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O Pará registrou 764 
novos casos de co-
vid-19 neste domin-

go. Deste total, 61 foram 
confirmados nos últimos 
sete dias e 703 correspon-
dem a subnotificações das 
prefeituras, ou seja, regis-
tros anteriores a esses sete 
dias, mas que ape-
nas agora entraram 
no sistema da Se-
cretaria de Saúde 
do Estado do Pará 
(Sespa). Com isso, 
o Estado contabi-
lizou 101.207 infectados 
pelo novo coronavírus em 
pouco mais de três meses. 
Os números constam no 
último balanço da Sespa, 
divulgado por volta das 
18h de ontem. 

Também ontem, outros 
25 óbitos foram somados 
pela Sespa, 16 deles ocorri-
dos nos últimos sete dias e 9 
referentes a subnoti� cações 
das prefeituras. Desde que 
chegou ao Estado, no último 
dia 18 de março, a doença 
matou 4.870 pessoas. 

Ainda de acordo com as 
informações do último bo-
letim, o número de pacien-

tes recuperados no Estado 
subiu para 86.893. Outros 
231 casos suspeitos seguem 
em análise e 9.298 foram 
descartados, por não se tra-
tar de covid-19.

Belém continua sendo 
o epicentro da doença no 
Pará. Na capital, 19.133 pa-

cientes testaram po-
sitivo para covid-19, 
dos quais 1.893 vie-
ram a óbito. Com 
isso, a taxa de le-
talidade na cidade 
chegou a 9.89%. Em 

seguida, o município de Pa-
rauapebas, no sudeste para-
ense, ultrapassou o municí-
pio de Ananindeua e chegou 
à marca dos 9.615 casos con-
� rmados e 113 óbitos.

Ananindeua, na Região 
Metropolitana de Belém, é 
o terceiro município com 
mais casos, com 4.129 pa-
cientes positivados e 328 
óbitos. Marabá aparece em 
seguida, com 3.675 casos 
e 134 óbitos, na frente de 
Cametá, que possui 3.390 
casos e 75 óbitos, e de San-
tarém, que já conta 3.079 
casos con� rmados e 168 
óbitos.

Pará bate 101 mil casos
OUTRAS 764 PESSOAS TESTARAM POSITIVO PARA O VÍRUS, 61 DELAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS. MORTOS SÃO 4,8 MIL.

CORONAVÍRUS

  Movimento em frente ao Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar, foi tranquilo neste domingo
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O governo do Pará ini-
cia nesta segunda-feira uma 
pesquisa epidemiológica em 
todo o Estado, com o objeti-
vo de identi� car o número de 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus e veri� car o com-
portamento da pandemia em 
Belém e municípios do inte-
rior. Os resultados do estudo 
“Evolução da Prevalência de 
Infecção por Covid-19” vão 
direcionar os esforços do go-
verno e o planejamento de po-
líticas públicas para o enfren-
tamento da doença em todas 
as regiões paraenses.  

O projeto será coordenado 
por técnicos da Sespa, profes-
sores da Universidade do Es-

tado do Pará (Uepa) e pesqui-
sadores do Instituto Acertar 
- instituição da região Norte 
especializada em pesquisas 
quantitativas e qualitativas. 
No total, moradores de 52 mu-
nicípios paraenses participa-
rão da pesquisa.  

De acordo com o professor 
da Uepa Clay Anderson Cha-
gas, o levantamento será divi-
dido em duas etapas: aplicação 
de questionários de múltipla 
escolha para identi� car o per-
� l demográ� co e socioeconô-
mico, presença de sintomas da 
doença e medidas de proteção 
contra o vírus; e testagem alea-
tória para a covid-19. A segun-
da fase terá início amanhã, em 

Belém e Ananindeua.
A partir de 6 de julho, outras 

50 cidades receberão as equi-
pes. Após 20 dias, a mesma 
metodologia será repetida nas 
localidades. “Com isso, conse-
guimos medir a prevalência e 
a velocidade da expansão da 
pandemia, ajudando os órgãos 
a se planejarem. A ideia, ini-
cialmente, é testar 27 mil pes-
soas aproximadamente”, com-
plementou o professor. 

A pesquisa utilizará testes 
rápidos, que identi� cam a pre-
sença de anticorpos do vírus 
após 15 ou 20 minutos. Ainda 
segundo o professor, as equi-
pes devem � car de 4 a 5 dias 
em cada região. 

Estado inicia testagem para covid nesta segunda

No Pará, 65,53% dos leitos 
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) exclusivos para tra-
tamento de pacientes com co-
vid-19 estavam ocupados até 
o último levantamento, feito 
neste domingo. 

Conforme os dados pu-
blicados no portal o� cial do 
governo sobre a covid-19, do 
total de 702 leitos de UTI adul-
to para tratamento da doença, 
242 estavam disponíveis, al-
cançando 65,53% de taxa de 

ocupação. No caso dos leitos 
clínicos, o percentual � cou 
em 39,72%, com 918 leitos 
disponíveis, do total de 1.523 
que o estado dispõe, segundo 
informações divulgadas pelo 
governo, no mesmo site.

Taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65,53%


