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CONTÁGIO SUB-REGIÕES DA RMVALE MANTÊM TENDÊNCIA DE QUEDA NOS INDICADORES DA PANDEMIA E CONTROLE DA DOENÇA

PANDEMIA.
Registro do
fotógrafo Adenir
Britto mostra a
emoção durante a
visita de familiares
a pacidentes em
S. José
Adenir Britto/PMSJC

SUB-REGIÕES EM QUEDA
Cinco sub-regiões do Vale do Paraíba acumulam 11 semanas com variação de casos e
mortes por Covid-19 abaixo de 1%, comprovando a eficiência da vacina contra a doença
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Pela primeira vez na pandemia, as cinco sub-regiões da
RMVale acumulam 11 semanas seguidas com aumento
percentual de casos e mortes
por Covid-19 abaixo de 1%.
O levantamento é feito por
OVALE com base nos números oficiais da pandemia divulgados pelas secretarias muni-
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SEMANAS
seguidas com oscilação
percentual de casos e
mortes por Covid-19 na
região abaixo de 1%

cipais de saúde.
Na quinta-feira (21), a região
alcançou a marca de 321,5 mil
diagnósticos positivos para
a doença contra 320,5 mil na
quinta-feira da semana passada, aumento de 0,33%. Na mesma comparação, as mortes
subiram de 6.898 para 6.923,
aumento de 0,36%.

Também é a segunda vez consecutiva que o percentual fica
abaixo de 0,40%, o que comprova a tendência de queda
sustentada dos indicadores da
pandemia, embora com ligeiro
aumento na última semana.
O mesmo desempenho é observado nas 10 semanas anteriores, também com aumentos

DISSEMINAÇÃO

Taxa de contágio do coronavírus cai para
0,57, o menor índice do interior do estado
VÍRUS. A taxa de reprodução
(Rt) do novo coronavírus no
Vale do Paraíba caiu para
0,57%, o menor índice do interior do estado de São Paulo.
O indicador era de 0,73 há 15
dias e chegou a 0,88 no começo de setembro. O indicador
é classificado como “provável

controle da doença” na RMVale.
De acordo com o Info Tracker,
valores da taxa acima de 1
representam um aumento na
disseminação do vírus, enquanto valores abaixo desse índice
representam redução. O Vale
tem o índice menor do que a
média estadual, de 0,7.
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percentuais de novos casos e
mortes abaixo de 1%.
Na semana passada, as sub
-regiões de Guaratinguetá,
Cruzeiro e São Sebastião não
tiveram mortes em sete dias.
Nesta semana, apenas a de
Cruzeiro ficou sem óbitos.
Na quantidade de casos, a
maior diferença percentual é
da sub-região de São Sebastião
com 0,54% e a menor a de Cruzeiro, com 0,12%. Nas mortes,
a de Cruzeiro não teve óbitos
e a de Taubaté oscilou 0,74%, a
maior da RMVale.
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0,57

TAXA
de reprodução do
coronavírus na região na
última semana, a mais baixa
do interior do estado

