23. 
18. Bole�m 61: slides 21, 22 e 23. 
19. Bole�m 62: slides 21, 22 e 23. 
20. Bole�m 63: slides 21, 22 e 23. 
21. Bole�m 64: slides 21, 22 e 23. 
22. Bole�m 65: slides 21, 22 e 23. 
23. Bole�m 66: slides 21, 22 e 23. 
24. Bole�m 67: slides 21, 22 e 23. 
25. Bole�m 68: slides 21, 22 e 23. 
26. Bole�m 69: slides 21, 22 e 23.  

 
  



 

 

 

Errata 2: Alteração da nota de rodapé contendo o horário da extração dos 

dados no banco de dados u�lizado nos Bole�ns n ° 55, 56, 59, 61 e 69 
 
01/10/2021 

Descrição: 
Erro na nota de rodapé que con�nha a informação da hora de extração. Com isso, houve a 
necessidade de subs�tuir a nota de rodapé com a informação correta, não tendo sido 
realizado nenhum ajuste nos números ou nas tabelas.  
 

 
Ação: Os arquivos foram corrigidos e subs�tuídos na página da Codeplan no dia 1° de outubro 
de 2021.  
 
Produto: Bole�m COVID_19 
 
Responsável: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas 

Informações adicionais: Subs�tuição da nota de rodapé, por slide, em cada Bole�m da 
COVID-19 

 
1. Bole�m 55: slides 14 e 15. 
2. Bole�m 56: slides 14 e 15. 
3. Bole�m 59: slides 14 e 15. 
4. Bole�m 61: slides 14 e 15 
5. Bole�m 69: slides 14 e 15. 

 
 
 
  



 

 

 

Errata 3: Inserção de slide com nota metodológica antes dos slides que 

apresentam as tabelas por faixa etária dos Bole�ns n° 70 a 76 

 
01/10/2021 

Descrição: 
Inserção de nota metodológica contendo explicações acerca da mudança dos dados 
apresentados nas tabelas por faixa etária. A explicação se fez necessário diante de 
ques�onamentos sobre a mudança dos números. Não foi realizado nenhum ajuste nos 
números ou nas tabelas.  
 

Nota metodológica inserida: 
 
Entre os Bole�ns Covid nº 44 e 69, as tabelas de número de infectados por faixa etária eram 
elaboradas com base na data de cadastro. A par�r do Bole�m Covid nº 70, optou-se por 
alterar a metodologia para a data de primeiros sintomas, pois entende-se que essa 
informação reflete melhor o comportamento do vírus em datas anteriores.  
 
➔O uso da série de casos e óbitos com base na data do registro (cadastro) tem maior 
regularidade. Em contrapar�da, essa série reflete um contágio que possivelmente ocorreu 
vários dias antes do registro, considerando: 1) o período de incubação; 2) o tempo necessário 
para o resultado dos testes RT-PCR e; 3) o tempo até a pessoa infectada buscar atendimento 
médico;  
➔ As análises de casos que usam data dos primeiros sintomas capturam informações mais 
aderentes ao verdadeiro comportamento do vírus, ainda que essas análises possam ser mais 
intensamente afetadas por atualizações retroa�vas da série, pois os novos casos registrados 
são registrados em datas passadas;  
➔ As diferenças entre as séries, que podem ser significa�vas, retratam as variações ob�das 
ao se adotar diferentes referências para data (data de no�ficação ou data de início dos 
sintomas).  
➔ Ainda assim, informa-se que ambas as séries sofrem ajustes retroa�vos, sobretudo em 
datas mais recentes. 
 
Ação: Os arquivos foram corrigidos e subs�tuídos na página da Codeplan no dia 1° de outubro 
de 2021.  
 

  
 

   

   

 



Produto: Bole�m COVID_19

Responsável: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas

Informações adicionais: Inserção de slide em cada Bole�m da COVID-19

1. Bole�m 70: slide 20. 
2. Bole�m 71: slide 20. 
3. Bole�m 72: slide 20. 
4. Bole�m 73: slide 20. 
5. Bole�m 74: slide 26. 
6. Bole�m 75: slide 23. 

 
 

Errata 4: Alteração dos gráficos de mobilidade pelo Google nos bole�ns n ° 73, 

74, 75 e 76  
 
01/10/2021 

Descrição: 
Erro nos eixos de data dos gráficos de mobilidade. As datas dos eixos estavam sobrepostas, 
dificultando a orientação do leitor com relação ao tempo do gráfico. Os gráficos foram 
refeitos corrigindo essa sobreposição. 
 
 
Ação: Os arquivos foram corrigidos e subs�tuídos na página da Codeplan no dia 5° de outubro 
de 2021.  
 
Produto:  Bole�m COVID_19 
 
Responsável: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas 

Informações adicionais: Subs�tuição dos gráficos nos seguintes slides:  

1. Bole�m 73: slide 38. 
2. Bole�m 74: slide 44. 
3. Bole�m 75: slide 41. 
4. Bole�m 76: slide 41. 

 
 
 


