Evolução do número de casos da Covid-19 em Santa Cruz do Sul
(28/08/2020)
Observando os dados relativos à evolução do número de casos confirmados com
Covid-19, no município de Santa Cruz do Sul, no período entre 28/07 e 28/08/2020,
verificamos que em números totais ocorreu um aumento de 357 casos (de 358 para
715 casos), representando um percentual de 99,72% de ampliação dos casos. No
período dos últimos 15 dias (entre 13 a 28/08/2020) houve um aumento 173 casos (de
542 para 715 casos), representando um aumento de 31,91%. Já entre o período de
28/07 e 13/08 houve uma ampliação de 184 casos novos, ou seja, um acréscimo de
51,39% nesse período. Há, portanto, nesse período, uma redução no ritmo de
crescimento no número de casos no município, embora o número de casos a cada
quinze dias ainda seja alto, mais de 150 casos.
No bairro Centro o aumento nos últimos 30 dias, foi de mais 40 casos, representando
um acréscimo de 66,66 % dos casos. Embora em ritmo menor do que constatado no
mês anterior, esse aumento dos casos deve-se à maior concentração de pessoas e a
recorrentes aglomerações nos fluxos para comércio e serviços, e o simultâneo
relaxamento do distanciamento social, verificado nas ruas e espaços públicos do
bairro, notadamente nos dias de semana.
Nos últimos trinta dias, observa-se também que em alguns bairros esse aumento no
número de casos foi bastante significativo. Nos bairros próximos ao Centro, como
Margaria/Aurora o número de casos saltou de 02 para 15 casos, ampliando em 650%.
Já no bairro Bom Fim os casos passaram de 06 para 16, somando 166%. E no bairro
Bom Jesus ampliou de 6 para 19 casos, representando um aumento de 216%.
Aumento igualmente significativo ocorreram nos bairros Aliança com o aumento de
04 para 13 casos, resultando num acréscimo de 225% e no Arroio Grande que passou
de 26 para 54 casos, representando um aumento de 107,69% de aumento, ambos
localizados na periferia sudeste. Na periferia Sul da cidade, o bairro Pedreira passou
de 05 para 18 casos, ampliando em 260% os casos, no bairro Santa Vitória que ampliou
de 02 para 13 casos, tendo um aumento de 550%, e o bairro Esmeralda que ampliou o
número de 09 para 21 casos, resultando num acréscimo de 133% de aumento.
Na periferia Norte, os maiores aumentos de casos ocorreram no bairro Renascença
ampliando de 03 para 19 casos, representando um aumento de 533%, e no bairro
Jardim Europa onde houve um aumento de 06 para 20 casos, representando um
acréscimo de 233%.

Já nos demais distritos do município, houve uma ampliação significativa no ritmo de
crescimento no número de novos casos da doença no último mês passando de 17 para
42 casos, representando um acréscimo de 147%.
Tais aumentos substanciais também se devem à redução do distanciamento social, ao
aumento da circulação para o trabalho e para as atividades de comércio.
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