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Apresentação 

Este informativo tem por objetivo sintetizar, a partir de fontes confiáveis 

de informação, o número de casos/óbitos confirmados por COVID-19 no Brasil, 

Rio Grande do Sul e município do Rio Grande e região. As referências das 

páginas consultadas e de onde as figuras foram extraídas estão, com seus 

respectivos links, logo abaixo das figuras. Isso deve permitir ao leitor o rápido 

acesso aos sítios da internet. Todas as consultas foram feitas no dia 24/03/2020. 

 

  



Situação no Brasil 

Casos confirmados 

O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil foi notificado no dia 

28/02/2020. Desde então, até o dia 23/03/2020, foram confirmados 1891 casos. 

Conforme a figura abaixo, a curva de progressão do número de casos segue 

ascendente.  

 
(K=mil casos; Fonte: https://dms-p2k.ufpel.edu.br/corona/) 

Casos novos diários 

O número de casos novos diários têm aumentado rapidamente. De cinco 

casos novos registrados no dia 05/03, passou para trezentos e quarenta e três 

no dia 23/03. 



 
(K=mil casos; Fonte: https://dms-p2k.ufpel.edu.br/corona/) 

Óbitos 

O primeiro óbito por coronavírus ocorreu no dia 17/03. Desde então, já 

foram registrados trinta e quatro mortes. 

 
(Fonte: https://dms-p2k.ufpel.edu.br/corona/) 

SITUAÇÃO NOS ESTADOS 

O estado de São Paulo corresponde a 39,4% de todos os casos do Brasil. 

Em seguida aparecem Rio de Janeiro (12,3%), Ceará (8,6%), Distrito Federal 

(7,0%), Minas Gerais (6,8%) e Rio Grande do Sul (5,1%).  



SITUAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL 

No dia 10/03 foi confirmado o primeiro caso no estado do Rio Grande do 

Sul. Até  23/03 estavam confirmados noventa e seis. Neste momento, o estado 

encontra-se no início da curva ascendente, em situação semelhante ao Brasil no 

dia 13/03. 

 
((K=mil casos; Fonte: https://dms-p2k.ufpel.edu.br/corona/) 

 

Casos novos diários 

Foram confirmados casos em trinta e um municípios, sendo o dia 20/03 

o de maior número de confirmações. 



 
(Fonte:https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/23180128-informe-epidemiologico-rs-
2019-ncov-23-03-2020.pdf) 

Óbitos 

Até o momento, o estado do Rio Grande do Sul não registrou nenhum 

óbito por coronavírus.  

Municípios 

Do noventa e seis casos confirmados no estado,  42,7% são de residentes 

de Porto Alegre. Bagé e Canoas correspondem a 7,3% e 5,2% dos casos, 

respectivamente. Rio Grande responde por 1% dos casos. 

(Fonte:https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/23180128-informe-epidemiologico-rs-
2019-ncov-23-03-2020.pdf) 

SITUAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE 

No município do Rio Grande houve a confirmação de um caso no dia 

23/03. De acordo a Secretaria de Município da Saúde, estão sendo monitorados 

quatorze casos suspeitos.  

(Fonte:http://www.riogrande.rs.gov.br/secretaria-da-saude-monitora-mais-tres-casos-suspeitos-
de-covid-19-em-rio-grande/. 


