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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. 
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Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 1.313.667 (27/06)¹
● N° de casos novos: 38.693 (27/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 57.070 (27/06)¹                                           
● N° de óbitos novos: 1.019 (27/06)¹
● MS promove live para anúncio de parceria de produção de uma vacina para COVID-19²

 Link¹ :https://bit.ly/2XZIQaV
Link² :live_vacina

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 5.195 (26/06)¹
● Nº de casos em acompanhamento: 1.047 (26/06)¹
● Nº de casos recuperados: 4.027 (26/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 121 (26/06)¹
● Nº médio de transmissão por infectado (Rt): 1,09 (26/06)¹ - nível de alerta amarelo 
● Nível de alerta geral vermelho (19/06)¹

○ Ocupação de leitos (26/06): UTI - COVID-19: 85% | Enfermaria - COVID-19: 69%

Link¹: https://bit.ly/2zTDvJe
Link²: GEURE

Link²: orientacao_tecnica

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados: 40.966 (26/06)¹
● N° de casos em acompanhamento: 16.945 (26/06)¹
● Nº de casos recuperados: 23.139 (26/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 882 (26/06)¹

 Fonte: COES MINAS/COVID-19/SESMG. Dados parciais, sujeitos a alterações. 

Link¹: https://bit.ly/2Nbyuia                                          
                 

 
  

DESTAQUES DA EDIÇÃO
● Editorial The Lancet: “Geração Coronavírus?”;
● Nenhum Estado apresenta redução da transmissão do COVID-19, diz 

Fiocruz;
● MS promove live para anúncio de parceria de produção de uma vacina 

para COVID-19.

https://bit.ly/2XZIQaV
https://www.youtube.com/watch?v=g2dLKQIkZGU&feature=emb_title
https://bit.ly/2zTDvJe
https://drive.google.com/file/d/1MGP1tUyaTx_hZHWR8PM8lfR5DHi0KTUN/view?usp=sharing
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/orientacao-tecnica-dpes_suass-no-015_2020-paefi.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/Boletim_Epidemiologico_COVID-19_27.06.2020.pdf
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Editorial: “Geração Coronavírus?”¹

O editorial “Generation coronavirus?”, recentemente publicado na revista The Lancet, provoca uma 
reflexão quanto aos danos que o isolamento social devido à pandemia por Covid-19 traz a crianças e 
adolescentes. Considerando que, em abril de 2020, 90% dos estudantes do mundo tinham suas aulas 
presenciais suspensas, o texto aponta três principais impactos que o isolamento social tem trazido a 
essa população, cobra das autoridades políticas um plano de reabertura que considere todos esses 
problemas, e convida a comunidade em geral a se envolver com o assunto e debatê-lo. 

.  

Link¹: Reordering gender systems 

O primeiro impacto apontado é a fome, particularmente importante em 
países em desenvolvimento, nos quais ir à escola significa ter garantia a 
uma refeição. Na África do Sul, onde a desnutrição contribui 
significativamente com a mortalidade infantil, pelo menos 75% das 
crianças recebe pelo menos uma refeição na escola diariamente. Assim, a 
suspensão de aulas presenciais provavelmente se associaria ao aumento 
das taxas de desnutrição e mortalidade infantil nesses países.

O segundo item abordado é o trabalho infantil. A crise econômica, especialmente em países com 
medidas de proteção social limitada, como os da América Latina, pode forçar essa população a 
trabalhar para sobreviver, e também a evadir da escola mesmo após a retomada das aulas 
presenciais. Isso significaria um retrocesso diante dos avanços ocorridos nos últimos anos na 
temática da exploração infantil nesses países.

O terceiro tópico considerado diz respeito à saúde mental desses indivíduos. Maus tratos, violência 
física e psicológica e abuso sexual aumentam durante períodos de conflitos; além disso, o contato 
social restrito e a deterioração da rotina podem causas transtornos mentais ou agravar aqueles 
preexistentes.

O texto se encerra criticando a omissão das organizações médicas, que não têm abordado as várias 
faces desse assunto em suas diretrizes sobre a reabertura das escolas – trazendo o exemplo da 
Academia Americana de Pediatria, que foi limitada nesse sentido em uma publicação recente. Em 
contraste, um grupo formado por mais de 1.500 pediatras redigiu recentemente uma carta aberta ao 
primeiro ministro britânico, argumentando que não construir um plano de reabertura bem articulado 
significa arriscar as chances de vida de toda uma geração jovem. De acordo com a Comissão 
formada pela OMS, UNICEF e The Lancet, tratar as crianças e adolescentes com dignidade é algo 
que está muito além da educação formal. É preciso que médicos, autoridades políticas e a 
população em geral percebam o impacto do isolamento social nos jovens como multifacetado e 
construam planos de reabertura visando à equidade e dignidade.  

Link¹: https://bit.ly/31p3SSy

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31418-5.pdf
https://bit.ly/31p3SSy
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Estudos
● Estudo: “Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2” - pesquisadores discutem 

como garantir que o número necessário de pessoas sejam vacinadas e aponta que 
apenas 49% dos americanos desejam se vacinar contra o SARS-CoV-2.

Link¹:Uptake_vaccines

Destaques do Brasil
● Nenhum Estado apresenta redução da transmissão da COVID-19, diz Fiocruz. 

Nenhuma das unidades federativas apresentou melhora dos índices da doença, 
aponta instituição¹.

● PA: médicos de combate à COVID-19 podem deixar UTIs por falta de pagamento. 
Médicos estão com pagamento atrasados há 2 meses em dois hospitais do Estado². 

● Datafolha: para 76% dos brasileiros, escolas devem continuar fechadas por causa da 
pandemia. Pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de junho e ouviu 2.016 pessoas de 
todo o país por telefone³.

● Senadores defendem prorrogar auxílio de R$ 600,00 e já discutem renda mínima.  
Parlamentares defendem o pagamento do auxílio até o final do ano, ou enquanto 
durar a pandemia4.

Link¹: Fiocruz_transmissao
Link²:medicos_PA

Link³:escolas_pandemia
Link4:senadores_auxílio

 

Destaques do Mundo
● Pandemia se agrava na Índia e Américas e segunda onda ameaça Europa. A Índia 

ultrapassou 500.000 infectados com o novo coronavírus - apontam dados do governo 
divulgados neste sábado (27), os quais mostram um salto recorde diário de 18.500 novas 
infecções¹.

● UE exclui Brasil, EUA e Rússia de lista para reabertura de fronteiras. Lista foi elaborada 
por embaixadores da UE e leva em conta controle do vírus nos respectivos países² .

Link¹:india_covid
Link²:UE_reabertura

Informes UFMG
● Pesquisador da UFMG explica as consequências neurofisiológicas do isolamento social. 

Doutor em fisiologia aponta que o sentimento de fadiga neste período é comum e traz 
recomendações para evitar danos à saúde mental¹.

Link¹:Ufmg_isolamento

 Tenha um ótimo dia! “Só há duas opções nesta vida: se resignar ou se 
indignar”. Darcy Ribeiro

Arthur Gobbi, Marília Ruiz e Warlenn Molendolff

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020926?query=featured_coronavirus
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/26/nenhum-estado-apresenta-reducao-da-transmissao-de-covid-19-diz-fiocruz.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/26/pa-medicos-de-combate-a-covid-19-podem-deixar-utis-por-falta-de-pagamentos.htm
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/27/datafolha-para-76percent-dos-brasileiros-escolas-devem-continuar-fechadas-por-causa-da-pandemia.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/26/senadores-defendem-prorrogar-auxilio-de-r-600-e-ja-discutem-renda-minima.htm
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/27/pandemia-se-agrava-na-india-e-americas-e-segunda-onda-ameaca-europa.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/06/27/ue-exclui-brasil-eua-e-russia-de-lista-para-reabertura-de-fronteiras.htm
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisador-da-ufmg-explica-as-consequencias-neurofisiologicas-do-isolamento-social
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