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DESTAQUES DA EDIÇÃO

• Brasil apresenta 1.271 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas;
• Brasil tem ao menos 23 possíveis reinfecções por Covid-19 em investigação;
• Reinfecção pelo coronavírus não parece ser comum, diz OMS;
• Artigo: Como os dados da ciência comportamental ajudam a mitigar a crise 

COVID-19

Destaques da PBH
● Casos confirmados: 31.840 (25/08)¹
● Casos em acompanhamento: 2.989 (25/08)¹ 
● Óbitos confirmados: 892 (25/08)¹

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

Destaques da SES-MG
● Casos confirmados: 198.736 (25/08)2 
● Casos em acompanhamento: 31.349 (25/08)2

● Óbitos confirmados: 4.847, sendo 42 nas últimas 24 horas (25/08)2
Link 2: https://bit.ly/3gAgsT6 

Destaques do Ministério da Saúde
● Casos confirmados: 3.669.995, sendo 47.134 nas últimas 24 horas (25/08)3

● Óbitos confirmados: 116.580, sendo 1.271 nas últimas 24 horas (25/08)3

Link 3: https://bit.ly/315N56v    

● Taxa de ocupação de leitos (SUS) (24/08)¹
Enfermaria: total 68,7% | COVID-19 53,1%
UTI: total 74,9% | COVID-19 58,5%

● Taxa de ocupação de leitos (SUS + SUPLEMENTAR) (24/08)¹
Enfermaria: total 68,3% | COVID-19 48,2%
UTI: total 74,0% | COVID-19 54,3%

Fonte: dados da SMSA da PBH, 
tratados por Álvaro Justen e 
colaboradores/ Brasil.IO. Gráfico 
gerado por Gabriel Magno/ 
gmagno.net e Ághata Gabriela

Nível de alerta AMARELO!

Casos de Covid-19 em Belo 
Horizonte - 25/08

https://bit.ly/3aZNuuG
https://bit.ly/3gAgsT6
https://bit.ly/315N56v
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Destaques do Brasil
● Brasil tem ao menos 23 possíveis reinfecções por Covid-19 em investigação. Cerca de 23 

pessoas estão sendo investigadas por supostamente se reinfectarem.¹
● Secretário aponta tendência de queda em mortes pela COVID-19 em Minas. Carlos 

Eduardo Amaral afirma que estado 'começou a descer o platô', como demonstra a curva da 
doença a partir da data em que as mortes ocorreram.²

● Pandemia levou ao fechamento de mais de 135 mil lojas e à perda de 500 mil empregos 
no 2º trimestre, diz CNC. Comércio varejista foi diretamente impactado pelas medidas de 
isolamento social, segundo a entidade. SP, MG e RJ lideram o fechamento de lojas comerciais.³

Link 1: https://bit.ly/3ljTd2Y  |  Link 2: https://bit.ly/3hta54Z  |  Link 3:  https://glo.bo/32kS1no     
 

Destaques do Mundo
● Reinfecção pelo coronavírus não parece ser comum, diz OMS. Porta-voz da entidade 

afirmou que o número de casos de reinfecção é 'muito pequeno, e que a expectativa é que uma 
vacina dê mais imunidade do que infecção natural.4 

● 'Exemplo' na luta contra covid-19, Coreia do Sul está à beira de 'surto nacional'. A Coreia 
do Sul, país apontado como modelo por sua resposta à pandemia de covid-19, está à beira de um 
novo surto nacional, dizem autoridades locais.5

● Famílias com crianças são mais impactadas pela pandemia, aponta Unicef. Após mais de 
1.500 famílias serem ouvidas, foram constatados impactos em três aspectos: renda familiar, 
segurança alimentar e nutricional, além do direito de acesso à educação.6

● Dados da vacina de Oxford contra Covid-19 podem ser enviados neste ano a agências 
reguladoras, diz cientista. Anúncio foi feito por Andrew Pollard, diretor do Grupo de Vacinas de 
Oxford. Imunização está sendo testada no Brasil.7

Link 4 : https://glo.bo/32nlDjX  |  Link 5: https://bbc.in/2Yyrge8  |  Link 6: https://bit.ly/31sBbnx  |  Link 7: https://glo.bo/3hwTo8M 
 

Informes UFMG
● UFMG continua recrutando voluntários para testes de vacina contra a covid-19. Testes 

constituem terceira etapa do processo para aprovação de substância desenvolvida na China.8

● Especialistas temem que pandemia comprometa combate à Aids no Brasil. Infectologista 
Dirceu Greco, professor da UFMG, comentou situação, em entrevista ao programa Conexões.9

Link 8: https://bit.ly/3aV28Di  |   Link 9: https://bit.ly/32nsPfX  
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Artigo: Como os dados da ciência comportamental ajudam a mitigar a 
crise COVID-19

O artigo “How How behavioural science data helps mitigate the 
COVID-19 crisis” discute que entender o comportamento das pessoas 
é essencial para mudá-lo, principalmente em tempos de crise como a 
pandemia atual. 

Agir de acordo com  as recomendações oficiais de restrição de 
contato parece desnecessário para muitas pessoas. Quando não é 
possível ver diretamente a contaminação ocorrendo, a importância do 
isolamento não é compreendida, e muitos consideram ficar distantes 
de entes queridos uma punição, ao invés de um ato de amor.

A disseminação da importância de seguir as orientações de 
distanciamento social devem continuar sendo feitas pelos cientistas, 
tentando atingir as pessoas de um modo que as façam compreender 
os riscos e entender como as pessoas se sentem é essencial para isso.

Evitar o contato físico com alguém querido se nenhum dos dois está 
doente parece estúpido, mas é a coisa certa a se fazer.

Link 1: https://go.nature.com/2Qlkm7sI 
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https://go.nature.com/2Qlkm7s
https://bit.ly/3aySsOI
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Artigos recomendados

● Time Course of a Second Outbreak of COVID-19 in Beijing, China, 
June-July 2020 - Artigo que discute como Pequim interviu e resolveu rapidamente um 
segundo surto de COVID-19 em junho-julho de 2020, demonstrando a importância da 
vigilância em saúde e dando um exemplo a ser seguido nesses tempos de pandemia 
mundial.

Link :https://bit.ly/2D1YX08 

● Delving beneath the surface of hyperinflammation in COVID-19 - Artigo que 
avalia o papel essencial dos marcadores inflamatórios na identificação e manejo do 
estado hiperinflamatório desencadeado pela infecção pelo COVID-19 em alguns 
indivíduos.

 Link : https://bit.ly/3guWp8u

● Asymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 on Evacuation Flight- Artigo que 

discute o primeiro estudo feito sobre disseminação do COVID-19 em assintomáticos dentro de 

uma aeronave.

Link :https://bit.ly/2QpoKlY

Tenha um ótimo dia! “Se você tem conhecimento, deixe os outros acenderem as suas velas 
nele.
Margaret Fuller

Júnia Lage, Larissa Rezende, Leonardo Kisner
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