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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

● Anvisa deu certificado de boas práticas à Sinovac, farmacêutica chinesa 
da vacina CoronaVac.

● Governadores e Congresso podem derrotar Bolsonaro e obrigá-lo a 
comprar vacina chinesa.

● Artigo comentado: “COVID ageism as a public mental health concern”.

Destaques da PBH
● Casos confirmados: 46.900| 193 novos (22/10)¹ 
● Casos em acompanhamento: 1.195 (22/10)¹
● Recuperados: 43.542 (22/10)¹
● Óbitos: 1433 | 7 novos (22/10)¹
● Acompanhamento de leitos hospitalares
      em Belo Horizonte (tabela - 22/10)¹: NÍVEL DE  
      ALERTA VERDE 
 

                                                                                                                                                                            Link 1: https://bit.ly/3md8hix

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados 343.159 | novos 2.657 (22/10).¹ 
● N° de casos em acompanhamento: 22.892 (22/10).¹ 
● N° de casos recuperados: 311.646 (22/10).¹ 
● N° de óbitos confirmados: 8.621 | novos 67 (22/10).¹             

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

OCUPAÇÃO LEITOS SUS/BH

ENFERMARIA UTI

COVID 781
(39,9%)

317
(53,3%)

NÃO 
COVID

3.877
(79,2%)

758
(81,4%)

TOTAL 4.658
(72,6%)

1075
(73,1%)
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Destaques do Brasil

● ¹Como será a vida nas grandes cidades no pós pandemia?

A vida pós pandemia promete uma série de mudanças a nível individual e coletivo, 
como a popularização do home office, o fortalecimento do comércio local e maior 
permanência em casa com desenvolvimento de atividades artesanais. No entanto 
segundo especialistas essas mudanças não contemplam a população de forma 
igualitária. Indivíduos de baixa renda podem sofrer uma precarização da qualidade de 
vida, sobretudo no que tange ao trabalho com maior participação de aplicativos e 
outras modalidades de prestação de serviço autônomas.

.”Link¹: https://bit.ly/2HwhHa4 

● .²Anvisa deu certificado de boas práticas à Sinovac, farmacêutica chinesa da vacina 
CoronaVac.

A empresa farmacêutica chinesa Sinovac recebeu dois certificados atestando “boas práticas de 
fabricação de medicamentos” referentes a vacina adsorvida para Hepatite A e soluções 
parenterais assépticas produzidas pela empresa. A informação foi publicada em um portal de 
notícias um dia depois de Jair Bolsonaro atacar a empresa e vetar a compra das doses da 
vacina para o corona vírus em produção pela mesma. De acordo com o site da Agência o 
certificado atesta a qualidade na produção e adequação a legislação nacional.

. Link²: https://bit.ly/34j5pKS 

Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 5.298.772 | novos 24.818 (22/10).¹
● N° de casos recuperados: 4.756.489 (22/10).¹
● N° de óbitos confirmados: 155.403 |  novos 566 (22/10).¹

Link 1: https://bit.ly/2IXyKm0 
    

https://bit.ly/2HwhHa4
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/34j5pKS
https://bit.ly/2IXyKm0
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Destaques do Brasil

● ³Governadores e Congresso podem derrotar Bolsonaro e obrigá-lo à compra da vacina 
chinesa.

Em resposta a tentativa de Bolsonaro de frustrar a produção da vacina chinesa para o 
corona vírus, governadores estudam aprovar no congresso lei que permite a compra de 
vacina sem registro nacional desde que tal produto tenha sido aprovado por agência 
estrangeira equivalente de renome como o FDA ou European Medicine Agency.

.”Link¹: https://bit.ly/31AaDQC

● .Brasil desperdiça expertise do SUS e mergulha corrida pela vacina em caos político.

A vacinação contra a COVID-19 no Brasil, país referência por seu programa de imunizações, foi 
o centro de uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro, que nessa quarta-feira 
chamou a CoronaVac de “vacina chinesa de João Doria”, e o governador de São Paulo que tem 
intenção de disputar a presidência. 

. Link²:  https://bit.ly/2HsqxFK

● .Entidades da Saúde e da Educação lançam documento “Ocupar escolas, proteger 
pessoas, recriar a educação”.

Está marcado para sexta-feira 23 de outubro o lançamento do documento que objetiva debater 
medidas de prevenção e controle da pandemia nos espaços ensino, seguindo os critérios de 
saúde pública. O documento aborda ainda as diferentes realidades sociais e o impacto na 
decisão de abertura ou não das escolas. 

 . Link²:  https://bit.ly/37s3qGe 

https://bit.ly/31AaDQC
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/2HsqxFK
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/37s3qGe
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Sugestões de leitura

● “The Brazilian Government’s mistakes in responding to the COVID-19 pandemic.” A 
correspondência avalia a situação da pandemia no Brasil, as ações tomadas pelo 
governo federal e o seu impacto negativo no combate ao coronavírus.¹

● “The  Missing  Piece  —  SARS-CoV-2  Testing  and  School Reopening.” Artigo discute 
o programa do distrito escolar de Los Angeles que propõe a realização de testes em 
mais de 700000 estudantes e funcionários e como o mesmo difere de programas de 
outros estados, onde a testagem é limitada ou até mesmo inexistente. A publicação 
também debate os desafios da aplicação de testes nas escolas e sua relevância na 
reabertura.2

● “The Challenges of Expanding Rapid Tests to Curb COVID-19.”Artigo aborda  a 
proposta de aplicação de testes rápidos, baratos e amplamente disponíveis para o 
diagnóstico de COVID-19. Apesar da grande expectativa, os testes rápidos foram 
envolvidos em diversas polêmicas e discussões como: o recente surto de casos na Casa 
Branca, a produção reduzida, as dúvidas quanto a sua acurácia e o seu verdadeiro papel 
no combate do coronavírus. Por outro lado, a disponibilidade dos testes foi um fator 
relevante na volta de uma das principais divisões do futebol americano universitário.3

Link 1: https://bit.ly/2Th0TGt 
Link 2: https://bit.ly/2HvN8kQ 
Link 3: https://bit.ly/3kpbPxC 

https://bit.ly/2Th0TGt
https://bit.ly/2HvN8kQ
https://bit.ly/3kpbPxC
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Artigo comentado: “COVID ageism as a public mental health concern”  

Eva-Marie Kessler, Catherine E Bowen

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

Sempre quando idosos (65 anos ou mais) são mencionados em relação a 
COVID-19, são relacionados ao grupo de risco. Essa correlação nem sempre é 
verdadeira. É inquestionável que a idade cronológica é um fator de risco, para 
infecção e sua seriedade, contudo os grupos de idosos não é um homogêneo 
grupo de indefesos que precisam de proteção.

Essa correlação sem critério, afeta negativamente os idosos, gerando medo da 
doença por si só e da possibilidade de não receberem tratamento se 
contaminados. Além disso, o exagerado isolamento dessa parcela da população, 
pode gerar uma sensação de serem um fardo na sociedade.

É conhecido que as reclamações relacionadas a saúde mental por parte dos 
idosos é minimizada, aumentando ainda mais o risco de não ser detectada 
durante a pandemia. Por décadas, os estudos têm mostrado que a 
representação do envelhecimento, afeta a saúde, bem estar e até mesmo a 
longevidade através de mecanismos psicológicos e comportamentais.

Dessa forma, essa visão negativa do envelhecimento durante a pandemia o 
COVID 19 afeta a representação da idade, como uma fase vulnerável e de 
experiências negativas, não só para os idosos mas para a população em geral, 
sendo dessa forma urgentemente necessário estudos que prevejam e explicam o 
envelhecimento e o COVID, para que ações que melhorem essa relação possam 
ser realizadas.

Tenha um ótimo dia!
Juliana Chaves;  Raphael Herthel; Rebeca 

Narcisa.

“Envelhecer é inevitável ficar velho é opcional.”

 

https://bit.ly/3jlrtci
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