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VÍRUS PANDEMIA SEGUE EM CRESCIMENTO NO VALE HISTÓRICO E FAZ CIDADES APOSTAREM EM TESTAGEM EM MASSA E NOVAS RESTRIÇÕES

‘Estamos perdendo

pessoas muito jovens’
Secretária de Saúde de Cruzeiro e membro do Comitê Anticovid, Imaculada Magalhães
defende cuidados para conter o vírus: ‘Preocupados em não conseguir atender a todos’

são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

As nove cidades do Vale Histórico uniram-se em comitê para
enfrentar a pandemia do coronavírus, que segue em alta na
região. Uma das principais ‘armas’ é a testagem em massa da
população com monitoramento
dos casos.
Imaculada Magalhães, secretária de Saúde de Cruzeiro e
membro do comitê anticovid,
admite a gravidade da população e pede mais cuidados: “Estamos perdendo pessoas muito
jovens”, disse ela ao Gabinete
de Crise de OVALE. Confira.
Vocês vão testar em massa?
Em Cruzeiro, a cidade já tem
um decreto definindo a estratégia de testagem e de avaliação
técnica para flexibilizações e
restrições diante da situação
muito agravada que vivemos,
com alto indicador de óbitos,
de pessoas contaminas e taxa
de ocupação hospitalar muito
comprometida. Todos os nove
municípios estão testando a
população.
Como estão fazendo?
O trabalho propõe dois seguimentos de testagem. Os sintomáticos estão sendo testados
nos nossos estabelecimentos
de urgência e emergência. E
os assintomáticos em polos da
cidade, como bancos, mercados e supermercados. Quem
faz é a equipe da saúde. Estamos tralhando com antígeno
por swab [secreções respiratórias dos pacientes], que tem
trazido uma resposta segura.

Divulgação

Pandemia. Aumento no número de casos, internações e mortes preocupa municípios de toda a regiãq

Preocupação. Imaculada vê
pandemia em alta no Vale

Qual a meta?
O projeto propôs ser um norteador para as ações de medidas de flexibilização e restrição, o que já ocorreu. Tivemos
um decreto com mais restrições para diminuir a transmissibilidade do vírus. Temos um
indicador no Vale Histórico
que diz o seguinte: se em três
dias consecutivos atingirmos
30% de positivo de sintomáticos, algumas medidas restritivas terão que ser tomadas.
Esse fato já ocorreu.
Como está a pandemia?
Estamos com indicador de
óbito muito significativo, o
que é muito triste. Estamos
perdendo pessoas jovens, de

35 a 50 anos, não vacinadas. É
bastante preocupante. E estamos com indicador de transmissibilidade bastante significativo no Vale Histórico.
O que esperar?
Pandemia está bastante a
agravada e temos a variante
de Manaus, com transmissão
mais rápida. As pessoas chegam mais agravadas nos estabelecimentos de saúde. Compreendemos o sofrimento de
outros segmentos. Sabemos o
impacto econômico que as restrições geram, mas temos que
lutar para resguardar a vida
das pessoas e estamos preocupados em não conseguir atender a todos.
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