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DESTAQUES DA EDIÇÃO

• Brasil apresenta 377 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas; 
• “O pior está por vir”, diz reportagem sobre EUA atingir 200 mil mortes por Covid;
• Ex-ministro da educação alerta para o perigo da volta imediata às aulas presenciais; 
• Artigo: Uruguai está vencendo a covid-19. Saiba como.

Destaques da PBH
● Casos confirmados: 39.467 (22/09)¹
● Casos em acompanhamento: 2.270 (22/09)¹ 
● Óbitos confirmados: 1.172  (22/09)¹

Link 1:https://bit.ly/33LExSo 

Destaques da SES-MG
● Casos confirmados: 273.233 (22/09)2 
● Casos em acompanhamento: 26.752 (22/09)2

● Óbitos confirmados: 6.764 (22/09)2
Link 2: https://bit.ly/32Tg9Pu  

Destaques do Ministério da Saúde
● Casos confirmados: 4.591.604, sendo 33.536 nas últimas 24 horas (22/09)3

● Óbitos confirmados: 138.108, sendo 377 nas últimas 24 horas (22/09)3

Link 3: https://bit.ly/2F9mwVG

● Taxa de ocupação de leitos (SUS) (22/09)¹
Enfermaria: total 73,4% | COVID-19 47,3%
UTI: total 72,3% | COVID-19 60,3%

● Taxa de ocupação de leitos (SUS + SUPLEMENTAR) (22/09)¹
Enfermaria: total 72,0% | COVID-19 43,5%
UTI: total 70,4% | COVID-19 51,4%

Nível de alerta VERDE

Casos de COVID-19 em 
Belo Horizonte em escala 
logarítmica - 15/09/2020

Gráfico gerado por Gabriel 
Magno e Ághata Gabriela com 
base nos dados da PBH.

https://bit.ly/33LExSo
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https://bit.ly/2F9mwVG
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Destaques do Brasil
● Goiás e Rio de Janeiro puxam curva de casos e óbitos:. Goiás e Rio de Janeiro continuam 

liderando respectivamente em aumento de casos e óbitos em 14 dias.¹
● Chefe do CNPq prevê apagão da pesquisa científica no país.: CNPq pode ter até metade da 

sua produção comprometida caso os cortes previstos no orçamento de 2021 não sejam revertidos 
no Congresso Nacional. ²

● Ex ministro da Educação alerta para o perigo da volta imediata às aulas presenciais. 
Notícia debate prós e contras .da volta às aulas no Brasil.³

● Interior do Piauí celebra o avanço no Ideb como a final do “Brasileirão”, mas pandemia 
ameaça esforços. Moradores do interior do Piauí celebram, com carreatas e buzinaço 
pelas ruas, o aumento da nota no Índice Nacional de Educação Básica (Ideb)..4 

Link 1: https://bit.ly/3iVk5F2 |  Link 2:https://bit.ly/2RM7DeS  |  Link 3:https://bit.ly/2G0aiis |  Link 4: https://bit.ly/3hNX9WU     

Destaques do Mundo
● Secretário geral da ONU: “pandemia deixou a descoberto as fragilidades do mundo”. 

Onu comemorou seu 75] aniversário, com discurso do secretário geral Antonio Guterres..5

● Vacinas: a lógica da vida ou dos lucros? Patentes e desigualdade tornam incerta imunização de 
bilhões de pessoas. Farmacêuticas bloqueiam acesso à tecnologia para “fazer preço”.6

● “O pior está por vir”, diz reportagem sobre EUA atingir 200 mil mortes por Covid. 
Epidemiologistas temem que as mortes possam acelerar se o vírus aumentar no inverno, conforme 
o esperado .7

Link 5 : https://bit.ly/2HpkvWk  |  Link 6:https://bit.ly/33OdGVK  | Lnk 7:https://bit.ly/3hUISrB

Informes UFMG
● Cartilha orienta sobre prevenção da Covid-19 aos profissionais das UBSs Cartilha traz 

orientações sobre o grau de exposição ao vírus em determinadas situações, formas de prevenção 
e medidas necessárias caso o profissional contraia a Covid-19.8

● TV UFMG produz série sobre bem-estar e saúde mental durante a pandemia.  Com 10 
episódios, “Enquanto isso” será exibida às segundas e quartas feiras.9

Link 8: https://bit.ly/2RP4qet |  Link 9:  https://bit.ly/3iUiTBD
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Artigo: Uruguai está vencendo a Covid-19. Saiba como.1

Embora a América Latina continua apresentando índices elevados de covid-19, com mais de 7 milhões 
de casos notificados, o Uruguai é uma exceção. Com um controle bem sucedido da pandemia, o país 
registrou 1527 casos e 142 mortes. O artigo “Uruguay is winning against covid-19. This is show”, 
publicado no British Medical Journal, aborda as estratégias utilizadas para combater o SARS-CoV-2.

Tão logo houve a confirmação do primeiro caso de covid-19 no Uruguai, foi anunciado o fechamento 
de potenciais áreas de aglomeração, como bares, igrejas, shoppings centers, escolas e os 1000 km de 
fronteiras com o Brasil, o epicentro da pandemia. O governo também orientou que as pessoas 
ficassem em casa para protegerem sua população, a mais idosa da América Latina. Epidemiologistas 
traçaram os focos dos primeiros surtos, realizando o teste e isolamento dos indivíduos em menos de 24 
horas. As decisões governamentais foram tomadas por um comitê multidisciplinar, com presença de 
cientistas. Todas essas ações permitiram um controle rápido da cadeia de transmissão do vírus, logo 
em estágios iniciais, além de possibilitarem tempo para que o sistema hospitalar e de testagem se 
preparasse.

O Uruguai também desenvolveu um kit de teste nacional para a covid-19. Isso protegeu o país contra a 
escassez do mercado e ajudou a aumentar sua capacidade diagnóstica. A testagem em pool tem sido 
utilizada para rastreio de populações como professores, times de futebol, staff médico, para nortear o 
retorno à normalidade e a reabertura. O ideal é que o teste seja negativo, permitindo que a população 
testada seja eliminada da doença, mas se for positivo, o grupo é dividido em outros subgrupos ou em 
amostras individuais até que a amostra positiva seja identificada. Essa técnica é útil pelo fato de a 
prevalência do vírus ser baixa no país – menor que 1%. 

Artigos Recomendados

• New uses for old drugs."Leva-se muito tempo e gasta-se muito para trazer novos medicamentos ao 
mercado. É necessário intensificar os esforços para usar drogas já existentes em novas situações." 2

• Epidemiology of and risk factors for coronavirus infection in health care workers. Uso 
inadequado de EPIs e a exposição a outros profissionais sem máscara na sala de descanso foram 
considerados fator de risco para covid-19. 3

• COVID-19 pandemic leads to decrease in emergency department wait times. O medo do vírus 
parece estar afetando a demanda dos serviços de emergência. 4
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Link 1: https://bit.ly/3cmqF4U 

Tenha um ótimo dia!
Júnia Lage, Larissa Rezende, Leonardo Kisner

A dúvida é o princípio da sabedoria.
Aristóteles

Link 2: https://bit.ly/2FRQspN  |  Link 3: https://bit.ly/3hVSm5C  |  Link 4: https://bit.ly/32TOg9V 

https://bit.ly/3cmqF4U
https://bit.ly/2FRQspN
https://bit.ly/3hVSm5C
https://bit.ly/32TOg9V
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