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Salvador, segunda-feira, 3 de agosto 2020

BAHIA

Taxa de
ocupação de
UTI na capital
está em 75%
CORONAVÍRUS A taxa de ocupação de leitos
de UTI em Salvador chegou ontem a 75%. E
em toda a Bahia ficou em 74%. Esta porcentagem ainda permite a continuidade do processo de retomada do comércio na capital.
Os números foram divulgados no último
boletim epidemiológico pela Secretaria de
Saúde do Estado (Sesab).
No último dia 30, o prefeito ACM Neto
anunciou no Twitter que a taxa de ocupação
dos leitos de UTI exclusivos para pacientes
com a covid-19 caiu para 68% em Salvador.
Foi a primeira vez que o percentual ficou
abaixo dos 70% desde o dia 24 de maio,
quando a taxa foi de 69%.
Além da taxa de ocupação da UTIs, o boletim registrou 1.550 novos casos do novo co-

BAIANAS DE ACARAJÉ
AGUARDAM POR
NOVAS DOAÇÕES

|

55

Mortes
foram
registradas
nas
últimas
24 horas na
Bahia,
segundo o
Boletim
Epidemiológico da
Sesab

CAMPANHA Lançada neste
fim de semana, a campanha
#colecomasbaianasdeacarajé segue firme e pretende
ajudar as profissionais não
só de Salvador, mas também
de outras regiões do estado.
Essa é pretensão de Rita
Santos, coordenadora nacional do conselho da Associa-

ronavírus em 24 horas, além
de 55 novas mortes. Esse
número de óbitos não representa o quantitativo de mortes nas últimas 24 horas. A
taxa de crescimento de novos casos no estado subiu
0,9%, enquanto o número
de mortos cresceu 1,6%. O
documento também informa que dos 170.476 casos
confirmados desde o início
da pandemia, 153.598 já são
considerados curados e
13.306 ainda estão ativos.
Os casos confirmados
ocorreram em 408 municípios baianos, com maior
proporção em Salvador
(34,03%). Os municípios
com os maiores coeficientes
de incidência por 100.000
habitantes foram Almadina,
Dário Meira, Gandu, Itajuípe
e Ipiaú. Na Bahia, 15.412
profissionais da saúde foram
confirmados para covid-19.
O boletim epidemiológico
contabiliza ainda 338.355
casos descartados e 82.684

em investigação. Estes dados
representam notificações
oficiais compiladas pelo
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde da Bahia (Cievs-BA),
em conjunto com os Cievs
municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde
até as 17 horas deste domingo (02/08).
A Sesab disponibiliza, para acesso público, a base de
dados completa dos casos
suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao cor onavírus. Para fazer o download, é simples:
basta acessar o site basta
acessar bi.saude.ba.gov.br/
transparencia/ e clicar no
ícone localizado no topo da
página.
A iniciativa amplia transparência e possibilita que
qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, possa
acompanhar e analisar a
evolução da pandemia na
Bahia.

ção Nacional das Baianas de
Acarajé, Mingau, Beiju e Similares (Abam). “Como o
CORREIO é um veículo de
grande circulação, esperamos que a campanha flua e
que as baianas de acarajé sejam auxiliadas”. Rita conta
que, desde o lançamento do
projeto, feito pelo jornal,

baianas de acarajé de cidades como Feira de Santana e
Madre de Deus já entraram
em contato esperando por
uma doação. “É uma contribuição necessária. Se está
difícil para as profissionais
de Salvador, as outras cidades têm mais dificuldades
ainda", afirmou.

Banco BTG
Pactual doa 40
mil itens ao setor
de saúde baiano
SOLIDARIEDADE O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de
investimentos da América Latina, doou para o setor de
saúde da Bahia mais de 40 mil
itens e equipamentos de proteção individual como óculos,
oxímetros, protetores faciais,
além de kits de higiene como
aventais e toucas descartáveis.
A iniciativa faz parte do programa de ações solidárias que
tem posto em prática em
apoio ao covid-19. “Estamos
muito confiantes de que esses
novos esforços tragam benefício imediato para o maior número possível de pessoas”,
afirma Roberto Sallouti, CEO
do BTG Pactual.
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