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Situação atual

▪ As previsões atuais mostram um crescimento menos acentuado para novos
casos e a expectativa é de que no dia 31 de julho esse número chegue a
2.577.993.

▪ A curva de mortes também apresenta um crescimento menos acentuado.

▪ Estima-se que a taxa de mortalidade seguirá em queda e espera-se que o
percentual de óbitos caia de 3,8% no momento atual para 3,5% em 14 dias.

▪ O Número Efetivo de Reprodução para o Brasil é de 1,00.
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Região Sul

▪ O número de casos acumulados de toda Região Sul em 16/07 foi de 144.530, 
aproximadamente 5,6% dos casos totais do Brasil. Além disso, apresenta cerca 
de 3,9% dos óbitos acumulados no país. 

▪ A taxa de mortalidade da Região Sul é 2,0% bem abaixo da média nacional.

▪ No entanto, nas previsões vemos uma tendência de crescimento acelerado 
tanto em casos quando em mortes. E a taxa de crescimento dos casos da região 
foi maior do que a do Brasil em 16/07.

▪ Os picos recentes em casos e mortes na região, somados às taxas baixas de 
mortes por milhão de habitantes podem indicar que os estados da região sul, 
ainda se encontram em um estágio inicial da pandemia.
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Paraná

▪ O número de casos acumulados no Paraná em 16/07 foi de 49.405, 
aproximadamente 2,5% dos casos totais do Brasil. O estado também apresenta 
cerca de 1,6 % dos óbitos acumulados no país.

▪ O número de reprodução atual do Paraná é de 1,3

▪ Esses números demonstram que 0,4% da população tiveram casos confirmados
e 0,01% faleceram da doença.

▪ No entanto, as previsões para os próximos 14 dias indicam um crescimento de 
cerca de 75% no número de casos e de 72,1% no número de mortes
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Rio Grande do Sul

▪ O número de casos acumulados no Rio Grande do Sul em 16/07 foi de 45.344, 
aproximadamente 2,25% dos casos totais do Brasil. O estado também
apresenta cerca de 1,49% dos óbitos acumulados no país.

▪ O número de reprodução atual do Rio Grande do Sul é de 1,33.

▪ Esses números demonstram que 0,4% da população tiveram casos confirmados
e 0,01% faleceram da doença.

▪ No entanto, as previsões para os próximos 14 dias indicam um crescimento de 
51,9% no número de casos e de 94,3 % no número de mortes.
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Santa Catarina

▪ O número de casos acumulados em Santa Catarina em 16/07 foi de 49.781, 
aproximadamente 2,47% dos casos totais do Brasil. O estado também
apresenta cerca de 0,77% dos óbitos acumulados no país.

▪ O número de reprodução atual de Santa Catarina é de 1,32

▪ Esses números demonstram que 0,69% da população tiveram casos
confirmados e 0,008% faleceram da doença.

▪ No entanto, as previsões para os próximos 14 dias indicam um aumento de 
68,3% no número de casos e de 57,8% no número de mortes.
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