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Sábado, 1 de Agosto de 2020

RAIO-X
DA
COVID-19
Com a reabertura comercial, Covid-19 se alastra no Vale e atinge mais pessoas entre 30 e
60 anos; perfil de mortes praticamente não alterou, com mais homens acima de 60 anos

A

reabertura das atividades comerciais no Vale
do Paraíba, a partir do
dia 1º de junho, provocou um
crescimento exponencial na
Covid-19 e também mudanças
no perfil dos infectados.
Depois de registrar 2.244
diagnósticos positivos até 31
de maio, mais 89 mortes, o
Vale acumulou 4.835 casos e
157 óbitos em junho.
Mas julho foi pior: 10.473 casos e 326 mortes, 60% e 56% do
total na região --17.552 casos e
572 óbitos, até sexta-feira (31).
O retorno de atividades comerciais, como shoppings
centers, concessionárias, escritórios e imobiliárias, provocou uma mudança no perfil
dos infectados por Covid-19 na
região. A análise foi feita com
dados das três maiores cidades --São José dos Campos,
Taubaté e Jacareí--, que concentram 56% dos casos e 57%
das mortes do Vale.
A maior parte dos contaminados antes da reabertura era de
mulheres (67%), com 33% de
pacientes homens.
Depois da liberação das atividades comerciais, a balança
se equilibrou: homem 50,1% e
mulher 49,9%.
A faixa etária dos contaminados também mudou.
Antes da reabertura, as pessoas entre 30 e 60 anos eram
56% do total de diagnósticos
positivos, com 30% de até 30
anos e 14% acima de 60 anos.
Após as atividades comerciais, os índices passaram a
63% de contaminados entre 30
e 60 anos, com 23% de até 30
anos e 14% acima de 60 anos.
A faixa entre 30 e 60 anos aumentou a prevalência entre os
infectados, caindo um pouco a
de pessoas com menos de 30.
Já o perfil das pessoas que
morreram praticamente não
mudou com a reabertura: 62%
de homens e 38% de mulheres.
Antes do retorno, o percentual
era de 60% (H) a 40% (M).
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decreto como
EE“Nosso
fase amarela continua

semana passada os
EE“Na
dados eram diferente. É

com
EE“Dialogamos
prefeitos e indicamos a

valendo, porque os
dados apontam isso”.

hora de apertar o freio, e
não o acelerador”.

manutenção da fase
laranja. Maioria segue”.
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