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Vírus no alto escalão
Prefeito faz teste após secretária de Saúde ser infectada

O

prefeito Marcelo Crivella
(Progressistas) fez ontem
o teste para verificar se está contaminado pelo novo coronavírus. A suspeita é reforçada
pelo fato de o exame da secretária
municipal de Saúde, Beatriz Busch, ter dado positivo. Ela está internada no Hospital Barra D’Or
em estado estável.Além dela, a secretária municipal de Educação,
Talma Suane, e a infectologista
Patrícia Guttmann, superintendente de Vigilância em Saúde, estão sob suspeita.
Diante das suspeitas,o prefeito
usou máscara durante entrevista
coletiva online, na manhã desta
terça-feira. “Vou testar hoje, pois
estivemos muito próximos desde
o início desta crise”, disse Crivella.
Sobre os equipamentos de proteção individual, o prefeito informou que foram comprados R$ 30
milhões de fornecedores chineses.
A previsão é que o material, que
inclui respiradores mecânicos,seja
entregue no fim de abril.
“Antes dessa crise, adquirimos
806 respiradores mecânicos. Estamos negociando com as Forças
Armadas para que possam mandar um avião para buscar esses

Ricardo Cassiano

Ricardo Cassiano

ConstruçãodehospitaldecampanhanoMaracanã,ZonaNortedoRio

Crivella vai fazer o teste
Reprodução

Ana Beatriz Busch, da Saúde
Gilvan de Souza

Hospitais de campanha em várias
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equipamentos o quanto antes.
Hoje, na China, há um monte de
equipamento para ser enviado ao
mundo inteiro,mas podemos antecipar a entrega com o apoio das
Forças Armadas”, disse Crivella.
Segundo Ivo Remuszka, sub-

secretário de Gestão da Secretaria municipal de Saúde, que também participou da coletiva online,
30 respiradores mecânicos foram
entregues esta semana e vão abastecer o Hospital Ronaldo Gazolla,
em Acari.

Prefeito admite subnotificação de casos no Rio
O prefeito admitiu que há subnotificação na cidade do Rio para casos de Covid-19. Segundo
Crivella, os números que estão
sendo divulgados pela prefeitura (555 casos confirmados e uma
morte na rede municipal), representam 15% da realidade da
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Corrida para
criar leitos

pandemia no município.
“Porém, se formos olhar as
internações e casos de CTI, me
parece que as medidas que estamos tomando têm preservado
vidas. Neste momento, não estamos com nossos leitos de CTI
superlotados. Ainda temos va-

gas para para quem precisar”,
avaliou Crivella.
Sobre a criação do Fundo
Emergencial de Combate à Covid-19 (Fecc), aprovado ontem
pela Câmera de Vereadores, o
prefeito informou que pretende regulamentá-lo.

O governo do Estado corre para colocar em operação
1.800 leitos em hospitais de
campanha para pacientes da
Covid-19. Desse total, 520
são leitos de CTI. Os leitos em
hospitais de campanha serão
distribuídos assim: 400 no
Complexo do Maracanã (80
de CTI); 200 ao lado do Hospital Estadual Alberto Torres,
em São Gonçalo (40 de CTI);
200 no Hospital Adão Pereira
Nunes, em Duque de Caxias
(40 de CTI); 200 no Parque
dos Atletas, em Jacarepaguá
(40 de CTI); 200 no terreno
do 23º BPM, no Leblon (40
de CTI); 200 no aeroclube de
Nova Iguaçu (40 de CTI); 100
em Campos dos Goytacazes,
no Centro, (20 de CTI); e 100
no Hospital Regional Gélio

Alves Faria, em Casimiro de
Abreu (20 de CTI).
Já estão disponíveis 419 leitos nas seguintes unidades:
Hospital Regional Zilda Arns,
em Volta Redonda; Hospital
Universitário Pedro Ernesto,
em Vila Isabel; Hospital Estadual Anchieta, no Caju; e no
Instituto Estadual do Cérebro
(IEC), no Centro. Na Fiocruz
há 200 leitos (todos de CTI),
para atender a população. No
total, está prevista, até o momento, a abertura de 2.279.
“Todo o empenho do governo do estado é para que as estruturas fiquem prontas dentro do prazo (30 de abril). Os
hospitais de campanha serão
fundamentais no momento
mais crítico da pandemia”, disse o governador Wilson Witzel.

