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26 de junho a 2 de julho de 2021

RAIO-X EVOLUÇÃO DA PANDEMIA REGISTRA QUEDA PROGRESSIVA NA FAIXA ETÁRIA MAIS AFETADA POR MORTES EM FUNÇÃO DO CORONAVÍRUS

ÓBITOS: IDADE CAI 10 ANOS
Em 2020, média de idade dos mortos por coronavírus em São José chegava a 69 anos; em
junho de 2021, média atingiu menor faixa desde o início da pandemia e chegou a 59 anos
nos primeiros quatro meses, as
mortes de pessoas com mais
de 61 anos representavam 71%.
Em maio, caiu para 57%.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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A média de idade dos mortos
pela Covid-19 caiu 10 anos em
comparação a 2020 em São
José dos Campos. Enquanto
no ano passado ela esteve em
69 anos, em junho de 2021, sob
a média de faixa etária mais
baixa desde o início da pandemia, ela desceu para 59 anos.
O dado consta de levantamento realizado pelo estatístico Paulo Barja, professor da
FEAU (Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo) da Univap, e considera as
informações fornecidas pelo
município até o dia 18.
Segundo a análise, a média
de pessoas que tinham entre
31 e 60 anos e faleceram com
a doença em 2020 era de 22% e,
neste mês, subiu para 58% -- em
um crescimento de 163%. Por
outro lado, a média de pessoas

ANÁLISE.

Saúde. Pessoas mais novas
estão ocupando leitos

Circulação. Público mais jovem
se expõe mais à doença

com mais de 61 anos que faleceram no ano passado passou
de 76% para 42% em junho
de 2021 -- em uma queda
de 44%. Apenas
dentre os de 31
e 40 anos, houve uma ‘explosão’ de 300%.
A mudança
progressiva
na faixa etária dos óbitos

também foi verificada ao longo dos meses anteriores neste
ano. De janeiro a
abril, as mortes
de 31 a 60
anos somavam
29% e,
em maio,
chegou a
42%. No
mesmo
sentido,
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Para a secretária de Saúde de
São José, Margarete Correia,
a mudança no perfil pode ter
dentre os principais fatores o
avanço da vacinação, já que a
campanha ainda não chegou a
públicos mais jovens.
“A Covid já mostrou que é
grave e que traz riscos à saúde de todos, independente da
idade. Pessoas mais jovens se
expõem mais e com os idosos vacinados, é natural que
haja uma redução óbitos nesta
faixa etária. Enquanto poder
público, vamos continuar garantindo atendimento a quem
precisar, mas é necessário que
a população faça a sua parte”.
Sem vacinas, a faixa etária
mais nova fica mais suscetível
a novas variantes. No Vale, a
maior concentração é da P.1
(veja mais na página 14).
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58

por cento
do total de mortos pelo
coronavírus em 2020
possuíam entre 31 e 60 anos
em São José

por cento
do total de mortos pelo
vírus nas duas primeiras
semanas de junho tinham
entre 31 e 60 anos

ENTRE 31 E 40 ANOS
2020

ano passado,
B No
percentual de óbitos de
pessoas que tinham entre
31 e 40 anos era de 3%.
QUADRIMESTRE

janeiro a abril, ainda
B De
baixo, percentual de
falecimentos nessa faixa
era de 4%.

MAIO

mês anterior, taxa foi
B No
para 5% entre os falecidos
por coronavírus desta idade
em São José.
EXPLOSÃO

junho, o percentual
B Em
desta faixa subiu para 12%,
um crescimento de 300%
em relação a 2020.

