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LETALIDADE INDICADOR RELACIONA O NÚMERO DE PESSOAS CONTAMINADAS POR CORONAVÍRUS E AQUELAS QUE VIERAM A ÓBITO PELA DOENÇA

Taubaté e S. José no ‘Top 10’
da menor letalidade em SP
Duas cidades do Vale do Paraíba estão entre as 10 com mais de 100 mil habitantes, em todo
estado de São Paulo, com as menores taxas de letalidade para Covid-19, segundo Estado
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

São José dos Campos e Taubaté estão entre as 10 cidades
de São Paulo com mais de 100
mil habitantes que têm as menores taxas de letalidade pelo
coronavírus em todo o estado.
De acordo com o governo
estadual, os municípios que lideram esse indicador são Araraquara (1,17%), Taubaté (1,
89%), Bauru (2,06%), Botucatu
(2,14%), São Carlos (2,37%),
Presidente Prudente (2.39%),
Bragança Paulista (2,57%), São
José dos Campos (2.73%), Araçatuba (2,9%) e São José do
Rio Preto (2,94%).
A letalidade relaciona o número de pessoas contaminadas por coronavírus e aquelas
que vieram a óbito pela doença numa determinada cidade.
Segundo Marco Vinholi, secretário estadual de Desenvolvimento Regional, dois fatores principais explicam
os bons resultados
nestes municípios.
“Primeiro, a
qualidade no
tratamento
de saúde;
em seguida,

a política de testagem para o
vírus, que é fundamental para
seguir avançando em todo o
estado junto com nosso programa de rastreamento, que
possibilitará melhoras na evolução da pandemia.”
E o secretário complementou:
“Com essas ações mantemos o
estado com atendimento pleno
na área de saúde e com todas
as pessoas em condições de
atendimento”.
Vinholi declarou que a presen-
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PESSOAS
morreram em decorrência
da Covid-19 em São José dos
Campos, até sexta-feira (17),
com 22 óbitos suspeitos

ça de São José e Taubaté entre
as cidades com a menor taxa
de letalidade para a Covid-19
reforça o plano do estado de
aumentar a capacidade de
atendimento hospitalar na região, um dos motivos dos bons
números dos dois maiores municípios do Vale do Paraíba.
“Fizemos vários avanços em
São José, no Hospital Regional
do Litoral Norte, em Taubaté
com aumento de leitos e no
Vale Histórico. Todo o Vale
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ÓBITOS
em função do novo
coronavírus tem Taubaté
até sexta-feira (17), com
duas mortes suspeitas

tem tido aumento na capacidade hospitalar ao longo desse
período”, afirmou o secretário.
Segundo Vinholi, o Vale saltou de 7,5 leitos por cada grupo de 100 mil habitantes, em 2
de junho, para 15,3 leitos por
100 mil atualmente.
“Dobramos a capacidade hospitalar do Vale. Vamos seguir
aumentando o número de leitos, mas, também, se necessário, utilizando a capacidade já
instalada. Nenhuma pessoa do
Vale ficará sem atendimento,
assim como no restante do estado”, disse o secretário.
De acordo com Eduardo Ribeiro, secretário-executivo da
Secretaria Estadual de Saúde,
em resposta a OVALE durante
coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governo tem observado cada região
do estado e feito “movimentos
precisos para ampliação de estrutura em todas as regiões”.
“No Vale, ampliamos em 154
leitos de UTI e adicionalmente,
na última semana, encaminhamos 70 respiradores, focando
em Lorena, Guaratinguetá,
Cruzeiro, Caraguatatuba e São José. Temos
diversas ações possíveis, quer seja
na ampliação da
rede própria
ou na contratada”.
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