30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021
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NOVO NORMAL

como o Rio de
B Estados
Janeiro flexibilizam o uso
de máscaras desobrigando
a utilização em espaços
abertos. São Paulo estuda.

REDUÇÃO
Primeira queda sustentada
ocorreu entre setembro e
novembro, chegando a 7,1
mil casos.
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RETOMADA
Dezembro marcou a
retomada da contaminação
e terminou com recorde de
15,8 mil infectados.
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SEGUNDA ONDA
Janeiro bateu o recorde de
casos da pandemia (38,3
mil) e maio o de mortes,
com 998 vítimas.
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SEGUNDA QUEDA
Julho foi o primeiro mês do
ano com queda sustentada
em número de casos,
internações e mortes.

VOLTA A 2020
De agosto a outubro,
pandemia tem indicadores
mais baixos do ano e volta
a índices de 2020.
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IMUNIZAÇÃO

RMVale alcança 66% da população com
a imunização completa contra a Covid

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

CONQUISTA. A RMVale vacinou 1,72 milhão de moradores
com a segunda dose e a dose
única das vacinas contra a Covid-19, 66% da população. No
total, a região está perto de 4
milhões de doses aplicadas na
população, com 2,04 milhões
na primeira dose, 79% da
população. Todas as cidades
também já aplicaram a terceira dose das vacinas, a dose
complementar e de reforço.
Os municípios aplicaram 137,5
mil dessas doses para idosos e
profissionais de saúde. O Instituto Butantan informou que a
pandemia pode ser controlada

com ao menos 75% da população com o esquema vacinal
completo, como mostraram
os projetos de imunização em
massa feitos nas cidades paulistas de Serrana e Botucatu.
No Vale, o percentual de 75%
da população representa 1,93
milhão de pessoas, número
que pode ser atingido em
novembro. “Quando atingida
a cobertura de 70% a 75%, a
queda na incidência é percebida até no grupo que não tinha
tomado a vacinal”, disse Ricardo Palacios, diretor médico de
pesquisa clínica do Instituto
Butantan.
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