
Evolução do número de casos da Covid-19 em Santa Cruz do Sul 
(25/09/2020) 

Observando os dados relativos à evolução do número de casos confirmados com            

Covid-19, no município de Santa Cruz do Sul, no período entre 28/08 e 25/09/2020,              

verificamos que em números totais ocorreu um aumento de 204 casos (de 724 para              

928 casos), representando um percentual de 28,17% de ampliação dos casos. No            

período dos últimos 11 dias (entre 14 a 25/09/2020) houve um aumento 90 casos (de               

928 para 1.018 casos), representando um aumento de 9,69%. Já entre o período de              

28/08 e 14/09 houve uma ampliação de 204 casos novos, ou seja, um acréscimo de               

28,17% nesse período. Há, portanto, nesse período, uma redução no ritmo de            

crescimento no número de casos no município. Entre 28/07 e 28/08 o acréscimo de              

casos havia sido 357 casos (99,72%), e agora nos últimos 27 dias, o acréscimo foi de                

204 caso (28,17%). 

No bairro Centro o aumento nos últimos 27 dias, foi de mais 37 casos, representando               

um acréscimo de 34,25% (67%) 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. 

No último mês, observa-se também que em alguns bairros próximos ao Centro o             

aumento no número de casos foi também em menor ritmo do que no período              

anterior. No bairro Bom Fim, ocorreu um aumento de 07 casos (de 16 para 23 casos,                

ou 44% (66%). Já no bairro Goiás o aumento foi de 18 casos (de 28 para 46 casos ou                   

64% (180%). No bairro Senai a ampliação foi de 12 casos (de 18 para 30 casos, ou 67%                  

(100%) e no Bom Jesus, o aumento foi de 13 casos (de 19 para 32 casos, ou 68%                  

(216%).  

Os bairros que apresentaram maior índice de aumento no número de casos foram             

Dona Carlota, com 10 novos casos (de 3 para 13 casos, ou 333%) e o bairro Progresso,                 

com 07 casos novos (de 03 para 10 casos, ou 233%) e São João com 05 novos casos (de                   

6 para 11 casos, ou 83%). todos na periferia Sul da cidade. 

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 também uma redução no ritmo de             

crescimento no número de novos casos da doença no último mês passando de 42 para               

58 casos, representando um acréscimo de 16 casos, ou 38% (141%). 

Nos últimos trinta dias, há portanto um tendência de queda no ritmo de crescimento              

do número de casos na grande maioria dos bairros da cidade de Santa Cruz do Sul. A                 

expectativa é que essa tendência possa continuar caindo. No entanto o retorno às             

aulas nas escolas, e a flexibilização do distanciamento social no município, em razão da              

bandeira amarela, resultante da gestão consorciada de distanciamento por parte dos           

municípios que integram o Cisvale, como é o caso de Santa Cruz do Sul, exige cautela e                 

atenção redobrada com os cuidados necessários à prevenção (evitar aglomerações e           

redobrar as práticas de higienização) e manutenção do distanciamento social.   

 

Fonte: Análise de dados a partir de https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ 

 

Rogério Silveira (Geógrafo, docente e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em           

Desenvolvimento Regional e do Departamento de Humanidades, Ciências e         

Educação-UNISC). 
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