Pará tem mais 13 crianças
diagnosticadas com covid-19;
total de casos passa de 331
mil
Estado registrou 7.669 mortes em decorrência da covid-19 –
(Antonio Rezende / PMRJ / Fotos Publicas)
A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) acaba de
confirmar, nesta segunda-feira (1º) “mais 132 novos casos e 02
óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete
dias”.
A Sespa repassa que “em relação à subnotificação das
prefeituras, confirmamos mais 1.545 casos e 12 óbitos
ocorridos em dias anteriores”. “Agora são 331.163 casos e
7.669 óbitos no Pará”, acrescenta. Até agora, o Pará apresenta
310.406 pacientes que venceram a doença.
A taxa de ocupação de leitos nas regiões do Estado é de 40,82%
de total de 485 leitos clínicos e de 76,92% de 325 leitos de
UTI ofertados. No Baixo Amazonas, a ocupação é de 97,73% para
44 leitos de UTI e de 85% para 20 leitos clínicos. Na região
de Carajás, é de 100% para 20 leitos clínicos e de 84,62% para
39 leitos de UTI.São 759 casos em análise e 52.617
descartados. A taxa de letalidade do Estado é de 2,32%.Leitos
Até o final desta tarde, a disponibilidade de leitos para
pacientes de covid-19, segundo levantamento do Governo do
Estado, é de: leitos clínicos – de 500 ofertados, 299
disponíveis (ocupação de 30,2%); clínicos pediátricos – de 15
ofertados, 5 disponíveis (ocupação de 66,67%); UTI Adulto – de
335 ofetados, 79 disponíveis (ocupação de 76,42%); UTI
Pediátrica – de 19 ofertados, 13 disponíveis (ocupação de
31,58%) e UTI Neonatal – de 3 ofertados, 2 disponíveis

(ocupação de 33,33%).
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