
Número de pacientes internados em UTIs
com Covid em BH é maior agora que em
março, considerado o pior momento da
pandemia
Hospitais como Santa Casa e Júlia Kubitschek estão com todos os leitos de UTI
ocupados.

Por MG2, TV Globo — Belo Horizonte
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Número de pacientes com Covid em UTIs é maior do que no auge da crise de leitos
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Quantidade de pacientes internados em UTIs Covid de Belo Horizonte é maior agora que no pior momento da
pandemia, em março — Foto: Reprodução/TV Globo

A quantidade de pacientes internados em UTIs Covid de Belo Horizonte é maior

agora que no pior momento da pandemia, em março. Na época, eram 719

pacientes e, agora, são 839.

Estes números mostram que a situação da Covid-19 na capital ainda é preocupante,

embora a taxa de ocupação geral de leitos, tenha caído de 96% em março para 79%

nesta sexta-feira (29). Isso porque a estrutura hospitalar foi ampliada.

Mas o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (SindMédicos) reforça que a

capacidade de ampliação de leitos é limitada, inclusive porque faltam profissionais e

que medidas mais rígidas devem ser tomadas.

"A gente estava observando que o índice de infecção por dia
continua alto. São mais de mil infectados por dia em BH. E
este nível não cai. Então, alguma coisa precisa ser feita. Agir
nos pontos críticos. Talvez a máscara no transporte público
precisa ser mudada, além de cuidados especiais durante as
refeições", disse ele.

O gestor comercial Ricardo Vander Pereira ficou 32 dias internado em uma UTI, no

auge da segunda onda. Ele precisou ser intubado. E mesmo depois de se curar, as

sequelas da Covid permaneceram e um trabalho pesado de fisioterapia começou.



"Eu sofri muito, a gente nunca imagina pegar essa doença.
Usando todos os procedimentos, ainda assim, eu peguei a
doença trabalhando. Se cuidem, usem os protocolos de
segurança, se precisarem sair. Mas de preferência, fiquem
em casa. É uma doença que nos surpreende
negativamente", falou ele.

Hospitais de referência beiram colapso

Em alguns hospitais de referência da Covid-19 em Belo Horizonte, a situação

também está mais crítica agora do que esteve há dois meses. Na Santa Casa, todos

os leitos de UTI estão ocupados. Em março, estava em 98%.

No caso do Hospital Júlia Kubitschek, a taxa de ocupação dos leitos de UTI aumentou

de 92%, em março, para 100% nesta sexta. Situação semelhante aconteceu no

Hospital Eduardo de Menezes, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI saltou de

84% para 93% no mesmo período.
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Veja também

Bom Dia Rio

Mulher é presa por injúria racial

Uma professora ofendeu uma garçonete negra, além de outros funcionários e clientes do bar,
no Maracanã.
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Economia

PIB: 5 pontos para entender a alta e por que podemos fechar 2021 no '0
a 0'

Há 2 horas — Em Economia

Novas rodadas de auxílio e Pronampe teriam contribuído para PIB mais forte, dizem
analistas
Há 2 horas

ASSISTA: CPI confronta Nise Yamaguchi com declarações feitas na
pandemia

Em Política

Peça-chave de 'ministério paralelo': quem é a médica

AO VIVO
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Renan apresenta lista de supostos integrantes do gabinete paralelo

Bolsonaro diz que, no que depender dele e de ministros, está acertado a
Copa América no Brasil
Conmebol anunciou na segunda (31) que o Brasil seria a sede após desistência de Argentina
e Colômbia. Especialistas em saúde criticaram decisão em meio à pandemia.

Em Política

Assista aos telejornais da TV Bahia

Em Bahia

AO VIVO: Assista ao GR1
Acompanhe o GR1 desta terça (01), com apresentação de Aracelly Romão

Em Petrolina e Região
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Assista agora o MS1 ao vivo!
Telejornal apresenta notícias de todo o Mato Grosso do Sul.

Em Mato Grosso do Sul

AO VIVO

Operação afasta três servidores do Detran-GO, bloqueia R$ 1,2 milhão e
prende despachante por suspeita de fraudes em CNHs
Segundo a Operação Minnesota, os interessados nas habilitações irregulares pagavam entre
R$ 5 mil e R$ 8 mil pelo documento, que também era vendido em Minas Gerais, Pernambuco,
Tocantins e Distrito Federal.

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/ao-vivo/assista-agora-o-ms1-ao-vivo.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-item-sel-24,rec-user-24h-postconvuf,f700f2e6-3f9d-49c1-8439-4bf37f412a03
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/ao-vivo/assista-agora-o-ms1-ao-vivo.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-item-sel-24,rec-user-24h-postconvuf,f700f2e6-3f9d-49c1-8439-4bf37f412a03
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/06/01/operacao-afasta-tres-servidores-do-detran-go-bloqueia-r-12-milhao-e-prende-despachante-por-suspeita-de-fraudes-em-cnhs.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-item-sel-24,rec-user-24h-postconvuf,f700f2e6-3f9d-49c1-8439-4bf37f412a03
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/06/01/operacao-afasta-tres-servidores-do-detran-go-bloqueia-r-12-milhao-e-prende-despachante-por-suspeita-de-fraudes-em-cnhs.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-item-sel-24,rec-user-24h-postconvuf,f700f2e6-3f9d-49c1-8439-4bf37f412a03


últimas notícias

© Copyright 2000-2021 Globo Comunicação e Participações S.A.
princípios editoriais política de privacidade minha conta anuncie conosco

VEJA MAIS

Em Goiás

3 min

Vídeo: boi é flagrado no mar em SC; suspeita é de fuga de farristas
Imagens mostram animal na praia do Caixa D'aço, em Porto Belo, no Litoral Norte
catarinense. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Em Santa Catarina

41 seg
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