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30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021

CORONAVÍRUS REGIÃO CONSOLIDA TRAJETÓRIA DE QUEDA DA PANDEMIA E NÚMERO DE CASOS, INTERNAÇÕES E MORTES TÊM AS MENORES MÉDIAS

Covid-19 nas
cidades do Vale
do Paraíba
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SURGIMENTO
Três primeiros casos de
infecção pelo coronavírus
foram confirmados em 18
de março de 2020.

AUMENTO
No dia 12 de maio do ano
passado, região passou dos
1.000 casos confirmados da
doença.

3

PRIMEIRA ONDA
A partir de maio, a Covid-19
se alastrou pelas cidades da
região na primeira onda de
contágio.
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PICO
Maior quantidade de
contaminados ocorreu em
agosto de 2020, com mais
de 15,4 mil casos.

PANDEMIA EM QUEDA
Outubro somente tem maior média de casos diários de Covid do que maio, abril e março
de 2020, no início da pandemia; vacinação explica queda sustentada dos indicadores
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O Vale do Paraíba registra em
outubro a menor média diária
de novos casos de Covid-19 de
quase toda a pandemia, com
147 diagnósticos positivos.
Apenas três meses de 2020
têm média menor do que outubro: maio (53 casos), abril (17)
e março (3) do ano passado.
Os três períodos representam
o início da doença na região.
O indicador comprova a queda sustentada da pandemia no
Vale, o que vem ocorrendo desde julho, em
razão do avanço
da vacinação.

PREVENÇÃO

PROTEÇÃO

com números
E“Mesmo
positivos, o Butantan

faz com que
E“Vacinação
os casos, mesmo em alta,

mantém vigilância para a
doença no estado”.
Antônio Martins
Médico

não se transformem em
hospitalizações”.
Ricardo Petraco
Cardiologista e pesquisador

322,3

MIL
casos confirmados de
Covid-19 tem o Vale do
Paraíba desde março do
ano passado

A região se aproxima de 4 milhões de doses aplicadas desde 20 de janeiro deste ano.
A média de mortes diárias de
outubro (3) está no patamar
das médias de novembro (3)
e outubro (4) do ano passado,
meses de maior queda dos casos confirmados em 2020.
Foi o período da primeira
queda sustentada de casos e
mortes na região depois do
pico entre maio e agosto.
O mesmo vale para as internações, cuja média diária de
outubro é de 26 internados e
superada apenas por abril do
ano passado, que teve 17 hospitalizações diárias por Covid,
em média.
Com as médias em queda, outubro tem 4.124 contaminados,
71 mortes e 726 internados até
a última quinta-feira (28).
SEQUÊNCIA.

O Vale completou em outubro cinco meses seguidos com
queda em casos, internações e
mortes por Covid, na comparação com o mês anterior.
É a sequência mais longa de
redução em toda a pandemia.
Até então, a região havia acumulado três meses de queda
na em mortes, entre setembro
e novembro de 2020.
Em número de casos, a maior
sequência de queda ocorreu
em dois períodos: setembro e
outubro de 2020 e fevereiro e
março deste ano.
Depois do recorde de 38,3 mil
casos de janeiro -- média de
1.238 por dia --, a região entrou
em um ritmo de queda de contaminados, que caíram 20,6%
em fevereiro e 1% em março.
Os casos subiram em abril
(8,32%) e maio (13,31%) e caíram em junho (-2,56%), julho
(-46,98%), agosto (-41,92%) e
setembro (-30,63%).
Em outubro, o número de
diagnósticos positivos até
quinta-feira (28) caiu 44% na
comparação com setembro e o
de mortes recuou 47%.
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