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Rio tem 62 casos suspeitos de
coronavírus, um aumento de 47%
Capital fluminense lidera com 22 notificações em análise. País monitora 488 possíveis infectados
Fernando Frazão/Agência Brasil
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O

número de casos
suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19,
no Estado do Rio aumentou
47% em apenas um dia. Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES)
divulgado ontem, 62 casos
estão sendo monitorados. Na
segunda-feira, eram 42.
A capital lidera o número
de suspeitos, com 22, seguida por Niterói, que registra 8
(ver na tabela ao lado os casos por localidade no estado).
Há ainda no Rio cinco casos investigados de pacientes
que estão no estado, mas residem no exterior ou em outras regiões do país, e outros
cinco suspeitos com local de
residência em investigação.
Processo de confirmação

Caso o paciente esteja com
os sintomas do coronavírus
e tenha viajado para países
com circulação ativa do vírus,
o primeiro passo é procurar
uma unidade de saúde para
buscar assistência. No local,

Testes de casos
suspeitos de
coronavírus estão
sendo realizados
pela Fiocruz

Cena que se tornou comum em aeroportos brasileiros: passageiros e funcionários circulando com máscaras. Viajantes com sintomas evem procurar unidade de saúde
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o profissional da unidade vai
colocar em prática o protocolo
de atendimento para casos a
serem investigados - como uso
de equipamento de segurança e isolamento do paciente -,
além de notificar a Vigilância
Municipal a respeito do caso.
Além disso, o profissional
de saúde realizará coleta do
material para análise, que
será entregue pela Vigilância
Municipal ao Laboratório
Central Noel Nutels (Lacen
-RJ). No Lacen, o material
é dividido em duas partes.
Uma parte da amostra é analisada na própria unidade,
investigando vírus respiratórios comuns, e a outra é
enviada à Fiocruz, que realiza a testagem para o coronavírus. A SES esclarece ainda
que o acompanhamento do
paciente e pessoas que entraram em contato com ela
é realizado pela Vigilância
Municipal de cada cidade.
Olimpíada de Tóquio pode ser
cancelada Leia no Ataque

Números no estado

João Gabbardo pede à população para agir sem alarde em suspeitas

Local de
residência

Casos
suspeitos

Barra Mansa

2

Belford Roxo

1

Campos dos
Goytacazes

1

Duque de Caxias

2

Macaé

2

Maricá

2

Niterói

8

Nova Iguaçu

1

Petrópolis

4

Resende

2

Rio de Janeiro

22

São Gonçalo

2

Teresópolis

1

Volta Redonda

2

Outros estados
brasileiros

2

Exterior

3

Local de
residência em
investigação

5

Total

62

Ministério está preocupado
com correria a hospitais
>>Passou para 488 o número de casos suspeitos
do novo coronavírus em
todo o país. Na segundafeira, eram 433. No total,
240 registros foram descartados. Até o momento,
o Brasil confirmou dois casos da doença. Os pacientes moram em São Paulo e
contraíram o vírus durante
visita recente à Itália.
O secretário-executivo
do Ministério da Saúde,
João Gabbardo, disse que
novos países serão incluídos na lista para definir
suspeitos de coronavírus,
entre eles os Estados Unidos. A lista de 16 países
subiu para 26. Acredita-se
que nos próximos dias o
número de casos suspeitos
possa aumentar.

Gabbardo explicou que
não há necessidade de as
pessoas que apresentam
tosse ou febre leve correrem para as unidades de
saúde. Ele recomenda que
se o cidadão apresentar
sintomas, pode ligar para
o 136 e tirar dúvidas. “Nós
não precisamos impor às
pessoas que procurem as
unidades de saúde com
sintomas leves. Vamos
deixar para ir à unidade
médica quem está com
sintomas mais graves”,
afirmou.
O governo estuda, ainda, aumentar a capacidade de atendimento nas
Unidades de Atenção Básica de Saúde, para evitar
sobrecarga nas emergências dos hospitais.

Maracanã terá esquema especial para jogo do Flu
Bloqueio de ruas e avenidas vai começar às 18h e CET-Rio recomenda transporte público. Partida contra o Botafogo-PB será às 19h15
divulgação

A CET-Rio montou esquema
especial de trânsito para o
jogo entre Fluminense e Botafogo-PB, que acontece hoje no
Maracanã pela Copa do Brasil.
No total, serão 45 pessoas, entre controladores, equipes de
apoio e guardas municipais,
com sete veículos operacionais e dez motocicletas, que
trabalharão para manter a
fluidez, coibir estacionamento
irregular, ordenar cruzamentos, orientar pedestres e efetuar bloqueios durante a partida, marcada para 19h15. Ruas
e avenidas ficarão bloqueadas.
De acordo com a CET-Rio,
a partir das 18h, ficarão fechadas ao tráfego a Rua Profes-

sor Eurico Rabelo, no trecho
compreendido entre a Avenida Maracanã e a Avenida Professor Manoel de Abreu; a Rua
Isidro de Figueiredo, em toda
a extensão; e Rua Visconde
de Itamarati, entre a Rua São
Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.
Ainda segundo a CET-Rio,
a partir das 21h, haverá bloqueio na Avenida Professor
Manoel de Abreu, pista sentido Centro, no trecho entre a Rua Dona Zulmira e a
Avenida Presidente Castelo
Branco. Já entre 18h e 19h30
será implantado duplo sentido na Rua Isidro de Figueiredo, em toda a extensão; e

Rua Visconde de Itamarati,
entre a Rua São Francisco
Xavier e Rua Professor Eurico Rabelo.
A CET-Rio informou que
não serão criadas áreas de estacionamento para o jogo. Por
isso, recomenda-se a utilização do transporte público. A
Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) atuará
com reboques baseados em
pontos estratégicos e circulando na área de abrangência do
evento para reprimir o estacionamento irregular e garantir a
fluidez do tráfego. Os veículos
estacionados irregularmente
serão removidos para os depósitos públicos municipais.

Para orientar motoristas e torcedores, esquema terá 45 profissionais, entre guardas e agentes de trânsito

