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Agora estamos nas redes sociais!

Siga-nos para atualizações diárias em qualquer lugar
Não esqueça de deixar seu feedback e compartilhar com os amigos!

Disclaimer: este conteúdo é produzido por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais 
sob orientação de professores da instituição. Não deve ser utilizado como recomendação ou 
distribuído sem autorização dos autores. 

Instagram
@ufmgboletimcovid

Facebook
Página ufmgboletimcovid

Telegram
t.me/ufmgboletimcovid

Google Groups

https://bit.ly/UFMGBoletimCovid

Twitter
@ufmgboletimcov2

 Toque nos ícones 

https://twitter.com/ufmgboletimcov2
https://www.facebook.com/ufmgboletimcovid/
https://bit.ly/UFMGBoletimCovid
https://t.me/ufmgboletimcovid
https://www.instagram.com/ufmgboletimcovid/?hl=pt-br
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DESTAQUES DA EDIÇÃO

● Municípios com atenção primária forte fazem a diferença na pandemia

● Termômetro da Covid: BH tem aceleração das mortes pelo novo 
coronavírus

● Dificuldades para contratação de médicos força governo de Minas a 
abrir o 34º processo seletivo durante pandemia

Destaques da PBH

● Casos confirmados: 27.485 (13/08)¹ 
● Casos em acompanhamento: 3.185  (13/08)¹
● Recuperados: 23.542 (13/08)¹
● Óbitos: 758 (13/08)¹
● Acompanhamento de leitos hospitalares
      em Belo Horizonte (tabela)¹: NÍVEL DE  
      ALERTA AMARELO

Link 1: https://bit.ly/30V0pdC

Fonte: GIS/SMSA-BH – atualizado em 13/8/2020.
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Destaques do Brasil

● Covid-19 acossa bebês Yanomami enquanto STF cobra de Bolsonaro atenção  

completa a indígenas. ¹

○ Crianças de uma aldeia isolada no Estado do Amazonas foram levadas às pressas para 
atendimento médico com suspeita de Covid-19.

● Municípios com atenção primária forte fazem a diferença na pandemia. ²
● Termômetro da Covid: BH tem aceleração das mortes pelo novo coronavírus. 3

○ O indicador aponta que nos últimos sete dias morreram, em média, 17 pessoas pela 
doença na capital mineira.

● Dificuldades para contratação de médicos força governo de Minas a abrir o 34º 
processo seletivo durante pandemia. 4 

● UFMG prevê corte no orçamento de R$ 38 milhões para 2021 e impacto em pesquisas 
da Covid-19.

○ MEC estima corte de R$1,4 bilhão para institutos e universidades federais. Reitora da 
UFMG destaca que pesquisa, ensino e infraestrutura serão prejudicados.

Link 1: https://bit.ly/2DWbPoC 
Link 2: https://bit.ly/3fXSAZ0 
Link 3: https://bit.ly/31Id7M0
Link 4: https://glo.bo/3iEpC2i
Link 5: https://glo.bo/3gXuLSt

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 3.164.785 | 55.155 novos  (13/08).¹
● N° de casos recuperados: 2.309.477 (13/08).¹
● N° de óbitos confirmados: 104.201 | 1.175 novos (13/08).¹

Link 1: https://bit.ly/2P8KSjI

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados: 164.915 | 4.430 novos (13/08).¹ 
● N° de casos em acompanhamento: 28135  (13/08).¹ 
● N° de casos recuperados: 132.934 (13/08).¹ 
● N° de óbitos confirmados: 3.846 | 63 novos (13/08).¹

Link 1: https://bit.ly/3atWVlF
        

https://bit.ly/3gm0bkG
https://bit.ly/2DWbPoC
https://bit.ly/33wEefK
https://bit.ly/3fXSAZ0
https://bit.ly/31Id7M0
https://glo.bo/3iEpC2i
https://bit.ly/2P8KSjI
https://bit.ly/3atWVlF
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Tenha um ótimo dia!
Caio Moraes; Edmilson Júnior; Isabela Paim; 

Pedro Chaves

“ A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos.”

 Platão

Sugestões de leitura

● Role of children in household transmission of Covid-19. ¹
○ O artigo discute o papel das crianças na transmissão da Covid-19 apesar do baixo 

número de casos confirmados nessa faixa etária.
● Transmission dynamics of SARS-CoV-2 within families with children in Greece: a study 

of 23 clusters. ²
○ No mesmo tema, este artigo discute a transmissão reduzida através das crianças com 

base em um estudo feito na Grécia.
● Antibody therapies could be a bridge to a coronavirus vaccine — but will the world 

benefit? ³
○ Notícia publicada pela Nature comenta sobre a corrida para produção de anticorpos 

monoclonais contra Sars-Cov-2 e alerta para as consequências dos altos preços.
Link 1: https://bit.ly/2DIJMcG
Link 2: https://bit.ly/3iCOCGX
Link 3: https://go.nature.com/2FmSRIw

Informes UFMG

● Ailton Krenak fala sobre ‘A negação da ciência’ no ciclo Tempos Presentes¹
○ No dia 17 (segunda-feira), às 10:00, o ambientalista, escritor, pensador e líder 

indígena comentará sobre o assunto através de conferência no YouTube.        
Link 1: https://bit.ly/3gVgLbR

Destaques do Mundo

● Coronavírus: em que pé estão as 6 vacinas mais adiantadas contra a covid-19. ¹
○ Existem 165 vacinas atualmente sendo produzidas contra a covid-19. Destas, 28 já 

foram testados em humanos e 6 estão na última fase.
● Jovens são os mais infectados em segunda onda de Covid-19 na Europa. ²

○ Espanha, França, Grécia e Alemanha estão entre os países que viram picos 
preocupantes de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas.

● Não há evidência de que alimentos transmitam Covid-19, afirma OMS. 3 

○ Entidade repercutiu a notícia de que amostras de frango do Brasil testadas na 
China continham traços do novo coronavírus.

Link 1: https://bit.ly/3iHDnNJ
Link 2: https://bit.ly/2XYsr6t
Link 3: https://bit.ly/3gUDoxl

https://bit.ly/2DIJMcG
https://bit.ly/3iCOCGX
https://go.nature.com/2FmSRIw
https://bit.ly/3gVgLbR
https://bit.ly/3gm0bkG
https://bit.ly/3iHDnNJ
https://bit.ly/2XYsr6t
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