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APRESENTAÇÃO

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

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

mundo  Brasil,  no  Rio  Grande  do  Sul  e  no  município  do  Rio  Grande.  As

referências  das  páginas  consultadas  e  de  onde  as  figuras  foram extraídas

estão,  com seus  respectivos  links, logo  abaixo  das  informações.  Isso  deve

permitir  ao leitor o rápido acesso aos sítios da internet. Todas as consultas

foram feitas no dia 29/03/2020 às 20 horas.

SITUAÇÃO NO MUNDO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, no dia  29/03/2020,

634.835 casos confirmados no mundo, dos quais 63.159 são novos casos. Do

total, 29.957 casos foram a óbito (3.464 no último dia), perfazendo uma taxa de

letalidade (nº de óbitos entre o total de casos) de 4,7%. A região das Américas

responde por 19,0% dos casos (120.798 casos) e por 6,6% das mortes (1.973

óbitos).

Fonte: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200329-

sitrep-69-covid-19.pdf?sfvrsn=8d6620fa_2 

SITUAÇÃO NO BRASIL

O  primeiro  caso  de  coronavírus  no  Brasil  foi  confirmado  no  dia

26/02/2020,  em  São  Paulo.  Desde  então,  até  o  dia  29/03/2020,  foram

confirmados 4.256 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. 

O número de casos novos confirmados no país atingiu o pico no dia

27/03 (N=502).  No dia  29/03,  foram confirmados  353 novos casos no país.

Estão confirmados casos em todas as unidades da federação. São Paulo lidera

o ranking com 1.451 casos (34,1% dos casos no Brasil) e o Rio Grande do Sul

aparece  em  sexto lugar  com  226 casos  confirmados  (5,3%  dos  casos  no

Brasil).



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

foram  registrados  136 mortes  até  o  dia  29/03,  perfazendo  uma  taxa  de

letalidade de 3,2%. 

Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 

SITUAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

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

Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, até o dia 29/03 estavam

confirmados  230 casos.  Até  o  momento,  foram  confirmados  casos  em  47

municípios gaúchos, sendo que somente em Porto Alegre ocorreram 135 casos

(58,7% dos casos).

No dia 24/03 foi registrado o primeiro óbito por coronavírus no estado.

Até o momento, há registro de 2 óbitos (taxa de letalidade de 0,9%).

Fonte: http://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ 

SITUAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

No município do Rio Grande houve a confirmação do primeiro caso no

dia  23/03.  No  dia  25/03,  foi  confirmado mais  um caso,  totalizando  2 até  o

momento.  De  acordo  a  Secretaria  de  Município  da  Saúde,  estão  sendo

monitorados 3 casos suspeitos.

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


