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de Rio Grande 

24/01/2022

Situação de 

Região 21 

Pelotas 

24/01/2022

SMS      Situação 

de Rio Grande 

03/02/2022

Situação de 

Região 21 

Pelotas 

03/02/2022

SMS      Situação 

de Rio Grande 

07/02/2022

Situação de 

Região 21 

Pelotas 

07/02/2022

Casos confirmados/ Taxa de 

transmissão comunitária : número de 

casos novos por dia por 100.000 

habitantes, nos últimos 07 dias

298,1/100 mil hab               

41,3 casos/dia              

100 mil hab

833,5/100 mil hab               

119,1 casos/dia                 

100 mil hab

317,1/100 mil hab               

45,3 casos/dia              

100 mil hab

734,2/100 mil hab               

104,8 casos/dia                 

100 mil hab

309,5/100 mil hab               

44,2 casos/dia              

100 mil hab

730,2/100 mil 

hab               

104,3 casos/dia                 

100 mil hab

Óbitos nos últimos 7 dias/ variação 

nos últimos 7 dias

2 óbitos/ 0,94/100 

mil hab    

0,8/100 mil hab 

variação de (+) 

40%

3 óbitos/ 1,42/100 

mil hab    

1/100 mil hab 

variação de (+) 

28,6%

0 óbitos/ 0/100 mil 

hab    
1,4/100 mil hab 

variação de (+) 

100%

Novas hospitalizações clínicas e UTI/ 

Capacidade de atenção hospitalar 

Covid-19 Rio Grande

>60% e <80%
74,8%              1,4 

variação de (+) 

50%

>80%
74,8%              3,6 

variação de (+) 

52,4%

>90%

71,7%              

3,3 variação de (-

) 14,7%

Índice de vacinação 1ª dose 77,2% 78,2% 83,3% 78,1% 79,5%
78,4%

Índice de vacinação completa 73,3% 68,9% 78,9% 72,6% 74,4%
69,5%

Índice de vacinação refrorço 28,9% 19,1% 29,0%
21,1%

Fontes: sistemas3as.rs.gov.br/boletim-regional 

               https://www.riogrande.rs.gov.br/pagina/vigilancia-divulga-boletim-semanal-com-detalhamento-de-casos-da-covid-19-22/

Monitoramento semanal Covid-19 - Rio Grande Variação dos últimos 7 dias

Avaliação da semana Epidemiológica 05 - 30/01 até 05/02 :  Quadro epidemiológico estável, mantendo elevado número de casos novos, porém estável 

nas últimas 2 semanas. Ausência de óbitos na semana municipal, porém com incremento nas internações.  Região 21 com redução na ocupação de 

leitos Covid-19, porém teve aumento nos óbitos. Piora na ocupação dos leitos municipais e redução na regional.     OBS: os índices vacinais apresentam 

redução no percentual, pois foi acrescido da população de 5 até 12 anos. Bom incremento vacinal, inclusive nas doses de reforço.                                                                                                                                             
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