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L INTERNADO DESDE 19 DE MARÇO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19

Paulo Gustavo piora
Após embolia, ‘situação é instável e de extrema gravidade’, informa boletim

I

nternado por complicações
causadas pela Covid-19 desde
13 de março,o ator e humorista
Paulo Gustavo teve uma piora em
seu quadro de saúde, que foi classificado como de “extrema gravidade”, segundo boletim médico
divulgado ontem.
De acordo com médicos,
Paulo Gustavo havia apresentado uma melhora na tarde de
domingo, quando chegou a interagir com o marido, o dermatogolista Thales Bretas. No entanto, houve “piora acentuada do
nível de consciência e dos sinais
vitais” durante a noite.
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L Dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, no último Boletim Epidemiológico,
apontam que pessoas com comorbidades representam 62%
do total de hospitalizações por
covid-19 em 2021. Em números absolutos, são pouco mais
de 9,5 mil dos 15.426 internados pela doença somente este ano. Doentes cardíacos são
35,3% das internações. Hipertensão, diabetes e câncer também encabeçam a lista.

O n ú m ero de p e s s o a s
com cardiopatia internadas
por covid aumentou em relação ao último ano - de 31,5%
em 2020 para 35,3% em 2021,
o que dá cerca de 5,3 mil doentes. Outro grupo que precisa reforçar os cuidados é o de
hipertensos, que representam
7,6% de todas as internações.
Casos de diabéticos (4,7%),
obesos (2,8%) e pessoas com
câncer (2,2%) completam a estatística geral divulgada.

CoronaVac: aplicação é retomada

‘MEU AMOR,
NÃO PERCO JAMAIS A
ESPERANÇA’, POSTOU
NO ‘INSTA’ A ATRIZ
MÔNICA MARTELLI
“Ontem (domingo) à tarde,
após redução dos sedativos e do
bloqueador neuromuscular, o
paciente acordou e interagiu bem
com a equipe profissional e com o
seu marido. À noite, subitamente,houve piora acentuada do nível
de consciência e dos sinais vitais,
quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa
disseminada, incluindo o sistema
nervoso central, em decorrência
de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica
atual é instável e de extrema gravidade”, diz o boletim.
Amiga íntima do ator, a atriz
Mônica Martelli falou sobre a situação no Instagram.“Meu amor,
tudo que a medicina pode fazer
por você, está sendo feito. Não
perco jamais a esperança”,postou.

Cardíacos ocupam mais leitos

L Equipes da Prefeitura do Rio
retomaram, ontem, a aplicação da segunda dose da CoronaVac para idosos com 70 anos
ou mais. A vacina só será aplicada no período da manhã.
Desde ontem, idosos acamados ou com mais de 70 anos,
que ainda não tenham tomado a segunda dose da CoronaVac, já podem recebê-la. Hoje,
é a vez dos idosos com 67 anos
ou mais. No sábado (08), pes-

Exame revelou que Paulo Gustavo sofreu uma ‘embolia gasosa’

soas com 66 anos receberão a
segunda aplicação. No dia 13,
idosos com 64 e 65 anos serão contemplados, enquanto
aqueles com 61, 62 e 63 anos
terão a vacinação completa no
próximo dia 17.
Hoje, a SMS fará, na Clínica da Família Estácio de Sá, no
Rio Comprido, a primeira aplicação da vacina da Pfizer. Um
lote com 46.800 doses do imunizante chegou ao Rio, ontem.

