Sexta-Feira, 21 de Janeiro de 2022 - 10:31 (Saude)

Pelo segundo dia consecutivo, Vilhena supera os 100
infectados com covid-19 e HR reativa 10 leitos de
UTI
De acordo com o boletim divulgado na noite desta quinta-feira, 20,
Vilhena registrou 109 novos casos e 45 recuperados.
Pelo segundo dia consecutivo, o município de Vilhena supera o número de 100
pacientes infectados com covid-19.

De acordo com o boletim divulgado na noite desta quinta-feira, 20, Vilhena
registrou 109 novos casos e 45 recuperados.
Nesta quarta-feira, 19, foi registrado o maior número de casos positivos de covid19 dos últimos seis meses, um total de 135 .
Conforme o boletim, até às 16h de hoje, o município registra 16.609 casos
confirmados de vilhenenses, 69.690 vacinados com a 1ª dose e 58.860
vacinados com a 2ª dose, 2.079 vacinados com dose única, 6.819 vacinados
com dose de reforço, 278 óbitos de vilhenenses, 120 óbitos de moradores de
fora. Há atualmente no município 502 casos ativos, 389 casos suspeitos, bem
como 15.829 já recuperados e 31 transferidos
INTERNADOS

Há 24 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de
Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, 17 de Vilhena e 7 de
outros municípios, um de Chupinguaia, dois de Colorado, um de Cerejeiras, um
de Cabixi, um de Corumbiara e um de Rolim de Moura. Destes, 9 estão na UTI,
sendo 4 intubados, uma do sexo feminino com 39 anos (2 doses) e três do sexo
masculino com 80 (3 doses ), 38 (2 doses) e 75 anos (3 doses).
Há cinco pacientes com respiração não invasiva, duas do sexo feminino, com 38
anos (não vacinado) e 81 anos (não vacinado) e três do sexo masculino com 61
(não vacinado), 38 (2 doses) e 38 anos (não vacinado).
Nas Enfermarias há 15 pacientes, nove do sexo masculino com 75 (3 doses), 83
(1 dose), 60 anos (2 doses), 50 (não vacinado), 80 (2 doses) e 69 anos (2
doses), 35 (2 doses), 69 (2 doses) e 35 anos (não vacinado) e seis do sexo
feminino com 40 (2 doses), 76 ( 3 doses), 91 anos (2 doses) 85 (2 doses), 40
(não vacinado) e 72 anos (2 doses).
Ainda, de acordo com o boletim, o Hospital Regional reativou 10 leitos de UTI.

