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5

TERCEIRA ONDA

da terceira onda de
B Risco
contágio aumenta com a a
circulação da variante delta
do coronavírus no estado
de São Paulo.

5

REDUÇÃO
Primeira queda sustentada
ocorreu entre setembro e
novembro, chegando a 7,1
mil casos.

6

RETOMADA
Dezembro marcou a
retomada da contaminação
e terminou com recorde de
15,8 mil infectados.

7

SEGUNDA ONDA
Janeiro bateu todos os
recordes negativos da
pandemia, com 38,3 mil
casos e 483 mortes.

8

PATAMAR
Número de casos registrou
ligeira queda depois de
janeiro, mas subiu de novo
em abril e maio.

9

RETRAÇÃO
Julho tem menor número
de casos e mortes desde
março, podendo sinalizar
para estabilidade.

HOSPITAIS

Em 2021, Vale interna cinco pessoas
por hora por complicações da Covid-19

Covid-19. Gráfico de OVALE mostra a evolução dos casos do novo coronavírus semanalmente na região

REDE. O Vale do paraíba
alcançou, em 2021, média
de cinco pessoas internadas
por hora em decorrência de
complicações da Covid-19. O
levantamento é de OVALE com
dados da Fundação Seade. É o
dobro da média de todo o ano
passado. O ano acumula 23,8
mil pessoas internadas pela
doença em 188 dias, média de
127 internações por dia.
Em todo o ano passado, as internações por Covid somaram
16,2 mil, média de 56 por dia e
2,3 por hora, bem abaixo dos
índices de 2021.
Neste ano, janeiro registrou

média de 118 internações por
dia, fevereiro reduziu para 85,
março subiu novamente para
132, abril chegou a 140 pessoas
internadas por dia, com maio
subindo para 152 e junho caindo
um pouco para 134. Na primeira
semana, julho registra média de
105 internados por dia, o menor
número desde fevereiro.
O número alto de internações
repercute na maior quantidade
de mortes por Covid. Não à toa,
maio de 2021 terminou como
recordista de internações, com
4.714 e também com a maior
quantidade de óbitos por Covid,
com 998 vítimas da doença.
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