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• A Secretaria de Saúde de Maricá recebeu, nesta quarta-feira (11/08), 878
doses de vacinas contra a imunizantes contra a Covid-19, sendo 848 da
Pfizer, destinadas à primeira aplicação (D1) e 30 doses da Astrazeneca,
para a segunda dose (D2). O lote recebido contém um número baixo de
vacinas em comparação à demanda do município, porém, com as remessas
entregues no sábado (07) e na segunda-feira (09), que totalizam 10.800
doses, foram destinadas à primeira e à segunda aplicação (D1 e D2);
• Com isso, o calendário de vacinação prossegue com a imunização nesta
quinta-feira (12) vacinando pessoas com 26 anos ou mais. Também
recebem o imunizante os adolescentes entre 12 e 17 anos com
comorbidades ou deficiências permanentes até sexta-feira (13), e as
gestantes, puérperas e lactantes com ou sem comorbidades de 18 anos ou
mais, podem receber as doses no Posto de Saúde Central, às terças e
quintas-feiras, de 9h às 12h, portando um documento com foto e atestado,
declaração ou laudo médico que são lactantes ou a prescrição médica. Já a
aplicação da D2, segue em todos os polos e unidades volantes da cidade;
• A taxa média semanal de ocupação de leitos para atendimento a
pacientes com Covid-19, no período de 04/08 a 10/08 compreendendo os
hospitais Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto Che Guevara, além da UPA de
Inoã, foi de 20,42%, sendo 16,84% de pacientes de outros municípios. Na
semana anterior a taxa de ocupação foi 20,38%, sendo 15,92% de
pacientes de outros municípios. Importante ressaltar que em função da
queda acentuada nas internações, houve uma readequação na quantidade
de leitos para a Covid-19, que passaram de 113 na semana passada, para
os atuais 95 leitos;
• Maricá registra, até esta quarta-feira (11/08), 16.808 casos confirmados e
458 óbitos por Covid. Os óbitos deste boletim são de quatro homens com
idades entre 45 a 79 anos, moradores dos bairros de São José do Imbassai,
Barra de Maricá, Itaipuaçu e Itapeba. Além de duas mulheres de 46 e 80
anos, residentes em Itaipuaçu e São José do Imbassai. Estão curadas da
doença 16.252 pessoas e há no momento 98 casos ativos, além de 25
óbitos em análise pela Secretaria de Estado de Saúde;
• A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra,
até esta quarta-feira (11), 1.067.809 casos confirmados e 60.266 óbitos
por Covid-19 no estado. Estão recuperadas da doença 992.809 pessoas.

