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FESTAS JOÃO GABBARDO DIZ QUE FESTAS POPULARES SÃO UM RISCO DE AUMENTO DA CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS EM SÃO PAULO

‘CARNAVAL DE
RUA É IMPENSÁVEL’
Médico João Gabbardo, membro do Comitê Científico da Covid-19, avalia a situação da
doença, os riscos de festas nesse momento e alerta para a ameaça das aglomerações
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O governo de São Paulo jogou
a responsabilidade para as
prefeituras decidirem sobre o
Carnaval.
Disse o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa na última quarta-feira
(5): “Decisão de promover ou
não cabe às prefeituras”.
No entanto, a orientação do
Estado é de que não cabe festa popular nesse momento da
pandemia, com a chegada da
variante Ômicron e surto de
síndrome gripal no estado.
A posição corroborada pelo
médico João Gabbardo, membro do Comitê Científico da
Covid-19 de São Paulo: “Nesse
momento, é impensável manter [o Carnaval] nessas condições. Não dá”.
Confira os principais trechos
da entrevista coletiva de João
Gabbardo no Gabinete de Crise de OVALE.
As internações por Covid
estão subindo no estado?
Mesmo que tenhamos percebido movimentação maior nas
internações, estamos partindo
de patamar que estava baixo.
Percentualmente, é significativo, mas em números absolutos
não é. E não coloca em risco a
rede que São Paulo pode oferecer à população.
Há muita procura por atendimento nas unidades de
saúde nas cidades do Vale do
Paraíba. O que fazer?
Há acúmulo de pacientes
nas unidades e muita gente

Divulgação

Pandemia. Variante Ômicron representa uma nova ameaça no país

vai aos postos porque é a única maneira de se fazer o teste
para detectar a Covid. Temos
que achar uma solução para
evitar isso, porque aumenta a
possibilidade de transmissão
entre os pacientes. É fundamental aumentar a testagem
em locais diferenciados e de
mais fácil acesso.
Alerta. Gabbardo diz que devese evitar aglomerações
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O senhor acha que é momento de se fazer a festa do
Carnaval em São Paulo?
Um aspecto é o desfile, que é
parecido com estádio de futebol onde se pode ter controle
do público, exigindo vacina e
máscara. O Carnaval de rua
esse não temos como fazer o
controle, não tem como acom-

panhar quem está vacinado.
E nesse momento é impensável manter nessas condições.
Mesmo no desfile, as pessoas
para chegar ao local vão se
aglomerar no transporte coletivo, na entrada e na saída dos
locais de desfile, e isso sempre
é um risco. Nesse momento, é
alto o risco e tem que ser analisado com essa preocupação.
Carnaval de rua é impensável,
não tem como fazer.
As festas nessas últimas semanas. O que a gente encontra
de gente que se contamina em
festas de formatura, comemorações de final de ano é muito
significativo. O risco continua
sendo muito elevado. Imaginamos que neste momento não
é adequado mesmo [fazer o
carnaval]. Nem esses eventos
privados devem ser realizados.
Nesse momento acho que
não dá para pensar no Carnaval, temos que esperar um
pouco mais para poder nos
posicionarmos. Mas pensando no que está acontecendo
agora, seríamos contrários à
realização.
Haverá mais restrições
no estado para conter essa
nova onda de contaminação
da variante ômicron?
O comitê avalia que não há
necessidade de novas medidas
restritivas nesse momento. Entendemos que o aumento de
casos não está sendo acompanhando por mais mortes, que
possam causar preocupação.
Mas a orientação é evitar
aglomerações em qualquer
ambiente. Percebe-se que a
nova variante tem capacidade
de transmissibilidade muito
alta. Num grupo de 100 pessoas com um ou dois infectados, isso passa para a metade
do grupo. Temos que evitar
aglomerações e manter o uso
de máscara. Os cuidados precisam ser mantidos.
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