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O brasil e o mundo está vivendo um de seus piores momentos com a epidemia

causada pelo novo Coronavírus, tendo como nome cientifico SARS-CoV-2, o qual

foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19.

Segue os dados retirado dos boletins dos dias 15.07.2021 e 22.07.2021, para que

seja representado o aumento e/ou diminuição do número de casos no município.

15.07.2021 22.07.2021 Aumento do  

número de

casos  em %

NOTIFICAÇÕES 1060 1070 ↑0,94

CASOS POSITIVOS 389 390 ↑00,25

MONITORAMENTOS 31 34 ↑09,67

CASOS ATIVOS 03 01 ↓66,67

INTERNAMENTOS 01 00 ↓100

CURADOS 373 375 ↑00,53

ÓBITOS 13 13 -0-

Como é possível observar o número de notificações continuam aumentando, e

em sequência os positivos também. Os de casos positivos ATIVOS houve uma

diminuição, visto que alguns pacientes já realizaram o RT-PC e testaram negativo

ou estão no grupo de curados. O número de monitoramentos houve um aumento

em relação ao informativo anterior. Houve um aumento no número de pacientes

que entraram no grupo de curados e/ou testaram negativo para COVID-19. Nos

internamentos até o presento momento não houve internações. O número de

óbitos aumentou para 13 até o momento.

Fazendo uma comparação entre o número de casos positivos e a população de

Porto de Pedras, que segundo o IBGE é de 8.429 habitantes podemos constatar

que 4,62 por cento da população já foi ou está contaminada pelo vírus da

COVID-19.
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Quando comparado os casos de COVID-19 entre sexo:
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Os dados mostram que houve uma estabilidade na confirmação de casos positivos

entre homens de 166 casos no dia 15.07.2021 para os mesmos 166 casos no dia

22.07.2021, o que representou nenhum aumento. O número de casos da mulheres

em 15.07.2021 foi de 223 casos e em 22.07.2021 foi de 224 casos o que

representou um aumento de 00,44%. Vale ressaltar que a procura para

atendimento desde o começo da pandemia era de forma expressiva buscada pelas

mulheres.
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Quando comparado os casos de COVID-19 por localidade:
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Quando retratado os casos por COVID-19 por localidade é visto que continua

existindo um aumento no número de casos no bairro Centro. E uma estabilidade

nos bairros Canavieira, Tatuamunha. Lages, Curtume e Salina.

Todo esse demonstrativo faz-se necessário para reforça para a população todo o

trabalho e empenho da Vigilância Epidemiológica, da Secretária Municipal de

Saúde e Prefeitura Municipal de Porto de Pedras para identificar os pontos mais

preocupantes e agir ainda mais intensamente no combate à COVID-19.

Porto de Pedras-AL, 22 de Julho de 2021

Secretaria Municipal de Saúde 


