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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 DA EDIÇÃO

• Casos confirmados no Brasil: 1.032.913 (19/06)
• Kalil anuncia que BH não avança no processo de abertura do comércio;
• Governo de Minas elabora protocolo de lockdown;

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 3.879 (19/06)¹
● N° de casos em acompanhamento: 465  (19/06)¹
● Nº de transmissão por infectado: 1,13 - NÍVEL AMARELO (19/06)¹
● N° de óbitos confirmados:  90 (19/06)¹
● N° de recuperados: 3.324 (19/06)¹
● Ocupação de leitos (19/06):³

○ UTI - Covid-19: 78% 
○ Enfermaria - Covid-19: 61%

● Nível de alerta geral VERMELHO ³
● Coronavírus: Kalil anuncia que BH não avança no processo de reabertura: Em meio à 

expansão da doença, prefeito confirma que não haverá mais aberturas ou 
fechamentos neste momento.²

● Aumento na ocupação de leitos faz com que Prefeitura não avance na reabertura.³
                                                      Link¹: https://bit.ly/2Chhe8O          Link 2: https://bityli.com/nDvQI      Link³: https://bit.ly/3didSiX  

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados:  26.052 (19/06)¹
● N° de casos recuperados:  15.138 (19/06)¹
● N° de casos em acompanhamento:  10.314 (19/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 600 (19/06)¹
● Governo de Minas elabora protocolo de lockdown em meio a escalada da pandemia.

²
  Link¹: https://bit.ly/2YTRZkL         Link²:https://bityli.com/7XkHP   

  

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 1.032.913 | Novos: 54.771 (19/06)¹
● N° de casos recuperados:  507.200 (19/06)¹
● Nº de óbitos acumulados: 48.954 I Novos: 1.206 (19/06)¹
● Novo boletim traz análise detalhada do perfil de casos e óbitos da Covid-19. ²
       Link¹: https://bit.ly/2YQvTiZ     Link² : https://bit.ly/3eiEFwy  

https://bit.ly/2Chhe8O
https://bityli.com/nDvQI
https://bit.ly/3didSiX
https://bit.ly/2YTRZkL
https://bityli.com/7XkHP
https://bit.ly/2YQvTiZ
https://bit.ly/3eiEFwy
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Da literatura para a medicina
Vendo COVID-19 através da obra “Cegueira” de José Saramago¹

Neste artigo,  publicado no The Lancet, os autores, Daniel Marchalik e Dmitriy Petrov, fazem 
uma comparação com o romance Cegueira do escritor português, José Saramago, que narra um 
evento semelhante ao que estamos vivenciando globalmente há cerca de 6 meses com a pandemia 
de COVID-19.

O romance narra uma epidemia de cegueira que varre um país sem nome. E o grupo dos 
primeiros infectados é levado, pelo ministério da saúde, para uma quarentena em um antigo asilo. A 
narrativa segue as observações da esposa de um médico, que juntos foram levados para o asilo. Ela 
logo percebe que o medo de não ser visto, mas também a sensação de não ser julgado, estava 
levando à depravação moral generalizada. A epidemia da cegueira atinge toda a cidade, que fica 
completamente destruída. A doença desapareceu, tão rápido quanto surgiu e as pessoas vibraram 
como se despertassem de um pesadelo. No entanto, a esposa do médico que viu as realidades 
dentro dos muros do asilo, teme que o sofrimento tenha sido em vão. Ela sabia que logo as pessoas 
se esqueceriam e ela ainda seria testemunha dos horrores que muitos ignoravam. Então, ela chega à 
conclusão de que as pessoas não tinham ficado cegas, mas eram cegas que podiam enxergar, mas 
não queriam ver. Assim, foi necessária uma epidemia para evidenciar a crueldade oculta, mas que 
sempre existiu.

Assim, os autores comparam esta narrativa com pandemia do COVID-19, que expôs muitas 
injustiças e desigualdades no mundo. Como sistemas e recursos de saúde levados ao limite, as 
desigualdades de acesso aos cuidados de saúde, questões sobre estado de segurança das redes 
sociais. Perdemos, também a capacidade de perceber as injustiças e desigualdades que aconteciam 
ao nosso redor, quando nos atentamos tão somente aos números de mortes e internados, prestando 
atenção tão somente na doença.

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

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31352-0.pdf
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Da literatura para a medicina
Vendo COVID-19 através da obra “Cegueira” de José Saramago¹

No entanto, eles chamam atenção, de que o mundo parece já começar a se esquecer 
de que dentro dos hospitais “há profissionais de saúde fatigados em unidades de terapia 
intensiva prestando cuidados e apoio dedicados a inúmeros pacientes que estão assustados, 
gravemente enfermos e sozinhos”. E reforçam que “mais do que nunca, os registros 
contemporâneos das experiências dos profissionais de saúde e de seus pacientes são 
necessários para contrabalançar as narrativas emergentes de alguns setores que minimizam a 
extensão da pandemia”. E, que serão estes registros que “ajudarão aos de fora dos hospitais 
a resistir ao desejo de esquecer”.

Assim, cabe a cada um de nós refletir sobre o que estamos aprendendo nesta 
pandemia que nos assola  e como estamos contribuindo com a humanidade neste momento. 
E, lembrar daqueles que estão lutando frente-a-frente com a doença, o quanto sofrem e o 
quanto contribuem tanto no presente quanto para o futuro. 

Link¹: https://bit.ly/2zLPiZU

                                                                                           

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31352-0.pdf
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Destaques do Brasil
● Brasil tem mais de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus, aponta consórcio de veículos 

de imprensa.¹
● Pandemia levou 23 estados e o DF a implementarem auxílios econômicos próprios; e 17 estados 

a fecharem rodovias, aponta levantamento: relatório analisa como os estados, a União e quatro 
capitais reagiram à pandemia durante os três primeiros meses de enfrentamento à Covid-19.²

● Coronavírus: 14 Estados têm queda de internações após isolamento social; DF e outros 6 Estados 
enfrentam alta.³

● 'Se a máscara continuar no queixo, nós poderemos fechar a cidade de Belo Horizonte', diz 
prefeito Alexandre Kalil: no momento, a situação na capital continuará a mesma. Belo Horizonte 
segue na segunda fase de abertura.⁴

● Pandemia dificulta acesso de 28,6 milhões de pessoas ao mercado de trabalho em maio.⁵
                   Link¹:      https://bityli.com/0CB3W           Link²: https://bityli.com/s4E5G   

                       Link³:     https://bityli.com/L6u3s               Link⁴: https://cutt.ly/guS8un6   

                                                                                                                                                                         Link⁵: https://bityli.com/0ZtR5 

          Destaques do Mundo
● China declara que novo surto de COVID em Pequim foi controlado: epidemiologista-chefe do 

Centro de Controle de Doenças, Wu Zunyou, considera que o pico ocorreu no sábado passado.¹
● Pandemia de coronavírus se acelera, e Américas sofrem mais, alerta OMS.²
● Argentina enfrenta pico do coronavírus e pandemia cresce em bairros vulneráveis.³
● Resultados de testes de vacina contra Covid-19 de empresa alemã devem estar disponíveis em 2 

meses, diz site: na 1ª fase, serão testados 168 indivíduos saudáveis   com idades entre 18 e 60 
anos⁴ 

                                          Link¹:  https://bityli.com/3waXJ       Link²:  https://bityli.com/kwvro 

  Link³:  https://bityli.com/BTqSM        Link⁴: https://bityli.com/gu7CM  

Informes UFMG
● UFMG coordena rede de laboratórios para diagnóstico da covid-19.¹
● Projeto Elsa inicia pesquisa sobre efeitos da pandemia na saúde da população.²

                                                        Link¹:  https://bityli.com/op22N        Link²: https://bityli.com/cuWX5     

Conteúdo recomendado
● Obesity and covid-19: the role of the food industry.¹
● Challenges of “Return to Work” in an Ongoing Pandemic.²

  Link¹: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2237     Link²:  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2019953 

Tenha um ótimo dia! “A pior cegueira é a mental que faz com que não reconheçamos o 
que temos a frente.”  José Saramago

Ingrid Faria, Mara Corgozinho, Mayara Sasaki
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