
Bebê de 8 meses morre vítima de Covid-19 e
casos confirmados da doença chegam a 1.005
em MT
O número de mortes pela doença em Mato Grosso chega a 32.
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Secretaria Estadual de Saúde de MT — Foto: Gcom-MT/ Assessoria

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira

(19.05), 1.005 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados

32 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Um bebê de 8 meses morreu
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em Alto da Boa Vista no dia 11 de maio, mas somente nesta terça-feira a SES

confirmou o diagnóstico.

Nas últimas 24 horas, surgiram 65 novas confirmações em Cuiabá (16), Várzea

Grande (8), Barra do Garças (5), Jaciara (5), Rondonópolis (4), Peixoto de Azevedo (3),

Nova Mutum (3), Confresa (3), Sinop (3), Campo Verde (2), Alto Boa Vista (1), Cáceres

(1), Campos de Júlio (1), Jauru (1), Poconé (1), Primavera do Leste (1), Querência (1),

Rosário Oeste (1), São Pedro da Cipa (1), Sapezal (1), Sorriso (1), Tangará da Serra (1)

e Vila Rica (1).

A área técnica da SES ainda esclareceu que foi corrigida uma duplicidade no

município de Guarantã do Norte. Além disso, um caso em Sinop foi reposicionado

para Várzea Grande, visto que este é o município de residência do paciente.

Dos 1.005 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 522 estão em

isolamento domiciliar e 363 estão recuperados. Há ainda 88 pacientes

hospitalizados, sendo 45 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 43 em enfermaria.

No boletim, a SES também divulga que a rede do Sistema Único de Saúde (SUS)

dispõe, atualmente, de 215 leitos de UTI e 688 leitos de enfermaria especificamente

para pacientes com coronavírus no Estado.

Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 50% dos diagnosticados

são do sexo feminino e 50% masculino; além disso, 281 pacientes têm faixa-etária

entre 31 a 40 anos.

Os casos confirmados estão em:

Confira as últimas notícias sobre coronavírus em MT·

Cuiabá (309)·
Rondonópolis (97)·
Várzea Grande (85)·
Barra do Garças (60)·
Primavera do Leste (40)

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/ao-vivo/veja-as-ultimas-noticias-sobre-o-novo-coronavirus-em-mt.ghtml


· Tangará da Serra (35)·
Lucas do Rio Verde (32)·
Sinop (32)·
Sorriso (28)·
Rosário Oeste (26)·
Confresa (22)·
Cáceres (19)·
Peixoto de Azevedo (18)·
Jaciara (17)·
Nova Mutum (15)·
Querência (12)·
Tapurah (9)·
Alta Floresta (9)·
Mirassol D'Oeste (8)·
Jangada (7)·
Chapada dos Guimarães (7)·
São Pedro da Cipa (6)·
São José dos Quatro Marcos (6)·
Pontes e Lacerda (6)·
Vila Rica (5)·
Pontal do Araguaia (4)·
Curvelândia (4)·
Campo Verde (4)·
Poconé (3)·



Nova Ubiratã (3)·
Nova Lacerda (3)·
Campo Novo do Parecis (3)·
Aripuanã (3)·
Ipiranga do Norte (3)·
Água Boa (3)·
Vila Bela da Santíssima Trindade (2)·
Vale de São Domingos (2)·
Rondolândia (2)·
Rio Branco (2)·
Poxoréu (2)·
Juscimeira (2)·
Conquista D'Oeste (2)·
Canarana (2)·
Campo Verde (2)·
Alto Araguaia (2)·
União do Sul (1)·
Sapezal (1)·
São Félix do Araguaia (1)·
Santo Antônio de Leverger (1)·
Santa Rita do Trivelato (1)·
Querência (1)·
Porto Alegre do Norte (1)·
Ponte Branca (1)·



Mais do G1

Nova Xavantina (1)·
Nova Olímpia (1)·
Nova Mutum (1)·
Nova Monte Verde (1)·
Nossa Senhora do Livramento (1)·
Nobres (1)·
Lambari D’Oeste (1)·
Jauru (1)·
Guarantã do Norte (1)·
Cotriguaçu (1)·
Alto Paraguai (1)·
Alto Garças (1)·
Acorizal (1)·
Residentes de outros Estados (21).·



Economia

Com inflação mais baixa, governo prevê reajuste menor do salário
mínimo
Projeto de Orçamento que será enviado ao Congresso prevê R$ 1.067, sem aumento real.
Estimativa anterior, de abril, era de R$ 1.079.

Há 13 minutos — Em Economia

Desrespeito ao distanciamento

PM interrompe festa com centenas de pessoas no interior de SP
Foto mostra participantes sem máscara, aglomerados em volta de piscina.

Em Sorocaba e Jundiaí

4 minutos no ar

VÍDEO: menor carro voador do mundo faz voo no Japão
Empresa, que tem patrocínio da Toyota, espera lançar serviço em 2023.
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Em Auto Esporte

Nota de R$ 200 começa a circular nesta quarta, diz Banco Central
Instituição ainda não divulgou foto da nova nota, e desenho só será conhecido no
lançamento. BC encomendou 450 milhões de unidades da cédula até dezembro.

Em Economia

8 min

Motorista armado é preso após fazer manobras perigosas e tentar
atropelar PM em Cujbim, RO
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Condutor estava embriagado e nem conseguia se firmar de pé após abordagem, diz polícia.
Caso ocorreu no fim de semana.

Em Rondônia

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Sebrae orienta artesãos nas vendas pela Internet
Cartilha traz informações sobre a maneira correta de utilizar as redes sociais para vender
seus produtos
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