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« PANDEMIA » No último dia 14, Estado teve as primeiras 24 horas sem morte por covid-19 dos últimos 10
meses. Secretaria de Saúde afirmou que pode concluir vacinação da primeira dose de adultos até setembro

RN não tem mortes por covid em 24h

O Rio Grande do Norte te-
ve avanços no combate
à covid-19 nos últimos

dias. No último sábado, o Esta-
do teve o primeiro dia sem mor-
te por conta do vírus nos últimos
10 meses ((das 23h da sexta-
feira até as 23h do sábado, dia
14). A última vez havia sido em
novembro do ano passado. O
número de pacientes interna-
dos em leitos críticos na rede pú-
blica caiu para um patamar
abaixo de 100, ante mais de 400
em junho deste ano. Além dis-
so, o Governo afirmou que até
o início de setembro todos os
adultos terão recebido a primei-
ra dose de vacina. 

O terceiro dado importan-
te no monitoramento da pan-
demia diz respeito aos pedidos
de internação de pacientes em
leitos Covid, que vêm caindo
gradativamente à medida que
a vacinação avança. No pico da
pandemia, eles chegaram a
mais de 150 por dia. A média
móvel atual é de 25 solicitações.
No sábado (14) foram apenas
10 pedidos, e nesse domingo
15), até o meio da tarde, 17 so-
licitações tinham entrado no
sistema de regulação.

A governadora Fátima Be-
zerra disse que os resultados
possibilitam ao Estado o retor-
no de outros programas. “A re-
dução do número de internados
em UTI, dos pedidos de inter-
nações e de mortes por Covid,
nos permitiu retomar um pro-
grama importante na área da
Saúde, que é o Mais Cirurgias
Mais Saúde. Estamos retoman-
do agora e vamos intensificar
em setembro, as cirurgias ele-
tivas que foram interrompidas

até o início de setembro todo po-
tiguar maior de idade receba ao
menos a primeira dose de imu-
nização. A previsão inicial era
que essa marca fosse alcança-
da até o final do mês.

Para isso, a Sesap vem agili-
zando as ações de distribuição dos
lotes de imunizantes. Nesse sá-
bado (14), com apoio do Corpo de
Bombeiros Militar e da Polícia
Militar, foram encaminhadas aos
municípios mais de 77 mil vaci-
nas, para garantir a continuida-
de da campanha no estado.

Até o fim da manhã desta se-
gunda-feira (16), a plataforma
RN+ Vacina apontava que 68%
das pessoas acima dos 18 anos
receberam ao menos uma dose
de vacina, sendo que 26% já es-
tão totalmente imunizados.

Os números tanto de primei-
ra como de segunda dose vão
crescer dentro do próximos dias
com as novas cargas de vacinas
que chegaram ao RN nesta tar-
de de segunda-feira. A Sesap re-
cebeu 81.760 doses de Astraze-
neca/Fiocruz e Pfizer.

Natal
A campanha de vacinação

contra a covid-19 em Natal am-
plia a faixa etária. Nesta terça,
os jovens de 19 anos já podem
ser vacinados, enquanro que
nesta segunda (16) alcançou o
público de 20 anos. A aplicação
das doses acontece em 35 UBS
e nos cinco drive-thrus (SESI,
Nélio Dias, Via Direta, Palácio
dos Esportes e Arena das
Dunas). Todos os endereços,
horário de funcionamento, tem-
po da fila nos drive e dúvidas po-
dem ser acessadas através do
site Natal Vacina.

no ano passado quando a pande-
mia se intensificou", disse.

Fátima aproveitou para fazer
um alerta e um apelo à popula-
ção: "A pandemia não acabou.
É preciso manter os cuidados, hi-
gienizar as mãos, usar máscara,
evitar aglomerações. E o mais
importante: não deixem de se va-
cinar. A vacina é o caminho pa-
ra superar estes tempos difíceis
que estamos vivendo." 

Na atual fase da pandemia,
o coordenador do Laboratório de
Inovação Tecnológica em Saúde
(LAIS) da UFRN, Ricardo Valen-
tim, considera os pedidos de in-
ternação mais importantes para
monitoramento da Covid do que

o registro de novos casos da
doença. "Esses pedidos indicam
o número de pessoas que estão
adoecendo de forma moderada
ou grave. Se o paciente estiver
positivado, mas sem precisar de
internação, principalmente em
UTI, significa que não vai gerar
óbito".

Para ele, as medidas proteti-
vas adotadas pelo governo do Es-
tado quando do recrudescimen-
to da pandemia, e aumento da
cobertura vacinal agora, surti-
ram efeito. "Os indicadores do
Rio Grande do Norte são melho-
res que os do Nordeste e os do
Brasil. O RN tem um número
proporcional de óbitos (mortes

por 100 mil habitantes) menor
que os regionais e nacionais. O
Estado está de parabéns pela
imunização. Temos uma popu-
lação que está aderindo à vaci-
nação e isso vem conferido uma
proteção muito grande contra a
doença. A vacinação tem coloca-
do o nosso Estado em destaque
no enfrentamento da covid-19”,
destacou Valentim.

Calendário
A Secretaria de Estado da

Saúde Pública afirmou ontem
que é possível que a vacinação do
público adulto  com a primeira
dose seja finalizada antes do pre-
visto. O planejamento é de que

Última vez que o RN passou um dia inteiro sem mortes foi em novembro de 2020. Média de soliticação de leitos de UTI caiu para 25
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A pandemia não
acabou. É preciso
manter os cuidados,
evitar
aglomerações”
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