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PESQUISA REGIÃO REGISTROU 1,6 MIL MORTES EM 2017 POR PROBLEMAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO NUM TOTAL DE 15,7 MIL MORTES NO GERAL

COMBATE.
Testes rápidos
para a detecção do
novo coronavírus em
São José; cidade lidera
número de casos
na RMVale
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Doença respiratória mata
1.600 na região, diz Seade
Pesquisa da Fundação Seade mostra a gravidade do quadro de doenças respiratórias
que representam 11% das mortes na região; população acima de 60 anos é maior vítima
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Estudo da Fundação Seade
aponta que doenças do aparelho respiratório respondem
por 11% dos 15,7 mil óbitos registrados no Vale do Paraíba
em 2017 -- esse é o dado mais
recente sobre o tema.
Com 1,66 mil mortes naquele ano, essas enfermidades
representam o terceiro principal grupo de causas de morte, ficando atrás somente das
doenças do aparelho circulatório e das neoplasias.
O percentual é um pouco
menor do registrado em todo
o estado de São Paulo, com

13,5% em decorrência de problemas respiratórios entre os
294 mil óbitos gerais.
“Os óbitos por doenças do
aparelho respiratório apresentam tendência nítida de aumento”, informou o Seade.
No estado, segundo o levantamento, o número esperado
de óbitos para 2020 seria de

40,5 mil, sem a interferência
da atual pandemia do novo coronavírus, que também ataca o
aparelho respiratório.
A população acima dos 60
anos é a mais atingida, respondendo por 85% das mortes por
esse grupo de causas.
Em 2017, ainda de acordo
com o Seade, o número médio

VACINAÇÃO.
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Influenza. Vacina contra a gripe

CIDADES

São José tem 325 mortes por doenças do
aparelho respiratório; Taubaté tem 286
NÚMEROS. São José dos Campos registrou 325 mortes em
decorrências de doenças do
aparelho respiratório em 2017,
segundo a Fundação Seade.

O número representou queda
em relação às mortes nos dois
anos anteriores, de 365 e 368.
A cidade ficou com uma taxa
de mortalidade por doenças

diário de mortes por doenças
respiratórias cresceu 53% entre janeiro e julho, com maior
variação na população acima
de 60 anos.
O risco de morte por influenza (gripe) e pneumonia é o
mais elevado entre as doenças do aparelho respiratório
e apresenta aumento expressivo desde 2006. “Esse risco
se intensifica entre as pessoas
com 60 anos e mais. Em 2017,
a taxa de mortalidade por
influenza (gripe) e pneumonia, entre idosos, foi 27 vezes
maior do que na população de
15 a 59 anos e 79 vezes superior à de menores de 15 anos”,
apontou a pesquisa do Seade.

do aparelho respiratório da
população com mais de 60
anos de 363,1 mortes por cada
grupo de 100 mil. Taubaté teve
286 mortes em 2017, aumento
em relação aos anos anteriores
--266 e 246. A mortalidade na
cidade foi de 685,5 para cada
grupo de 100 mil.
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Para evitar que o quadro de
saúde pública se agravasse
neste ano, a Secretária de Estado da Saúde reforçou a campanha de vacinação contra a
Influenza, provocando filas
nos postos de saúde e atraso
na distribuição das vacinas.
Segundo o secretário José
Henrique Germann, a imunização tem o objetivo de diminuir
a quantidade de pessoas procurando o serviço de saúde em
meio à epidemia do coronavírus. “Não podemos sobrecarregar o sistema de saúde”.
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EMBRAER AVIÃO FEITO EM JACKSONVILLE SERÁ ENTREGUE À FORÇA AÉREA NIGERIANA

PINDAMONHANGABA

CORONAVÍRUS

Super Tucano vendido à
Nigéria faz voo inaugural

Procon lança
número de
WhatsApp

Caraguá amplia
prazo para
pagar tributos

AÇÃO. O Procon de Pindamo-

PANDEMIA. A Prefeitura
de Caraguatatuba estendeu
o prazo de vencimento do
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), taxas,
contribuições e acordos de
parcelamentos por 90 dias,
a partir de março de 2020. O
anúncio foi feito pelo prefeito Aguilar Junior nas redes
sociais.

AVIAÇÃO. A Embraer Defesa
& Segurança e a Sierra Nevada Corporation anunciaram
que a primeira aeronave de
ataque leve e treinamento
avançado A-29 Super Tucano
destinada à Força Aérea da Nigéria completou com sucesso
o voo inaugural na fábrica de
Jacksonville, na Flórida, EUA.
A Força Aérea da Nigéria encomendou 12 aeronaves, com

entregas previstas para 2021.
“Este é um marco significativo
na produção dos A-29 Super
Tucano para a Força Aérea da
Nigéria. A linha de produção de
Jacksonville está ativa e a Embraer e a SNC estão confiantes
de que a produção de outras
aeronaves será concluída nos
próximos meses”, disse Jackson
Schneider, presidente e CEO da
Embraer Defesa & Segurança.
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Divulgação

No ar. Super Tucano A-29,
vendido para a Nigéria

nhangaba criou um número de
WhatsApp para que os munícipes possam fazer suas reclamações: 98298-1285. De acordo com o órgão, este é mais
um canal para denunciar preços abusivos enviando fotos
dos produtos, cupom ou nota
fiscal, recibo, nome e endereço do estabelecimento.
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