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Médicoadverte: pandemianãoestácontrolada
LeonardoWeissmannafirmaque, “se aspessoasnãosevacinarem,não
usaremmáscaraemantiveremaglomerações, osnúmeros (de casos e
mortespor covid-19)podemseelevarnovamente”.Maisnestapágina.

MAURÍCIOMARTINS

DAREDAÇÃO

As internações por co-
vid-19 tiveram queda de
73%,emummês,naBaixa-
da Santista. No dia 2 de
fevereiro, 327 pessoas com
coronavírus ocupavam lei-
tos hospitalares nas nove
cidades, número que caiu
para 88 na quarta-feira. A
proporção é semelhante
quandoseconsideramape-
nas as vagas em unidades
de Terapia Intensiva
(UTIs): menos 73,2%, de
138para37pacientes.
A redução émaior do que

amédia estadual. Na quar-
ta, o secretário de Estado
da Saúde, Jean Gorin-
chteyn, relatou recuo de
62%nasinternaçõesporco-
vid-19. Segundo ele, nas úl-
timasquatrosemanas,onú-
mero de pacientes interna-
dos em todo o Estado pas-
soude11milparamenosde
4mil.
“A queda de internações

tem a ver com dois fatos: a
ampla vacinação, oferecen-
do uma rede de proteção
muitogrande,eonãosurgi-
mento de novas variantes
de preocupação do vírus.
As curvas de evolução de
casos com a variante
Ômicron na África do Sul e
vários países europeus fo-

ram semelhantes à que vi-
nha ocorrendo no Brasil,
permitindo prever o pico
de incidência em feverei-
ro”, explica omédico infec-
tologistaRobertoFocaccia.
Ainda não se pode, po-

rém, falar em controle da
pandemia,deacordocomo
infectologista Leonardo
Weissmann.
“Seaspessoasnãosevaci-

narem, não usaremmásca-
ra emantiveremaglomera-
ções, os números podem se
elevarnovamente.Durante
o Carnaval, apesar da sus-
pensãodosdesfiles eblocos
em boa parte do País, fo-
ram observados inúmeros
exemplos negativos e que
servem de alerta para as
próximas semanas”, adver-
teomédico.

MÁSCARAS

Com a queda nas interna-
ções, o Governo do Estado
avaliamudaras regraspara
que o uso de máscaras dei-
xe de ser obrigatório em lo-
cais abertos a partir da pró-
ximasemana.
Ogovernador JoãoDoria

(PSDB) disse, em entrevis-
ta coletiva ontem, que o co-
mitê científicodoEstado se

reunirá na próxima terça-
feiraparatomaradecisão.
“Nós reproduzimos o que

eles decidem. Por isso, ain-
da não é possível anunciar
taxativamente a liberação
de máscaras ao ar livre.
Masháumaboa tendência.
Tenhoaimpressãodequeo
tema máscaras para crian-
ças nas escolas também se-
rá debatido na reunião de
terça-feira”, afirmouDoria.
Questionada se realmen-

te haverá a flexibilização, a
SecretáriaEstadualdaSaú-
de informou, em nota, que
“toda e qualquer medida
adotadanoEstadoparaen-
frentamento da pandemia
é pautada na Ciência e na
Saúde,precedidaporanáli-

sestécnicas juntoaocomi-
têcientífico”.

CAUTELA

Paraomédicoinfectologis-
ta Leonardo Weissmann,
épreciso termuita cautela
para qualquer tipo de
flexibilização, pois a pan-
demia aindanão está con-
trolada. Ele pondera que,
apesar da alta cobertura
vacinal, milhões de pes-
soas ainda não receberam
o imunizante e não estão
protegidas.
“Além disso, a testagem

diagnóstica é feita em um
número baixo de pessoas.
Para uma medida como
essa, precisaríamos testar
muito mais. Nesse cená-
rio, pessoas com a infec-
çãodeixamdeserdiagnos-
ticadas, não se isolam e
continuam transmitindo
o vírus. É sempre impor-
tante lembrarquenemto-
das as pessoas com infec-
ção apresentam sintomas,
mas podem transmitir o
vírus”,considera.
O médico infectologista

Roberto Focaccia acha
que a redução do uso de
máscaras em ambientes
externos“teoricamentepo-
de ser testada, mas com
rigorosoacompanhamen-
toepidemiológico”.
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NÚMEROS

❚❚❚ABaixadaSantistaregis-
troumais 16mortes por co-
vis-19 ontem: seis emGua-
rujá, cinco em São Vicente,
quatro emItanhaémeuma
emSantos.Ototal chegoua
7.921 mortes, e se apura a
causadeoutras121.
Foram 1.101 infecções

confirmadas em 24 horas,
elevando o número para
212.421 nas nove cidades.
Apenas emGuarujá, notifi-
caram-se mais 929 positi-
vos, números que estariam
represados desde janeiro,
segundooMunicípio.
Há 4.687 suspeitas de in-

fecçãoqueaguardamresul-
tadosdeexames.Osrecupe-

radossão181.931.

SANTOS

APrefeituradeSantosrece-
beu 40 notificações de co-
vid-19. O número de casos
passou de 58.480 para
58.520. Já se recuperaram
dadoença54.026pessoas.
O novo óbito confirmado

é de uma mulher, de 83
anos, em 29 de janeiro. A
Cidade registra 2.454mor-
tes de residentes desde o
iníciodapandemia.
Houveaumentononúme-

rodeinternadosnoMunicí-
pio,de57para60.
Tambémaumentouonú-

merode internadosnos lei-

tosdeUnidadedeTerapia
Intensiva (UTI), de26pa-
ra 28. Destes, 53,6% são
moradores de Santos,
10,7% de São Vicente,
3,6% de Guarujá, 10,7%
de Praia Grande, 3,6% de
Peruíbe, 3,6% de Monga-
guá, 7,1% de Itanhaém e
7,1%deoutrosmunicípios
de fora daBaixada Santis-
ta.
Ataxageraldeocupação

dos 270 leitos para co-
vid-19disponíveis está em
22%. Entre as 132 vagas
de UTI, a ocupação é de
21%.NaredeSUS,a taxaé
de32%e, na redeprivada,
de16%.(MM)

Número de hospitalizados com coronavírus na Baixada Santista caiu de 327 para 88 num período de 30 dias

Reduçãodas internações
por covid-19em30dias

FONTE:PREFEITURAS

FALECOMAGENTE!

Com queda nas hospitalizações, o Governo do Estado avalia mudar as regras para que o uso de máscaras deixe de ser obrigatório em locais abertos a partir da próxima semana. Decisão deverá sair na próxima terça

Na Baixada Santista, há 4.687 suspeitas de infecção por coronavírus que aguardam resultados de exames

Internaçõespor coviddiminuem73%
Redução foi entre o começo de fevereiro e o início deste mês. Estado fala em reduzir exigência de máscaras; médicos pedem cuidado

Em24h,mais 16mortes na região
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