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Perfil de casos da Covid-19: detalhamento de pacientes
infectados e óbitos registrados até a última sexta (19)
Date : 19-09-2020
A Vigilância Epidemiológica divulgou, neste sábado (19), o perfil semanal epidemiológico dos
6.911 pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 no município, com a atualização
que inclui mais 767 casos confirmados nos últimos sete dias, além do perfil dos pacientes que
vieram a óbito por complicações da doença.
Do total de casos diagnosticados no município desde o início das notificações, no mês de
fevereiro, 3.977 pacientes são do sexo feminino e 2.934 do sexo masculino, sendo que 892
deles são trabalhadores da saúde.

O maior número de casos confirmados foi de pessoas com idade entre 20 e 39 anos, com
2.931 casos, seguidos de mais 2.308 casos confirmados entre 40 e 59 anos e outros 942
pacientes possuem mais de 60 anos. Além disso, a Covid-19 acometeu 209 crianças com
idade entre 0 e 5 anos e mais 521 pacientes entre 6 e 19 anos.
Os pacientes relataram uma ou mais comorbidades – quando há duas ou mais doenças
preexistentes – ou fatores de risco para a Covid-19: Hipertensão (630), Diabetes e Hipertensão
(168), Diabetes (388), Obesidade (295), Doença Hepática (28), Doença Pulmonar (256),
Doença Neurológica (45), Neoplasia (34), Doença Reumática (10) e Doença Renal (55).
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A maior parte dos pacientes diagnosticados (6.469) apresentou sintomas leves de Síndrome
Gripal e 442 tiveram Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e foram internados para
tratamento em unidade hospitalar. Quanto à evolução do quadro de saúde, 6.374 pessoas já
estão recuperadas da doença e outras 410 ainda apresentam sintomas e seguem em
recuperação – 36 estão internados e 374 em tratamento domiciliar.

Nesse período, foram registrados 127 falecimentos de pacientes do município por Covid-19 (75
do sexo masculino e 52 do sexo feminino), sendo que 122 deles ocorreram em unidade
hospitalar e cinco em domicílio. Das pessoas que vieram a óbito, 103 tinham mais de 60 anos,
20 tinham idade entre 40 e 59 anos, três entre 20 e 39 anos e uma paciente com idade entre 6
e 19 anos.
14 dos pacientes que vieram a óbito não possuíam nenhum tipo de comorbidade e 113
possuíam doenças preexistentes e/ou fatores de risco como: Doença Cardíaca/Hipertensão
(73), Diabetes (49), Obesidade (13), Doença Hepática (3), Doença Pulmonar (9), Doença
Neurológica (7), Doença Renal (8), Gestação de alto risco (1), Tabagismo (1), Hipotireoidismo
(4), Neoplasia (2) e Imunossupressão (4).

Na zona urbana, foram diagnosticados 6.565 casos da Covid-19 de moradores das localidades
citadas na tabela abaixo:

Enquanto que na zona rural foram confirmados 346 casos de residentes das seguintes
localidades:

*A Vigilância Epidemiológica informou que a localidade Limoeiro foi excluída por duplicidade de
dados de um mesmo paciente. Além disso, foi excluído um caso do Povoado de Cercadinho de
um paciente que não era residente do município.
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