20 a 26 de Junho de 2020

3

INTERNAÇÕES

importante indicador
B Mais
da saúde, o número de
internações registrou
crescimento em regiões do
interior do estado.

5

PARÂMETROS
Análises semanais de itens
como número de casos,
mortes e de internações,
além de leitos de UTI.

6

RECUOU
Estado já recuou regiões
e cidades de fase desde
início da reabertura, em 1º
de junho.

7

TENDÊNCIA
RMVale está no grupo de
oito regiões com tendência
de melhorar de fase a
partir de 1º de julho.

8

NÚMEROS
Em junho, RMVale registra
recordes de número de
novos casos por dia e
aumento de mortes.

9

INTERNAÇÕES
Aumento do número de
internações pode obrigar
a um recuo no plano de
flexibilização no Vale.

REGIÃO

Cidades do Vale correm atrás de leitos
para enfrentar crescimento da doença

Explosão. Gráfico mostra a evolução acelerada de casos do novo coronavírus nos municípios do Vale

REGIÃO. Cidades do Vale se
mobilizam para aumentar
a capacidade da saúde. A
medida é necessária diante do
avanço da doença em junho,
mês marcado por recordes
sucessivos de novos casos de
Covid-19. Depois de descartar
um hospital de campanha, o
prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB),
prevê que o Hospital de
Retaguarda, na Vila Industrial,
fique pronto em julho com 40
leitos adicionais. A cidade tem
atualmente 155 leitos de UTI e
181 de enfermaria, todos para
Covid, e não descarta mais

ampliações. “Há a previsão de
novas etapas de ampliação do
plano de contingência”, disse a
Secretaria de Saúde. Na sexta
(19), a cidade bateu recorde
com 198 novos casos de Covid,
chegando a 2.045 e 72 mortes, e
70% de ocupação na UTI.
Taubaté tem 30 leitos de UTI e
60 de enfermaria para Covid na
rede municipal, com mais 45
leitos no Hospital Regional, sendo 21 de UTI. “Novo reforço de
leitos pode ocorrer futuramente
em caso de novo aumento de
ocupação”, disse a prefeitura,
com 391 casos, 11 mortes e 50%
de ocupação em leitos de UTI.

.

