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Em um mês, 30 mil casos e 1,9 mil mortes
Trinta dias após o primeiro óbito no Brasil, o sistema de Saúde do país dá sinais de sobrecarga em algumas regiões
m 16 de março o Brasil
registrou o primeiro óbito oficial relacionado à
Covid-19. Tratava-se de
um morador de São Paulo de 62
anos com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e
sem histórico de viagem. Ele havia sido internado dois dias antes na Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI) de um serviço
privado. Naquele mesmo dia, outros quatro óbitos estavam em investigação e pelo menos 234 casos já estavam confirmados no
país. A marca dos primeiros mil
óbitos foi alcançada 25 dias depois. De lá para cá, o cenário mudou consideravelmente.
A fotografia “oficial do momento” indica 30.425 casos confirmados e 1.924 óbitos. Mas sem testagem em quantidade considerada
adequada, especialistas e até mesmo o governo federal reconhecem
a defasagem dos dados e a dificuldade do prognóstico.
O professor de epidemiologia
da Faculdade de Medicina da Universidade 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 projeção clara para o país inteiro. “O
Brasil é grande demais para pensarmos em uma única curva epidêmica, essa é uma questão importante, os estados vivem momentos distintos da epidemia”, explica. Conforme Kuchenbecker, é
preciso considerar que o Brasil
ainda está em uma fase de ascendência e ainda tem o pico da doença 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 Itália, na China e nos Estados Unidos”, exemplifica.
A hipótese de Kuchenbecker
considera que o Rio Grande do
Sul vive tempos diferentes da epi-
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demia em comparação com São
Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, onde ocorreu o maior número
de mortes até o momento. “Essas
oscilações grandes dia após dia,
no número de óbitos no Brasil, pode não querer dizer necessariamente que houve aquele número,
mas sim que estamos recebendo

informações relacionadas ao atraso da notificação. Temos efetivamente muito pouca informação para enfrentar uma epidemia com
essa dinâmica. O novo coronavírus tem uma transmissibilidade
cerca de 10 vezes maior que o vírus da gripe, de fato esses cenários são muito dinâmicos e espera-

dos”, afirma. O crescimento expressivo 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 maiores”, destaca.
COLAPSO. Considerado o efeito
mais letal da pandemia, a sobrecarga no sistema de saúde do
país começou a ser sentida nesta 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 estado já comprou 15 mil novos túmulos para dar conta da demanda de óbitos. O desafio em oferecer o maior número de leitos
hospitalares possíveis cresce no
Estado, tanto em Fortaleza, que
concentra o maior número de
confirmações, quanto no interior. Segundo o Secretário do Estado de Saúde, Dr. Cabeto, esse
é o ponto que mais preocupa as
autoridades médicas. “Nosso sistema público não tem mais leito
de UTI, acabou”, disse.
A situação em relação a equipamentos também é preocupante. "Embora estejamos esperando uma compra da China, que
prometeu 200 respiradores, eu
fui informado de que não vamos
receber nenhum. E os equipamentos de proteção individual,
que são máscaras, viseiras e luvas, essenciais para os profissionais 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 tentando realizar a compra de respiradores "em qualquer canto".
"Conseguimos adquirir alguns
que já haviam sido pagos aqui
no Brasil, conseguimos conser-

tar outros que estavam quebrados. Mas a compra de novos
equipamentos tem sido um desafio." Até agora, o Estado assumiu a gestão de dois hospitais
particulares. O Leonardo da Vinci, 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 pacientes internados em UTIs, um
crescimento de quase 10 leitos
por dia. De acordo com Camilo
Santana, a meta é expandir para 600 novos leitos de UTI em todo o Estado. Em Fortaleza, a
prefeitura está construindo um
hospital de campanha, mas, inicialmente, a unidade não receberá pacientes graves.
Os primeiros profissionais de
saúde voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde 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 próximo ao limite. São cinco médicos
e 12 enfermeiros de seis estados
que vão reforçar o atendimento
na capital amazonense.
Também ontem, um vídeo gravado no hospital estadual João
Lúcio mostrou corredores e salas com corpos à espera de remoção ao lado de pacientes e macas no chão. Na imagem, de pouco mais de um minuto e aparentemente gravada por uma funcionária, havia 10 corpos dentro de
sacos mortuários ou sob cobertas e 11 pacientes. Alguns estavam na mesma sala que os mortos, e duas pessoas apareciam
sob macas perto do chão. Em nota, 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.
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Servidores da Fase aguardam kits de testes
Um servidor da Fundação de
Atendimento Sócio-Educativo (Fase), que atua no Centro de Internação Provisória Carlos Santos
(CIPCS), em Porto Alegre, está
com suspeita de coronavírus. A informação foi divulgada pela instituição no começo da noite de ontem. Haveria a informação de que
outros 20 colaboradores estariam
afastados em decorrência da
doença, mas este fato não foi confirmado. 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 tiveram contato com o funcionário.
Ainda de acordo com a entidade,
o funcionário está na UTI do Hospital da PUCRS com quadro suspeito de coronavírus e aguarda o
resultado do exame. “Ele está respondendo 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 testes para todos os funcionários e
internos que tiveram contato. Nenhum outro servidor da Fundação está hospitalizado ou tem
diagnóstico de Covid-19. Salientamos que a Fase segue cumprindo
todas as medidas de segurança e
higienização para prevenção ao
novo coronavírus, como vem fazendo desde o início da pandemia”, diz o texto.

