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MORTALIDADE ESPECIALISTAS EXPLICAM QUE A POUCA QUANTIDADE DE TESTES E DIAGNÓSTICOS ELEVA A TAXA DE LETALIDADE A ALTOS ÍNDICES

PANDEMIA.
Letalidade
relaciona número
de contaminados com
número de pessoas
mortas por conta do
coronavírus

Cláudio Vieira/PMSJC

Letalidade em 8 cidades do
Vale supera a média do país
Municípios do Vale do Paraíba têm taxa de letalidade para a Covid-19 mais alta do que a
registrada no Brasil (6,9%), que é a 11ª mais alta do mundo; São Sebastião tem menor taxa
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Oito cidades do Vale do Paraíba têm taxa de letalidade para
a Covid-19 mais alta do que a
registrada no Brasil, de 6,9%,
que por sua vez é a 11ª maior
do mundo, entre as 20 nações
com mais mortes registradas
em decorrência do novo coronavírus.
A letalidade relaciona o número de pessoas contaminadas por coronavírus e aquelas
que vieram a óbito.
De acordo com levantamento
da Fundação Seade, São Luís
do Paraitinga é a cidade do
Vale com a maior taxa de letalidade (100%), com um caso
confirmado e uma morte.
O município de 10,6 mil habitantes está no grupo das 11
cidades paulistas com 100% de
letalidade para a Covid-19.
Abaixo dele, estão as cidades
de Santo Antônio do Pinhal (letalidade de 25%), Santa Branca (25%), Lavrinhas (16,7%),
Cruzeiro (15,4%), Jacareí (8%),
Lorena (7,4%) e Pindamonhangaba (7,1%).

Todas essas cidades têm taxa
de letalidade acima da média
nacional, que é superior, por
exemplo, à mortalidade registrada nos Estados Unidos
(6,1%), atualmente o país com
mais casos e mortes por Covid-19 no mundo, respectivamente 1,41 milhão de infectados e 85,8 mil óbitos.

0,08%
ATaxa
de letalidade
da gripe (Influenza e
outras gripes comuns);
infectologistas esperam
que Covid-19 seja 1%.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a
Bélgica tem a maior taxa de letalidade do mundo atualmente, com 16,4%: 54,2 mil casos
de Covid-19 e 8,9 mil mortes.
O Brasil registrava 202,9 mil
casos e 13,9 mil mortes até
quinta-feira (15), segundo balanço do Ministério da Saúde.

4,42de doentes por
AMilhões
Covid-19 registrava o
mundo até 15 de maio,
com 301,7 mil mortes e
letalidade de 6,8%.

REGIÃO

Com mais de 6.000 testes, São Sebastião
tem menor índice em toda a região (0,7%)
RMVALE. Com 6.131 testes
rápidos para Covid-19, segundo a prefeitura, São Sebastião
tem a menor taxa de letalidade
do Vale do Paraíba (0,7%),
com 268 casos confirmados
e duas mortes por coronavírus. O município é o segundo
com mais casos confirmados

na região, perdendo para São
José dos Campos, que tem 409
infectados e 18 mortes, taxa de
letalidade de 4,4%. Outras cidades do Vale têm índice variável
de mortalidade: Taubaté (6,5%),
Caçapava (6,3%), Caraguatatuba
(5,8%), Guaratinguetá (4,2%) e
Ubatuba (2,6%).

.

TESTES.

Se o número de mortes no
mundo for relacionado ao número de casos registrados oficialmente, a Covid-19 mata em
torno de 6% dos pacientes -4,42
milhões de infectados com
301,7 mil mortes no planeta até
quinta (15).
Segundo epidemiologistas,
a mortalidade do coronavírus
deve girar em torno de 1%, mas
a pouca quantidade de testes
para verificar o número real de
contaminados eleva a taxa a índices estratosféricos, como em
cidades da região.
“O mundo inteiro tem esperado letalidade em torno de
1% para Covid-19, não tem
como fugir muito disso”, explicou Paulo Barja, professor
da FEAU (Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo) e da FEA (Faculdade de
Educação e Artes), ambas da
Univap (Universidade do Vale
do Paraíba).
Na Coreia do Sul, por exemplo, um dos países que realizou
testes em massa da população,
a mortalidade é de 2,4%, com
11 mil casos e 260 mortes.
No Vale, com 1.164 infectados
e 49 mortes confirmadas, a letalidade é de 4,2%.
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