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Salvador, quinta-feira, 7 de maio 2020

BAHIA

Ilhéus registra mais
seis mortes e chega
a 11 óbitos por covid
BALANÇO A Bahia registrou
mais 14 mortes em decorrência do novo coronavírus e
chegou ao total de 160 óbitos, segundo a Secretaria da
Saúde do estado (Sesab). Entre as novas vítimas anunciadas no boletim, seis faleceram em Ilhéus, no sul do
estado, entre 5 e 30 de abril.
A cidade já tem 11 mortos.
Há 4.301 diagnósticos de

|

covid-19 na Bahia. Seguem
monitoradas pela vigilância
epidemiológica e ainda apresentam sintomas da doença
3.223 pessoas. Os infectados
estão espalhados por 155 municípios, com maior proporção em Salvador (63,85%,
com 2.746 contaminados). O
boletim epidemiológico também informa que há 918 pacientes recuperados.

O 152º óbito notificado foi
de uma mulher de 53 anos,
residente em Coaraci, com
histórico de imunossupressão. Ela estava internada em
hospital filantrópico de Itabuna desde 18 de abril e faleceu na última sexta-feira (1º).
A morte de número 153 foi
de uma mulher de 71 anos,
de Salvador, com histórico
de diabetes e hipertensão
arterial. Ela estava internada
em hospital público da capital desde 12 de abril e morreu na segunda-feira (4).
A 154ª vítima foi um homem de 41 anos, residente
em Gandu, com histórico de
insuficiência renal aguda e
doença hepática crônica.

160

é o número de mortes no
estado; dessas, 98 foram
em Salvador e 11 em
Ilhéus

4.301

casos confirmados da
doença, segundo a Sesab

918

pacientes estão
recuperados, e 3.223
pessoas são monitoradas

Estava internado em um
hospital público de Ilhéus
desde o dia 15 de abril e
morreu na sexta-feira (1º).
Os seis óbitos registrados
em seguida foram todos de
residentes em Ilhéus: uma
mulher de 70 anos, com histórico de doença cardiovascular, diabetes e pneumonia
crônica; um homem de 80
anos, com doença cardiovascular crônica; um homem
de 52 anos, com cardiopatia;
uma mulher de 42 anos, com
histórico de hepatopatia crônica; um homem de 65 anos,
sem comorbidades; e outro
homem de 65 anos, com histórico de cardiopatia e pneumonia crônica.

Bebê de dois meses morre infectado pelo coronavírus, mas família questiona diagnóstico
IPIAÚ Uma bebê de dois meses morreu, em Ipiaú, no sul
da Bahia, vítima do novo coronavírus. A informação é da
Secretaria Municipal de
Saúde. A morte aconteceu
no dia 30 de abril, mas o resultado positivo para a
doença só foi comunicado à
família na segunda (4). Os
parentes mais próximos negam que a menina tenha
morrido de covid-19, embo-

ra quatro deles tenham testado positivo para a doença.
Segundo o jornal O Estado
de S. Paulo, o atestado de
óbito da criança aponta anemia grave, toxoplasmose
congênita e choque hemorrágico como as causas da
morte. A Secretaria de Saúde
de Ipiaú informou que a menina foi testada depois da
morte, o que explicaria a demora para o resultado.

“Isso não entra na nossa
cabeça. O atestado de óbito
fala uma coisa e eles [governo] falam outra”, disse a
avó, que pediu para não ser
identificada. A família afirma não ter tido acesso à
contraprova do teste.
“Sabíamos que o crânio
dela não estava se desenvolvendo como deveria, mas
ninguém falou nada de coronavírus”, relatou a avó.

O atestado de
óbito fala uma coisa
e eles [Secretaria de
Saúde da cidade]
falam outra
completamente
diferente
Avó da criança
que não quis se identificar

Na noite da internação, a
criança passou por um teste
rápido para identificar se estava infectada. O resultado,
disse a avó, deu negativo. Na
manhã seguinte, a bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória - que também é associada a complicações do vírus
- e não resistiu. A Secretaria
de Saúde da Bahia (Sesab) não
detalhou por que a bebê passou por uma nova testagem.

A COLUNA SATÉLITE ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DEVIDO À COBERTURA DA PANDEMIA DE COVID-19
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