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Em um mês, 30 mil casos e 1,9 mil mortes

OS NÚMEROS

E
m 16 de março o Brasil  
registrou o primeiro óbi
to  oficial  relacionado  à  
Covid-19.  Tratava-se  de  

um morador de São Paulo de 62 
anos com doenças crônicas, co-
mo  diabetes  e  hipertensão,  e  
sem histórico de viagem. Ele ha-
via sido internado dois dias an-
tes  na Unidade de  Tratamento  
Intensivo  (UTI)  de  um  serviço  
privado. Naquele mesmo dia, ou-
tros quatro óbitos estavam em in-
vestigação e pelo menos 234 ca-
sos já estavam confirmados no 
país. A marca dos primeiros mil 
óbitos foi alcançada 25 dias de-
pois. De lá para cá, o cenário mu-
dou consideravelmente. 

A fotografia “oficial do momen-
to” indica 30.425 casos confirma-
dos e 1.924 óbitos. Mas sem testa-
gem em quantidade considerada 
adequada, especialistas e até mes-
mo o governo federal reconhecem 
a defasagem dos dados e a dificul-
dade do prognóstico. 

O professor  de epidemiologia 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Ufrgs), Ricardo de Souza 
Kuchenbecker,  trabalhou  nas  
grandes  emergências  em saúde 
pública  vivenciadas  pelo  Brasil  
em tempo recente, as epidemias 
de Influenza H1N1 (2009-2010) e 
Zica vírus (2015-2016). Ele reitera 
que é complicado ter uma proje-
ção clara para o país inteiro. “O 
Brasil é grande demais para pen-
sarmos em uma única curva epi-
dêmica, essa é uma questão im-
portante,  os  estados vivem mo-
mentos distintos da epidemia”, ex-
plica. Conforme Kuchenbecker, é 
preciso considerar que o Brasil  
ainda está em uma fase de ascen-
dência e ainda tem o pico da doen-
ça pela frente. “Estamos em uma 
fase em que a curva está subindo 
e não temos ideia de até onde ela 
vai subir. Toda epidemia tem esse 
crescimento  exponencial,  esse  
mesmo fenômeno foi visto na Itá
lia, na China e nos Estados Uni-
dos”, exemplifica. 

A  hipótese de  Kuchenbecker  
considera que o Rio Grande do 
Sul vive tempos diferentes da epi-

demia em comparação com São 
Paulo e Rio de Janeiro, por exem-
plo, onde ocorreu o maior número 
de mortes até o momento. “Essas 
oscilações grandes dia após dia, 
no número de óbitos no Brasil, po-
de não querer dizer necessaria-
mente que houve aquele número, 
mas sim que estamos recebendo 

informações relacionadas ao atra-
so da notificação. Temos efetiva-
mente muito pouca informação pa-
ra enfrentar uma epidemia com 
essa dinâmica. O novo coronaví
rus tem uma transmissibilidade 
cerca de 10 vezes maior que o ví
rus da gripe, de fato esses cená
rios são muito dinâmicos e espera-

dos”,  afirma.  O crescimento ex-
pressivo de óbitos, de acordo com 
Kuchenbecker, era previsto. “Mas 
estamos longe do pico e portanto 
do maior número de casos e de 
óbitos. Esses números serão maio-
res”, destaca. 

COLAPSO. Considerado o efeito 
mais letal da pandemia, a sobre-
carga no  sistema de  saúde  do  
país começou a ser sentida nes-
ta semana em diversas regiões. 
Estado nordestino com o maior 
número  de  casos  confirmados  
de Covid-19, o Ceará já não tem 
mais leitos de UTI disponíveis e 
o  governo  prevê  que  a  capital,  
Fortaleza, registrará 250 mortes 
pelo novo coronavírus por dia, a 
partir de maio. O governo do es-
tado já comprou 15 mil novos tú
mulos para dar conta da deman-
da de óbitos. O desafio em ofere-
cer  o  maior  número  de  leitos  
hospitalares possíveis cresce no 
Estado, tanto em Fortaleza, que 
concentra  o  maior  número  de  
confirmações,  quanto  no  inte-
rior. Segundo o Secretário do Es-
tado de Saúde, Dr. Cabeto, esse 
é o ponto que mais preocupa as 
autoridades médicas. “Nosso sis-
tema público não tem mais leito 
de UTI, acabou”, disse.

A situação em relação a equi-
pamentos também é preocupan-
te. "Embora estejamos esperan-
do uma compra da  China,  que  
prometeu 200  respiradores,  eu  
fui informado de que não vamos 
receber  nenhum.  E  os  equipa-
mentos  de  proteção  individual,  
que são máscaras, viseiras e lu-
vas, essenciais para os profissio-
nais  de  saúde,  só  temos  cinco  
dias de estoque."  Cabeto alerta 
para a possibilidade de colapso 
do sistema de saúde do Ceará 
em maio:  "Nós devemos chegar 
na  próxima  semana  com  uma  
mortalidade em torno de 10%".  
O  governador  Camilo  Santana  
(PT) diz que o Estado está ten-
tando realizar a compra de res-
piradores  "em qualquer  canto".  
"Conseguimos  adquirir  alguns  
que já  haviam sido  pagos aqui  
no Brasil,  conseguimos conser-

tar outros que estavam quebra-
dos.  Mas  a  compra  de  novos  
equipamentos tem sido um desa-
fio."  Até  agora,  o  Estado assu-
miu a gestão de  dois  hospitais  
particulares. O Leonardo da Vin-
ci, que já está ativo e dispõe de 
230 leitos para pacientes com a 
Covid-19,  e  o  Hospital  Batista,  
que vai oferecer 131 leitos, 7 de 
UTI. Em todo o Ceará há 120 pa-
cientes internados em UTIs, um 
crescimento de  quase 10 leitos  
por dia.  De acordo com Camilo 
Santana, a meta é expandir pa-
ra 600 novos leitos de UTI em to-
do  o  Estado.  Em  Fortaleza,  a  
prefeitura está construindo um 
hospital de campanha, mas, ini-
cialmente, a unidade não recebe-
rá pacientes graves.

Os primeiros profissionais de 
saúde voluntários da Força Na-
cional do Sistema Único de Saú
de chegaram ontem a  Manaus,  
no Amazonas. A região tem uma 
das maiores incidências do novo 
coronavírus no país e, de acordo 
com  o  Ministério  da  Saúde,  o  
município está com capacidade 
de atendimento hospitalar próxi
mo ao limite. São cinco médicos 
e 12 enfermeiros de seis estados 
que vão reforçar o atendimento 
na capital amazonense. 

Também ontem, um vídeo gra-
vado no hospital  estadual  João 
Lúcio mostrou corredores e sa-
las com corpos à espera de remo-
ção ao lado de pacientes e ma-
cas no chão. Na imagem, de pou-
co mais de um minuto e aparen-
temente gravada por uma funcio-
nária, havia 10 corpos dentro de 
sacos mortuários ou sob cober-
tas e 11 pacientes. Alguns esta-
vam na mesma sala que os mor-
tos,  e  duas  pessoas apareciam 
sob macas perto do chão. Em no-
ta,  a  Secretaria  de  Saúde  do  
Amazonas informou que  os  14  
óbitos ocorridos no hospital João 
Lúcio entre a noite de quarta e o 
início da manhã de quinta-feira 
foram de pacientes suspeitos de 
Covid-19.  Segundo  o  órgão,  os  
corpos que estavam no hospital 
ainda não haviam sido liberados 
por questões burocráticas. 

GERAL

Um servidor da Fundação de 
Atendimento SócioEducativo (Fa-
se), que atua no Centro de Inter-
nação Provisória  Carlos  Santos  
(CIPCS),  em Porto  Alegre,  está  
com suspeita de coronavírus. A in-
formação foi divulgada pela insti-
tuição no começo da noite de on-
tem. Haveria a informação de que 
outros 20 colaboradores estariam 
afastados  em  decorrência  da  
doença, mas este fato não foi con-
firmado. A Fase divulgou uma no-

ta,  em  que  informa  que  está  
aguardando kits de testes para a 
doença, que serão aplicados em 
profissionais e internos que tive-
ram contato com o funcionário.  
Ainda de acordo com a entidade, 
o funcionário está na UTI do Hos-
pital da PUCRS com quadro sus-
peito de coronavírus e aguarda o 
resultado do exame. “Ele está res-
pondendo bem ao tratamento. O 
servidor apresentou febre alta e 
imediatamente  foi  afastado  de  

suas funções no último dia 9 de 
abril. A Fundação já solicitou tes-
tes para todos os funcionários e 
internos que tiveram contato. Ne-
nhum outro servidor da Funda-
ção  está  hospitalizado  ou  tem  
diagnóstico de Covid-19. Salienta-
mos que a Fase segue cumprindo 
todas as medidas de segurança e 
higienização para prevenção ao 
novo coronavírus,  como vem fa-
zendo desde o início da pande-
mia”, diz o texto.

Um  servidor  da  Fundação  
de Atendimento SócioEducati
vo (Fase), que atua no Centro 
de Internação Provisória  Car-
los Santos  (CIPCS),  em Porto  
Alegre,  está  com suspeita  de  
coronavírus.  A  informação foi  
divulgada  pela  instituição  no  
começo da noite de ontem. Ha-
veria a informação de que ou-
tros 20 colaboradores estariam 
afastados  em  decorrência  da  
doença,  mas este fato não foi  
confirmado.

A Fase divulgou uma nota,  
em que informa que está aguar-
dando  kits  de  testes  para  a  
doença,  que  serão  aplicados  
em profissionais e internos que 
tiveram contato com o funcio-
nário.  Confira  o  comunicado  
na íntegra: “Um funcionário do 
Centro de Internação Provisó
ria Carlos  Santos (CIPCS),  da 
Fundação de Atendimento Só
cio-Educativo (FASE),  está  na 
UTI  do  Hospital  da  PUCRS  
com quadro suspeito de corona-
vírus. O exame já foi realizado 
e é aguardado o resultado. Ele 
está respondendo bem ao trata-
mento.  O  servidor  apresentou 
febre alta e imediatamente foi  
afastado de suas funções no úl
timo dia 9 de abril.  A  Funda-
ção já solicitou testes para to-
dos os funcionários e internos 
que tiveram contato com o ho-
mem  e  aguarda  a  liberação  
dos kits.  Nenhum outro servi-
dor da Fundação está hospitali-
zado ou tem diagnóstico de Co-
vid-19. Salientamos que a Fase 
segue cumprindo todas as me-
didas de segurança e higieniza-
ção para prevenção ao novo co-
ronavírus,  como vem  fazendo  
desde o início da pandemia.”

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS)  emitiu  um co-
municado  sugerindo  que  os  
governos adotem medidas de 
restrição para a venda de be-
bidas  alcoólicas  durante  a  
pandemia do novo coronaví
rus. Conforme o comunicado, 
intitulado “O álcool não prote-
ge contra a Covid-19; o aces-
so deve ser restrito durante o 
bloqueio”, a OMS destaca que 
durante a quarentena, “o con-
sumo de álcool pode aumen-
tar  a  vulnerabilidade à saú
de, comportamentos de risco, 
problemas de saúde mental e 
violência”. Além disso, a OMS 
reitera para a população que 
o consumo de álcool  não as  
protege de uma possível infec-
ção pelo novo coronavírus “e 
incentiva os governos a apli-
carem medidas que limitam o 
consumo de álcool”. “O álcool 
compromete o sistema imuno-
lógico do corpo e aumenta o 
risco de resultados adversos 
à saúde. Portanto, as pessoas 
devem minimizar o consumo 
de álcool a qualquer momen-
to,  principalmente durante a 
pandemia”, reforça o comuni-
cado. Na nota,  a OMS ainda 
enfatiza que o consumo de be-
bida alcoólica durante o confi-
namento pode estar associa-
do aos casos de violência do-
méstica.  No  Rio  Grande  do  
Sul, a Secretaria Estadual da 
Saúde  (SES)  informou  que  
não há nenhuma medida sen-
do pensada com relação a es-
sa restrição da venda ou do 
consumo de  bebidas  alcoóli
cas durante o período de iso-
lamento social. Em Porto Ale-
gre,  a  questão  também não 
foi  levantada pelo  Executivo  
municipal.  O posicionamento 
da OMS, além de tratar sobre 
bebida alcoólica, também fala 
sobre os riscos de ingerir ál
cool puro. A nota foi publica-
da em resposta a boatos que 
estavam sendo disseminados 
em países como o Irã,  sobre 
a relação da ingestão de ál
cool puro como proteção con-
tra o novo coronavírus. “Me-
do e desinformação geraram 
um mito  perigoso  de  que  o  
consumo de álcool de alta re-
sistência pode matar o vírus. 
Isso não acontece.  O consu-
mo de álcool apresenta riscos 
à saúde,  mas o consumo de 
álcool etílico (etanol) de alta 
resistência,  principalmente  
se tiver sido adulterado com 
metanol,  pode  resultar  em  
graves consequências para a 
saúde, incluindo a morte”, re-
força a nota.

Trinta dias após o primeiro óbito no Brasil, o sistema de Saúde do país dá sinais de sobrecarga em algumas regiões

Servidores da Fase aguardam kits de testes
PORTO ALEGRE

bebidas


