
 

Boletim Epidemiológico 

da COVID-19 nº 01/2022 
 

Posse, 25 de Março de 2022. 

Vigilância em Saúde 



 

Este boletim tem por finalidade informar a situação epidemiológica 
da COVID-19 no município de Posse – GO, considerando as condições sócio 

demográficas, diagnóstico e acompanhamento dos casos. Os dados publicados 

aqui se referem à análise até a data de 25/03/2022. 

 

1.INCIDÊNCIA 
Ao analisarmos a densidade por 100.000 habitantes, realizou se um comparativo 

com os dados do Brasil, do estado de Goiás, da capital Goiânia e do município 

de Posse, temos em Posse um coeficiente de 13.511 casos / 100 mil habitantes, 

conforme demonstrado no gráfico abaixo. A fórmula da densidade de incidência 

é a divisão do número de casos (confirmados no site do Ministério da Saúde e 
Secretaria de Saúde do Estado de Goiás no dia 25/03/2022) dividido pela 

população (projeção do IBGE para 2020) multiplicado por 100.000 (cem mil 

habitantes).  
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2. CASOS POR SEXO 

 

Entre os casos confirmados de Covid-19 temos 2.364 casos no sexo masculino 

que corresponde a uma porcentagem de 46% e na população feminina 2.760 

casos que corresponde a 54%. Até o momento a incidência maior de 

contaminação prevalece no sexo feminino, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CASOS POR FAIXA ETÁRIA 

Ao analisar a  incidência de COVID-19 por faixa etária, se observa que a maior 

parte dos casos confirmados, está na faixa etária de 30 a 39 anos com um total 

de 1.261 casos, correspondendo a 25%, seguido da faixa etária de 20 a 29 anos  

com 1.172 casos confirmados correspondendo a 23%, na faixa etária de 40 a 49 

anos temos 931 casos confirmados  o que corresponde a 18%, na faixa etária 

de 50 a 59 anos temos 585 correspondendo a 11%, na faixa etária acima de 60 

anos temos 537 casos confirmados o que corresponde a 11%, os adolescentes 

com idade entre 10 a 19 anos temos 431 casos confirmados que corresponde a 

9%, e crianças abaixo de 10 anos 207 casos confirmados representando 4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Distribuição de casos novos por semana epidemiológica do ano de 2021.   

Os maiores picos observados no ano de 2021 foram nas semanas: 14, 22 e 27, 

apresentando respectivamente; 78, 86 e 77 casos de Covid-19. Conforme no 

gráfico abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA  

Nos ano de 2022 a semana de maior quantidade de casos confirmados se deu 

nas semanas: 05, 04 e 06 representando respectivamente, 486, 359, 309, casos 

confirmados. Conforme figura a baixo: 

 

 

 

6. Distribuição de óbito por semana epidemiológica do ano de 2021. 

O número de óbitos foi maior na semana epidemiológica 07 onde tivemos 04 

óbitos, 03 óbitos na semana 13 e 03 na semana 44. Conforme gráfico abaixo: 

 

 



 

7. Distribuição de óbito por semana epidemiológica do ano de 2022. 
O número de óbitos foi maior na semana epidemiológica 07 onde tivemos 04 

óbitos, 01 óbito na semana 06 e 01 óbito na semana 9. Conforme gráfico abaixo: 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Boletim representa a evolução da COVID-19 em Posse. Onde observa se 

um aumento significativo nas semanas 04,05 e 06 de 2022, provavelmente esse 

resultado se deu ao período de férias e as festividades de final de ano além da 

descoberta da nova variante que possui uma alta transmissibilidade, onde 

observa-se que a letalidade apresentou-se menor. Considerando uma redução 

gradual de número de casos confirmados a partir da semana 08 de 2022. 

É importante salientar que o status de pandemia não se encerrou. O 

comportamento populacional reflete nos indicadores. Por isso, fica mantido a 

orientação de que os casos sintomáticos cumpram isolamento recomendado 

com objetivo de controle na disseminação do vírus. 

A manutenção das ações de higiene pessoal, ambiental e o distanciamento 

social são fundamentais para o controle da transmissão de COVID-19. 

Os dados deste boletim foram divulgados às 15h de quinta-feira, 24 de 

março de 2022. 

Fontes: 

https://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:pain

el.wcdf/generatedContent 
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