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Covid-19: Especialistas apontam para seis mil
novos casos por dia em agosto
Por Revista De Imprensa  em 09:14, 13 Jul 2021

Estima-se que na primeira semana de agosto, Portugal registe cerca
de seis mil infeções de Covid-19 por dia, de acordo com modelos dos
especialistas da plataforma Covid-19 Insights, citados pelo ‘Jornal de
Notícias’ (JN).

Segundo a mesma publicação, que cita o coordenador da plataforma,
Pedro Simões Coelho, da Nova Information Management School (IMS),
a 4 de agosto prevêem-se 6.160 novos casos, elevando o total para
949.237.
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Já o pico da nova vaga deverá acontecer após a segunda quinzena de
agosto. Nessa altura, adianta o responsável ao jornal, o número de
novos casos deve regressar a uma tendência de descida,
impulsionado também pela vacinação, que já decorre a bom ritmo em
Portugal.

“Em agosto, atingimos o nível de vacinação, que vai fazer com que a
pandemia desça, o que andará mais ou menos no ponto em que
teremos 55% da população totalmente vacinada”, disse.

Depois, acrescenta ainda, “temos de esperar uma a duas semanas
para a segunda dose se fazer sentir na sua plenitude”.

Pedro Simões Coelho olha para estas previsões com preocupação, no
entanto, não considera “assustadores” estes números. “Mesmo seis
mil casos por dia hoje não têm a mesma gravidade que tinham em
janeiro a março, porque [na altura] se traduziam em internamentos e
em morte”, a�rma ao jornal.

Também para os internamentos os especialistas, citados pelo ‘JN’,
�zeram uma previsão: 1.101 hospitalizações em enfermaria e 213 nos
cuidados intensivos (UCI). Números que contrastam com que os que
se vivem atualmente, por exemplo ontem estavam 729 pessoas em
enfermaria e 163 em UCI.

Sobre este assunto, o coordenador da Covid-19 Insights acha que
desta vez “não vão haver surpresas”, ao contrário do que aconteceu
em janeiro, em que os internamentos excederam em muito os limites
dos hospitais.

“Não haverá nenhuma ameaça à capacidade de resposta do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), no que diz respeito aos internamentos”,
a�rmou admitindo, contudo que “pontualmente, num ou outro sítio do
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país, poderá haver algum stress”, mas nada generalizado.
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