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Covid-19. À esquerda, Funerária da Urbam, que terá restrições em velórios. No centro, limpeza no PS do HM de São José. À direita, limpeza de área pública em Campos do Jordão

PERFIL CASOS CRESCERAM ENTRE MULHERES JOVENS (30 A 39 ANOS), COM MENOR INCIDÊNCIA ENTRE OS HOMENS E IDOSOS, MAIORIA NAS MORTES

Com mais de mil casos suspeitos,
pandemia avança entre mulheres
Sexo feminino passa de 55% para 67% dos casos em quase 10 dias, assumindo a liderança da pandemia do novo
coronavírus na região do Vale; percentual da doença entre os homens caiu de 45% para 33% no mesmo período
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

A pandemia do coronavírus
vem avançando, no Vale do
Paraíba, sobre um público diferente daquele considerado
de risco. Mulheres e jovens
têm sido a maioria dos casos
suspeitos e positivos na região, ao invés de idosos.
De acordo com levantamento de OVALE, com base em
informações dadas pelas prefeituras, a região passou de
1.250 casos suspeitos de coronavírus nesta quarta-feira
(1), com 47 casos positivos e
34 mortes suspeitas, além de
três óbitos confirmados.
As mulheres passaram de
55% para 67% dos casos em
quase 10 dias, assumindo a
liderança da pandemia do coronavírus no Vale. O percentual da doença entre os homens caiu de 45% para 33%.
No levantamento anterior, a
contaminação pelo coronavírus seguia a proporcionalidade entre homens e mulheres
verificada na população do
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Pandemia. A ala do HM de São José para pacientes com coronavírus será liberada na próxima semana

AVALIAÇÃO

Em Taubaté, ela representam 76% dos
casos suspeitos; adultas são a maioria
CIDADE. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté mapeou
as notificações de pacientes
sob suspeita da doença e identificou que 76% dos casos são
de mulheres, com 24% entre
os homens.

Os casos são maioria entre os
adultos, que representaram
quase 80%, com 11% de idosos
e 9% entre crianças.
A Vigilância informou que o
mapeamento vai ajudar a identificar o perfil de paciente mais

afetado e também a conhecer as
regiões da cidade mais atingidas pela doença, permitindo a
adoção de estratégias pontuais
e específicas de forma mais
rápida e eficiente.
A pesquisa foi feita quando a cidade tinha 153 casos suspeitos.
Agora, Taubaté tem 168 com
dois casos positivos, três mortes
suspeitas e uma confirmada.
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Vale. A região tem 2,5 milhões
de moradores, sendo 51% de
mulheres e 49% de homens.
“Estamos nos preparando
para um processo grave. Também estamos atentos a outras
populações [além dos grupos
de risco], e teremos casos em
gente com menos de 60 anos.
Crianças não têm importância
na letalidade, o que não quer
dizer que não vão adoecer. Temos que estar atentos às peculiaridades de cada região”,
declarou o infectologista David Uip, afastado do comando
do Centro de Contingência do
Coronavírus de São Paulo por
estar com Codiv-19.
A incidência de coronavírus
também registrou uma leve
mudança com relação à faixa
etária dos pacientes confirmados e suspeitos na região.
Antes, a faixa etária de 20 a
29 anos era a maioria entre os
casos, com 24%, caindo para
19% nesta pesquisa.
Agora, os pacientes entre 30
e 39 anos passaram à frente
e estão com 20% dos casos -18% na avaliação anterior.
Seguem-se as faixas de 40 a
49 (19%) e 50 a 59 (17%). Acima de 60 anos são 14%.
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VIOLÊNCIA TRIBUNAL ORIENTA PARA A PRORROGAÇÃO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DURANTE PANDEMIA

SOLIDARIEDADE

TJ quer prorrogar medidas protetivas

CMDCA lança
vaquinha online

PROTEÇÃO. Depois de uma

AJUDA. O CMDCA de Guaratinguetá lançou uma ‘vaquinha
online’ para arrecadar R$ 26
mil e comprar produtos de
higiene, limpeza e alimentos
para até 200 famílias. Ação
está em vakinha.com.br.

carta aberta de juristas de
São José dos Campos pedirem a renovação automática
de medidas protetivas para
mulheres vítimas de violência, o Tribunal de Justiça de

São Paulo emitiu comunicado
em que orienta juízes a avaliarem a conveniência da prorrogação das medidas.
O Tribunal de Justiça também extinguiu a necessidade
de que sejam abertos boletins

de ocorrência em casos de
violência doméstica e familiar
para a instauração de processos judiciais.
Já foi constatado aumento
nos casos de violência no país
durante a pandemia.
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Vale. Violência contra a mulher
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