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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 EM CARIDADE
O registro dos primeiros casos suspeitos de COVID-19 em Caridade foi a partir de 26 de março de 2020 e o
primeiro caso confirmado foi em 15 de abril. Até a SE 8 (24/02) temos 1.352 casos de COVID-19 notificados à
Vigilância Epidemiológica, sendo 435 casos confirmados, 792 casos descartados, 21 óbitos e 391 recuperados,
segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Encerramos o ano de 2020 com 1.161 casos de COVID-19
notificados à Vigilância Epidemiológica, sendo 358 casos confirmados nesse período.
Em 2021, já foram notificados 191 casos suspeitos de COVID-19, a grande maioria na sede do município
conforme os gráficos abaixo:

O gráfico abaixo mostra a curva epidemiológica dos casos confirmados e óbitos por Covid-19 acumulado
por dia, desde o primeiro caso confirmado e pode-se perceber uma tendência ascendente nos casos
confirmados e estabilização na curva dos óbitos.

Analisando o gráfico abaixo, que mostra o número de casos confirmados, por semana epidemiológica,
desde o primeiro caso, na 16ª semana epidemiológica de 2020, atingimos o pico máximo de casos na 23ª
semana epidemiológica (31/05 a 06/06), com 50 casos confirmados tanto por Teste Rápido Anticorpo, como por
RT – PCR. Após essa semana houve uma tendência decrescente até a semana epidemiológica 30 (19/07 a
25/07), onde foi confirmado apenas 01 caso. Houve um discreto aumento do número de casos confirmados na
semana epidemiológica 47 (15/11 a 21/11) e logo após um decréscimo, onde encerramos o ano de 2020
e7iniciamos o ano de 2021, com tendência crescente e crescente e na semana epidemiológica 7 houve um
registro de 30 casos confirmados, elevando bruscamente a curva.

Ainda analisando o gráfico, em relação aos exames realizados em 2021, em janeiro foram realizados 37
exames tipo RT – PCR, dos quais 25 foram positivos (67,6%) e em fevereiro já foram realizados 107 exames,
sendo 45 positivos, apresentando um índice de positividade de 42,06%.

Com relação à positividade dos exames de RT-PCR realizados desde o início da pandemia em 2020 ,
registramos uma maior positividade em abril, onde realizamos 7 exames, dos quais 6 foram positivos. Desde
então a curva foi decrescendo e em outubro atingiu o menor percentual de positividade. Nos meses
subseqüentes, a tendência foi crescente e no mês de janeiro foram realizados 37 exames tipo RT – PCR, dos
quais 25 foram positivos (67,6%), conforme gráfico abaixo.

Em relação aos óbitos, no município de Caridade foram registrados 21 óbitos por COVID-19, sendo o
mês de maio de 2020, o mês em que mais foi registrado óbito. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2020 não houve óbito por COVID-19, voltando a registrar em janeiro e fevereiro desse ano, conforme gráfico
abaixo.
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