2

30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021

COMPARAÇÃO

matou em
B Covid-19
10 meses de 2021 o
equivalente a sete anos de
vítimas em assassinatos e
acidentes de trânsito.

PANDEMIA MORTES E CASOS DE COVID-19 EM 2021 SÃO O TRIPLO DOS NÚMEROS DE 2020, COM AMBOS OS PERÍODOS TENDO 10 MESES

Fases da
Covid-19 no
Vale do Paraíba
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COMEÇO
Doença tem crescimento
exponencial entre março e
agosto de 2020, chegando
a 15 mil casos.

QUEDA
Setembro marca a primeira
onda de queda de casos
e mortes que segue até
dezembro de 2020.
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MORTAL
Janeiro a julho de 2021 foi
o período mais mortal e
contagioso da pandemia
no Vale.

REDUÇÃO
Com avanço da vacinação,
indicadores da pandemia
estão em queda desde
julho deste ano.
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2021 É O ANO ‘MORTAL’
Covid-19 mata três vezes mais em 2021 do que no ano passado; número de contaminados
também é o triplo neste ano do que em 2020; internações são quase o dobro em 2021
anos e nove meses contra
5.264 por Covid apenas em 10
meses de 2021. Sem contar as
subnotificações.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Triplo mortal.
O ano de 2021 tem 3,13 vezes
mais mortes por Covid-19 do
que 2020. Ambos os períodos
têm 10 meses, mas situações
opostas com relação à doença
que já matou quase 7.000 pessoas no Vale do Paraíba.
De 1º de janeiro a 28 de outubro deste ano, a pandemia
acumula 5.254 mortes na
região e média de 17
óbitos por dia.
Foram registradas
no ano passado, de
março a dezembro,
1.679 mortes em decorrência de complicações da doença -média de seis por dia.
Comparando os dois
anos vê-se que a segunda
onda de contágio foi três vezes mais mortal e contagiosa
do que a primeira. E nada matou mais e em tão pouco tempo do que a Covid.
O total de vítimas da doença
na região em 2021 equivale a
quase 10 anos de mortes causadas por acidentes de trânsito e em homicídios. Morreu o
mesmo tanto de gente em menos de um ano de Covid do
que em quase uma década
de acidentes e assassinatos.
De acordo com dados do
governo estadual, a região
acumula 5.283 mortes em
homicídios e acidentes de
trânsito nos últimos sete

5,25

MIL PESSOAS
morreram por
Covid-19 no Vale do
Paraíba em 2021 contra
1.679 em 2020

ONDA.

Ondas. Vírus tem 4 fases
distintas na RMVale

2021. Ano tem os picos mais
altos e agora os mais baixos

Com 590 dias de pandemia é
possível destacar quatro fases
distintas da doença no Vale.
A primeira vai de março a
agosto de 2020 e representa a
primeira grande onda de contágio, com o número de casos
saltando de 530 em abril para
15,4 mil em agosto. Na mesma
comparação, as mortes pularam de 29 para 418.
De setembro a novembro, os
contaminados caíram de 12,7
mil para 7,1 mil, subindo em
dezembro para 15,8 mil -- recorde do ano. Nesse período,
o total de óbitos caiu para 101.
A onda de 2021 elevou o patamar de casos para 38,3
mil em janeiro e as mortes chegaram a 998 em
maio -- recordes absolutos da pandemia.
O número de novos infectados continuou alto
até junho (35,9 mil)
para começar a cair
a partir de julho (19
mil), com o avanço da
vacinação no Vale.
As mortes despencaram para 138 em setembro e 71 em outubro, até o dia 28.
Os contaminados
caíram para 7,6 mil
e 4,1 mil, respectivamente. Os internados
recuaram de 4,7 mil para
menos 945.
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76

POR CENTO
de todos os casos
de Covid na região
foram identificados
em 2021

