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COVID COM MEDIDAS COMO O AVANÇO DA VACINAÇÃO, REGIÃO TEM MENOR ÍNDICE DE INTERNAÇÃO DAS UTIS DE TODA A PANDEMIA

RMVale tem a menor taxa
de ocupação hospitalar
A RMVale registrou nesta sexta-feira (22)
o índice de 22% de internação das UTIs
Covid-19, a menor da pandemia
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Douglas Cruz
@dougoliveira

A RMVale registrou nesta
sexta-feira (22) a menor taxa
de ocupação hospitalar de
toda a pandemia, com 22%,
segundo a Codivap (Associação dos municípios do
Vale do Paraíba). No total, a
região tem 67 leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) ocupados com pacientes
com a Covid-19.
Segundo o presidente da Codivap e prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB), três
fatores foram essenciais para
atingir esse índice: “o avanço
da vacinação, o uso contínuo
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Leitos. Ala Covid foi desativada no Hospital Municipal de São José

SAÚDE
RESULTADO
o resultado da
E“Évacinação,
do uso de
máscaras e do combate
as aglomerações”.
Izaias Santana
Prefeito de Jacareí e
presidente da Codivap

Estado de São Paulo tem 28% de
ocupação dos leitos
INTERNAÇÃO. Assim como a
RMVale, o estado de São Paulo segue a tendência de queda
da ocupação hospitalar.
Segundo o governo estadual,
são 1.769 pessoas internadas
nos municípios paulistas com

a Covid-19, deixando o índice
de ocupação da UTIs em 28%,
número oito vezes menor do
que o pico registrado em março,
quando São Paulo tinha cerca
de 31 mil pessoas hospitalizadas
com a doença.

.

de máscara pela população e
as medidas de combate as aglomerações”.
O prefeito ainda pontuou
que, com a diminuição da utilização dos leitos por pacientes
com a Covid-19, os municípios
podem dar atenção ao atendimento de rotina, prejudicados
durante a pandemia.
A segunda menor taxa de
ocupação da região durante
a pandemia, foi registrada no
dia 23 de outubro de 2020,
com 30% de internação.
A região registrou as piores
taxas de ocupação no dia 30 de
março deste ano, com recorde
negativo com 88% de taxa de
ocupação em leitos de UTI, em
plena segunda onda de contágio do coronavírus.
Também em março, a RMVale chegou a registrar 181 internações por dia, no dia 27. Nesta
sexta, a fundação Seade confirmou 19 novas internações, número nove vezes menor que o
ápice da pandemia na região.
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POR CENTO
é taxa de ocupação dos
leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) na região
do Vale do Paraíba

