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COVID-19

L evantamento do jornal 
“Folha de S. Paulo” indi-
ca que o número de no-

vos casos de covid-19 parou 
de crescer em 70% das 324 
cidades com mais de 
100 mil habitantes no 
País, entre as quais Be-
lém. A pesquisa é do 
monitor da aceleração 
da covid-19, da Folha. 
Segundo a Secretaria 
de Estado de Saúde Pública 
(Sespa) os casos da doença 
mostram-se em queda na ca-
pital paraense.

De acordo com a Folha, em 
132 desses municípios (41%) a 

situação é estável; em 95 (29%) 
há desaceleração, queda de 
novos casos, e em 97 (30%) o 
quadro é de aceleração de ca-
sos. A maioria das cidades das 

regiões Norte e Nor-
deste mostra-se em 
desaceleração.

Em Nota, a Sespa 
informou: “A Secre-
taria de Estado de 
Saúde Pública (Ses-

pa) informa que os casos da Co-
vid-19 no município de Belém 
vêm reduzindo. Nesta quin-
ta-feira (03), o levantamento 
epidemiológico registrou uma 
redução de 45% da média mó-

vel quando comparada com 
14 dias atrás, ou seja, a média 
de pessoas contaminadas em 
Belém no dia 20/08 era de 48,7 
novos casos por dia, enquanto 
que no dia 03/09 foram com-
putados 26,7 novos casos por 
dia. Desde o início da doença 
Belém computou 32.775 casos 
con� rmados, 28.590 recupe-
rados e 2.110 óbitos. A pesqui-
sa epidemiológica realizada 
pela Universidade Estadual 
do Pará (UEPA) também de-
monstra que 31% das pessoas 
em Belém e região metropo-
litana já possuem anticorpos 
da Covid-19”.

Belém registra
queda de casos
CIDADE ESTÁ ENTRE AS CAPITAIS QUE REDUZIRAM CONTAMINAÇÃO

O consórcio de veículos de 
imprensa divulgou novo le-
vantamento da situação da 
pandemia de coronavírus no 
Brasil a partir de dados das se-
cretarias estaduais de Saúde, 
consolidados às 20h de ontem. 
O país registrou 830 mortes 
pela Covid-19 con� rmadas nas 
últimas 24 horas, chegando ao 
total de 124.729 óbitos. Com 
isso, a média móvel de novas 
mortes no Brasil nos últimos 7 
dias foi de 858 óbitos, uma va-
riação de -13% em relação aos 
dados registrados em 14 dias.

Em casos con� rmados, já 
são 4.046.150 brasileiros com 

o novo coronavírus desde o 
começo da pandemia, 44.728 
desses con� rmados no último 
dia. A média móvel de casos foi 
de 40.237 por dia, uma varia-
ção de +9% em relação aos ca-
sos registrados em 14 dias.

No total, 2 estados apresen-
taram alta de mortes: AM e TO. 
É a primeira vez que apenas 2 
estados apresentam tendência 
de alta no país desde o início 
do acompanhamento de ten-
dências pelo consórcio, em 9 
de julho. Em relação a quarta 
(2), RJ, PE estavam em estabi-
lidade e, hoje, estão em queda. 
AP e RO estavam em alta e, 

hoje, estão em estabilidade.
A Fundação de Vigilância 

em Saúde do Amazonas, res-
ponsável pelo balanço no es-
tado, lembra que os números 
do AM têm sido impactados 
por óbitos de meses anteriores 
que foram reclassi� cados pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Manaus como óbitos por 
Covid-19. Em PE, houve revi-
são de dados que resultou na 
retirada de 299 casos graves e 
65 mortes por Covid-19 dos to-
tais acumulados. A revisão foi 
referente a pacientes e vítimas 
de fora do estado que estavam 
sendo contabilizados.

País tem quase 125 
mil vidas perdidas

  Segundo a Sespa, Belém registrou a redução em 45% nos casos do novo coronavírus em duas semanas
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