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MORTALIDADE EM QUATRO DIAS, MÊS DE JUNHO REGISTRA MAIS MORTES POR COVID-19 DO QUE EM SEIS DOS NOVE MESES DO ANO PASSADO

Média móvel de mortes
por Covid vai a 46 por dia
Região registra em quatro dias de junho
número de mortes por Covid superior a
seis dos nove meses do ano passado
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

A RMVale registrou em quatro dias da última semana
um total de 183 mortes em
decorrência de complicações
causadas pela Covid-19, uma
média de 46 óbitos por dia, só
perdendo para as médias de
maio e abril (32) e do próprio
mês de junho -- 31 óbitos diários em 10 dias.
O mês registra 305 mortes
pela doença até a quinta-feira
(10), com ainda 12.434 casos
confirmados, média de 1.243
diagnósticos positivos por

dia. Trata-se da maior média
diária de contaminados de toda
a pandemia, superando o recorde anterior de janeiro deste
ano, com 1.238 casos.
Entre segunda (7) e quinta
(10), a região teve mais mortes
por Covid-19 do que em todo o
mês de novembro (101) e outubro (123) do ano passado.
O indicador ainda chega perto dos 196 óbitos de dezembro
e também ultrapassa as 157
mortes de junho de 2020.
Com isso, a região segue com
patamares elevados de contaminados e mortes, tendo
chegado ao total de 256,7 mil
diagnósticos positivos desde o
início da pandemia, com a triste marca de 5.560 mortes em

decorrência de complicações
causadas pela doença.
INTERNAÇÕES.

O número de internações de
pacientes graves em UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
por Covid-19 no Vale segue no
maior patamar da pandemia.
De acordo com os dados da
Fundação Seade, foram hospitalizadas 1.524 pessoas em
UTI nos últimos 10 dias, média
de 152 internações por dia, a
maior da pandemia ao lado da
taxa de maio, de 152 internados diariamente.
Antes disso, os maiores índices haviam sido em abril (140)
e março (132), o que mostra
que o indicador segue com
tendência de alta neste ano.
De acordo com a Fundação
Seade, a taxa de ocupação de
leitos de UTI no Vale voltou
a subir: 81,8% na quinta (10)
contra 79% há 20 dias.
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Blitz. Fiscais do Procon em S. José; ações restritivas estão em vigor

PESSOAS
foram internadas por
complicações da Covid-19 no
Vale, em junho, até a quinta
(10), média de 152 por dia
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