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Covid-19. Mulher usa máscara para tentar se proteger durante compra em São José dos Campos. Supermercados limitaram o número de produtos que cada cliente pode levar

PANDEMIA HOMENS DE 61 E 41 ANOS MORRERAM APRESENTANDO SINTOMAS DA COVID-19, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DA PREFEITURA

São José
registra
duas mortes
suspeitas
Pacientes morrem no Hospital Municipal no
sábado e na quarta com sintomas do vírus

Flávio Pereira/CMSJC

Em quarentena. Equipe de fiscalização caminhando pelo Calçadão da Rua Sete de Setembro, no centro

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
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A Prefeitura de São José dos
Campos registrou os dois primeiros casos de morte suspeita por coronavírus.
Os óbitos ocorreram no

sábado (21) e na última quarta-feira (25), mas só foram divulgados na quinta-feira (26).
Além disso, já são 11 os casos
confirmados na cidade.
Taubaté também registrou a
primeira morte por coronavírus, de um homem de 67 anos
internado no Hospital Universitário (leia mais nesta página).
Ainda há três mortes por sus-

peita de coronavírus em investigação no Vale, em Cachoeira
Paulista, São Sebastião e Guaratinguetá.
Até esta quinta-feira, a região
contava com 16 casos confirmados da doença, sendo 11
em São José, dois em São Sebastião, dois em Taubaté e um
em Jacareí. Outros 635 casos

seguem em investigação, com
pacientes em isolamento domiciliar e alguns internados.
A Secretaria de Saúde de São
José informou que o primeiro
caso foi de um homem de 61
anos, que morreu no sábado,
no Hospital Municipal.
O paciente tinha outras comorbidades, entre elas proble-

mas cardíacos, mas teve rápida evolução para um quadro
de insuficiência respiratória.
O segundo foi de um homem
de 41 anos, que também morreu no Hospital Municipal. O
paciente havia sido internado
no dia anterior com sintomas
compatíveis ao coronavírus.
Ele já tinha outras doenças.

.

DOENÇA PAULISTANO DE 67 ANOS ESTAVA EM TAUBATÉ PARA VISITAR PARENTES E PASSOU MAL, SENDO INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Taubaté tem 1ª morte confirmada por coronavírus
PACIENTE. Um homem de 67

anos, morador de São Paulo, morreu nesta quinta-feira
(26) vítima do novo coronavírus em Taubaté. O caso havia
sido registrado pelo município na quarta-feira (25). O pa-

ciente foi o primeiro confirmado a morrer em decorrência da
doença no Vale do Paraíba.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o idoso estava
internado no HU (Hospital
Municipal Universitário) e en-

contrava-se estável até o final
da tarde, mas sofreu uma piora no quadro clínico durante
a noite de quarta. A morte foi
confirmada pelos médicos por
volta de 0h40.
O homem havia viajado para

Taubaté para visitar parentes,
mas se sentiu mal e procurou
o atendimento médico.
No momento, são dois casos
confirmados e 154 exames
para investigação no município, com sete internados.

.

Divulgação

Taubaté. Hospital Universitário

