
14 | QUARTA-FEIRA,8 de julho de 2020 CORREIO DO POVO

O
avanço expressivo da
Covid-19 em território
gaúcho, que tem pres-
sionado o sistema de

saúde nos últimos dias, voltou
a se revelar nos números da
pandemia no Estado ontem,
quando a Secretaria Estadual
de Saúde confirmou 34 novas
mortes no dia. Foi a maior
quantidade reportada em um
intervalo de 24 horas. O Esta-
do já havia divulgado 32 óbitos
em um único dia em dois bole-
tins epidemiológicos de junho e
julho. Com a atualização de on-
tem, o total de vítimas fatais
oficialmente contabilizadas su-
biu para 793.

Mas, apesar da quantidade
elevada, o informativo estadual
foi divulgado pouco antes das
17h e indicou um total de óbi-
tos em Porto Alegre de 126 víti-
mas. Até às 19h, contudo, a Ca-
pital já contabilizava 137 mor-
tes em decorrência da Covid-
19, nove delas apenas ontem. O
total de novos óbitos na cidade
foi, inclusive, pelo segundo dia
consecutivo o maior até aqui.

O total de recuperados no
Estado é estimado em 28.088, o
que representa 83% do total de
casos oficialmente diagnostica-
dos no Rio Grande do Sul. No
país, foram reportados ontem
mais 45.305 novos casos, 1.254
novos óbitos e 49.685 pacientes
considerados recuperados da
infecção.

EstadoeCapital registram
novosrecordesdemortes

Vinte e dois dias após a inau-
guração, o Anexo Covid do Hos-
pital Independência acumula
números significativos. Já aten-
deu 67 pacientes. Desses, 33 re-
ceberam alta, quatro foram
transferidos para UTIs, três
transferidos por motivo de espe-
cialidade e três morreram. On-
tem, o anexo tinha 24 dos seus
60 leitos ocupados. O Anexo
serve como retaguarda para de-
safogar a lotação de hospitais
que atendem casos de alta com-
plexidade. “Essa unidade nos
possibilita ampliar os atendi-
mentos do SUS, com um impac-
to muito positivo”, diz Mario
Abílio Jaeger Neto, um dos dire-
tores. O espaço atende pessoas
com alta de UTIs ou que não
necessitam desse tratamento.

Com avanço do novo corona-
vírus nas últimas semanas, a
Capital registrou ontem novo
recorde de ocupação de leitos
de UTIs: 613. Do total, 231 es-
tão internados com diagnóstico
confirmado (183) ou suspeito
de Covid-19 (48) no início da
noite de ontem. O crescimento
constante e sustentado deixa
em alerta hospitais referência
no tratamento da doença, que
já registram níveis elevados de
ocupação. Além dos hospitais
Restinga e Independência, que
estavam com lotação total, Nos-
sa Senhora da Conceição
(96%), Moinhos de Vento
(91,94%), Clínicas (85,21%) e
Santa Casa (85,15%) assinala-
ram taxas elevadas.

Adjunto da Secretaria Muni-
cipal da Saúde, Natan Katz afir-
ma que desde junho há aumen-
to importante da quantidade de
ocupação de leitos. Por conta

disso, a prefeitura anunciou
uma série de novas medidas pa-
ra restringir as atividades eco-
nômicas e evitar a circulação
da população. Ele ressalta que
os leitos continuam sendo aber-
tos de acordo com a necessida-
de. “Passamos do alerta para
situação de perigo. Acredita-
mos que nos próximos dias va-
mos conseguir enxergar algu-
ma coisa das medidas que ado-
tamos”, frisa.

O aumento dos casos de in-
ternação em UTI preocupa o di-
retor técnico do Grupo Concei-
ção, Francisco Zancan Paz.
“Vai chegar o momento que
não vamos mais poder receber
doentes, estamos chegando no
limite. É possível que em algum
momento, o hospital tenha que
parar de receber pacientes”, ad-
verte. Conforme ele, é um sinal
de que a doença pode estar
atingindo o pico na Capital.
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n Chegou ontem o voo da Latam
com 11,8 milhões de máscaras
cirúrgicas para o enfrentamento
à Covid-19, um recorde em rela-
ção a outro voo da companhia,
que aterrissou no Brasil em 2 de
junho com 9,2 milhões de másca-
ras. O voo é o 35° dos mais de 40
contratados pelo governo federal
trazer os materiais da China. Des-
de o dia 6 de maio, o país já rece-
beu 220 milhões de máscaras ci-
rúrgicas e do tipo N95 de um to-

tal de 240 milhões de unidades
adquiridas pelo Ministério da Saú-
de. “No início da crise, assumimos
um desafio logístico para ajudar
o Ministério da Saúde, os estados
e os municípios no abastecimento
de EPIs. Uma verdadeira opera-
ção de guerra foi montada e, em
uma média de 48h, estamos trans-
portando 960 toneladas de equi-
pamentos no total”, disse o minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas.
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