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UTI e enfermaria

Números utilizam informações de pacientes em hospitais municipais, estaduais de campanha e particulares

Mais de 360 pacientes estão
internados com coronavírus

Luiz Kurpel*

Os hospitais dos cinco
municípios mais populosos
do Alto Tietê estão com 361
internações decorrentes do
coronavírus (Covid-19), os
dados foram coletados junto
à Secretaria de Estado da
Saúde, secretarias municipais
de Saúde e hospitais privados da região. Os pacientes
estão em hospitais municipais,
estaduais, de campanha e
privados, segundo os dados
atualizados anteontem.
Em Mogi das Cruzes, que
possui o maior número de
ocupações da região, 194
pessoas estavam internadas nos
hospitais do município, mais
da metade do que a somatória
das demais cidades da região.
Deste total, 65 pacientes estão
em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 129 em leitos
de Enfermaria. No Hospital
Municipal de Braz Cubas, 52
pacientes estão internados
com os sintomas da doença,
sendo 24 na Enfermaria e 28

na UTI; 38 no Hospital Luzia
de Pinho Melo, com 32 na
Enfermaria e seis na UTI, e
31 no hospital de campanha.
Os demais pacientes estão em
unidades particulares, como
o Hospital Santana.
Segundo a Secretaria de
Saúde mogiana, o contrato
para o funcionamento do
hospital de campanha era
válido até 7 de agosto, mas o
Comitê Gestor do Coronavírus
decidiu prorrogar para 31 do
mesmo mês para garantir
eventuais atendimentos necessários. Desde a abertura
até o anteontem, 358 pessoas
já foram atendidas no local.
Por sua vez, Itaquaquecetuba
apresentou o segundo maior
número, 62 pacientes em leitos
de Enfermaria e 18 na UTI.
O Hospital Santa Marcelina
atende a maioria das internações, 70, de acordo com
a última atualização. Itaquá
também instalou um hospital
de campanha na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
Sadako Sedoguti, que no
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Regional Dr. Osíris Florindo
Coelho são 14 casos e no
hospital de campanha 16.
Entre todas as cidades, Poá
informou o menor número
de internações, no hospital
de campanha oito pacientes
ocupam leitos na Enfermaria
e apenas dois na UTI.

Plano São Paulo

Em Suzano, o hospital de campanha está com 24 pessoas internadas por Covid-19

momento desta atualização, total de casos está dividido em
tratava dez pacientes, todos 27 ocupações na Enfermaria
em leitos de Enfermaria.
e 20 na UTI. No ProntoJá Suzano está com 36 in- -Socorro (PS) Municipal há
ternações em leitos públicos e 12 internações, 24 no hospital
11 em hospitais particulares. O de campanha e 11 pacientes

Lazer

no Hospital Santa Maria.
Por fim, Ferraz de Vasconcelos está com 30 leitos
ocupados. Deste total, 20
estão em leitos de Enfermaria
e dez na UTI, no Hospital

A ocupação média dos leitos
de UTI para Covid-19 da rede
estadual no Alto Tietê está
em 56,6% de acordo com a
Secretaria Estadual de Saúde,
juntados as demais unidades
de saúde, a quantidade chega
a 65%. O índice de ocupações é um dos principais
indicativos para classificação
de fases no Plano São Paulo
que avalia a retomada de
setores da economia. Amanhã
o Governo do Estado de São
Paulo apresentará um novo
panorama para anunciar se as
cidades da região continuam
na fase amarela ou avançam
para a fase verde.
*Texto supervisionado pelo editor.

Na pandemia

Investimento pode atrair
Ônibus transportam 37,4%
mais público ao Leon Feffer dos usuários do sistema
Reaberto ao público desde
segunda-feira com horário
reduzido e medidas de segurança reforçadas de prevenção
contra o coronavírus, o Parque
Leon Feffer vem incorporando novos equipamentos ao
longo dos anos para tentar
aumentar o número de visitantes. Além do Viveiro de
Mudas, reaberto em 2018 e
que proporciona espécies
gratuitas à população, o
Leon Feffer passou a abrigar
neste mês a 5ª Companhia da
Polícia Ambiental e também
receberá as obras do Centro
de Convenções e Eventos –
que estão prestes a começar.
O secretário municipal do
Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, lembra
que o parque possui ampla
área verde, com trilha para
caminhada ao fundo, além
espaços para descanso e
contemplação: “Na reabertura
dos parques, estamos seguindo à risca todo o protocolo
de segurança, que inclui
medição de temperatura na

entrada, pontos com álcool
Outro equipamento imgel para higienização, além portante que funciona no
de sinalização reforçada e Leon Feffer é o Viveiro de
a presença de funcionários Mudas. Por conta da panpara orientar as pessoas”, demia, a doação de mudas
explica, acrescentando que do Programa Mogi Mais
ontem o Leon Feffer recebeu Verde vem acontecendo
88 pessoas, enquanto o pú- por agendamento. Basta o
blico no Centenário foi de cidadão fazer a solicitação e
573 cidadãos.
preencher a documentação,
Com a entrega da área o que pode ser feito por
do Centro Esportivo do via digital. O telefone para
Socorro ao Serviço Social informações, que também
do Comércio (Sesc), a 5ª pode ser utilizado como
Companhia da Polícia Militar whatsapp, é o 4798-5959. As
Ambiental, que atende Mogi espécies mais procuradas são
das Cruzes e o Alto Tietê, araçá, ipê, jatobás, aroeirapassou a funcionar em uma -pimenteira, aroeira-salsa,
base localizada no Parque cedro, jacarandá-mimoso,
Leon Feffer. A localização ingá, manacá-da-serra, paiestratégica do parque foi um neira, pau-brasil, pitanga,
ponto decisivo para a escolha quaresmeira, goiabeira e
da nova sede, pois permite gabiroba, entre outras.
um rápido deslocamento
Durante a programação do
para qualquer ponto da re- Junho Verde, um dos eventos
gião, além de proporcionar com maior participação do
acesso às principais vias do público foi a apresentação
Alto Tietê, como a SP-66, do mapa de distribuição das
a Avenida das Orquídeas, mudas doadas no município
a Mogi-Dutra e mesmo a – e elas vieram do Viveiro
rodovia Mogi-Bertioga.
de Mudas.
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A Secretaria Municipal de
Transportes informou que o
volume de pessoas utilizando
os ônibus municipais é de
37,4% do total transportado
antes da pandemia de coronavírus (Covid-19), segundo
dados da última segunda-feira,
quando foram registrados
9.341 passageiros no sistema.
Antes do início da pandemia,
Mogi chegou a atingir 42.273
em um dia do mês de março.
Segundo a Pasta, 61,3%
da frota total de veículos
está em operação, sendo que
corredores que já receberam
reforço de viagens pelo elevado
movimento recente. Entre
eles estão os que atendem
Jundiapeba, o Conjunto Santo
Angelo, Botujuru, a rodovia
Mogi-Bertioga (SP-98), Jardir
Layr e a região central do
distrito de Braz Cubas.
“A Pasta mantém o acompanhamento contínuo do
sistema municipal de transporte
coletivo e vem realizando

Até ontem, 61,3% da frota circulava nas ruas de Mogi

adequações sempre que necessário para garantir o bom
funcionamento do sistema e
o atendimento à população”,
destacou a Secretaria Municipal de Transportes.
A informação se deu quando
questionada pela reportagem
sobre uma possível intervenção
judicial que obrigasse o município a disponibilizar 100%
da capacidade do transporte
coletivo, como ocorreu em
São Paulo.

Um levantamento realizado
pela Secretaria Municipal de
Transportes e pelo Comitê
Gestor de Retomada Gradativa
de Atividades Econômicas
apontou, na semana passada,
uma maior distribuição dos
passageiros de Mogi das Cruzes
ao longo do dia. O movimento
é o contrário do que ocorria
antes da pandemia, quando
havia um grande pico de
usuários no início da manhã
e no final de tarde.

