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Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 3.094 (12/06)¹
● Nº de casos em acompanhamento: 600 (12/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 66 (12/06)¹
● Taxa de ocupação de leitos (11/06)²

○ Enfermaria: totais 69% | COVID 58%
○ UTI: totais 78% | COVID 74%
● Nível de alerta geral: vermelho²

● link¹:https://bit.ly/2XZIQaV

Link¹: https://bit.ly/35uuf9L 

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados: 20.614 (13/06)¹
● N° de casos em acompanhamento: 9.513 (13/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 454 (13/06)¹

Links ¹:https://bit.ly/2UirpQE

Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 850.514(13/06)¹
● N° de casos novos: 21.704(13/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 42.720 (13/06)¹                                            link¹:https://bit.ly/2XZIQaV

● N° de óbitos novos: 892(13/06)¹                                                             
                 

 
  

DESTAQUES DA EDIÇÃO
• Artigo: O impacto do fechamento das escolas na questão de gênero
• Número de infectados por Sars-CoV-2 mais que dobra em um mês entre 

profissionais de saúde
• Cursos da Saúde abrem discussões sobre retorno das atividades 

acadêmicas

https://bit.ly/2XZIQaV
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_38_covid-19_12-06-2020.pdf
https://bit.ly/37lo1Kc
https://bit.ly/2XZIQaV
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Artigo:  O impacto do fechamento de escolas nas questões de 
gênero  (The Lancet)¹

O artigo “Gendered effects of school closures during the Covid-19 pandemic”, publicado na 
revista “The Lancet”, comenta o provável impacto do fechamento de escolas devido à pandemia por 
Covid-19 na desigualdade de gênero, sobretudo em países em desenvolvimento. Partindo de 
informações divulgadas pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura), segundo a qual 90% dos alunos do mundo estão afastados da escola e, entre eles, mais de 
800 milhões de pessoas do gênero feminino, o texto traz dois argumentos para explicar esse ponto 
de vista. 

O primeiro argumento diz respeito a questões sexuais e reprodutivas: adolescentes do gênero 
feminino afastadas da escola estão mais expostas à exploração sexual, casamento forçado e gravidez, 
o que pode contribuir para o abandono dos estudos, mesmo com a futura reabertura das escolas. Isso 
se fundamenta em um estudo que associou o fechamento de escolas por Ebola ao aumento de 
gravidez na adolescência e também ao estigma que engravidar nessa fase da vida traz consigo, 
principalmente em países em desenvolvimento. 

O segundo argumento aborda questões socioeconômicas: adolescentes do gênero feminino, 
no período de isolamento social, estudam menos que aqueles do gênero masculino, pois são mais 
frequentemente encarregadas pelo trabalho doméstico. Isso é evidente pelo dado de que garotas 
entre cinco e catorze anos gastam 40% mais tempo que os garotos da mesma idade cuidando de 
atividades domésticas.² Com o fechamento das escolas, essa discrepância pode se acentuar, inclusive 
encorajando familiares que não apoiam seus estudos a impedi-las de retornarem às aulas na retomada 
das atividades escolares presenciais. Esse problema torna-se particularmente importante se 
considerarmos que familiares responsáveis pelo trabalho doméstico podem adoecer ou falecer no 
atual contexto de pandemia.

        O texto finaliza o assunto ressaltando a importância do reconhecimento e discussão amplos do 
tema e do desenvolvimento de políticas públicas voltadas a questões sexuais, reprodutivas e 
socioeconômicas que fomentem o retorno das garotas à escola no período pós-pandemia. Também 
destaca a necessidade da coleta de dados, por parte dos governos desses países, sobre trabalho 
doméstico não remunerado e cuidado a crianças, que são frequentemente ignorados na investigação 
das consequências do trabalho infantil. Essas medidas são apontadas como essenciais para o 
combate à desigualdade de gênero acentuada pela pandemia por Covid-19.  

Link¹: https://bit.ly/3hk4SNr 
Link²: https://uni.cf/2B354jm 

Link¹: https://bit.ly/3hk4SNr

https://bit.ly/3hk4SNr
https://uni.cf/2B354jm
https://bit.ly/3hk4SNr
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Estudos
● Estudo: “Face Masks Considerably Reduce COVID-19 Cases in Germany: A Synthetic 

Control Method Approach”
O estudo alemão analisou regiões em que o uso de máscaras se tornou compulsório e o 

impacto dessa medida na transmissão da COVID-19. O estudo identificou uma redução do número 
cumulativo de casos de 2.3% a 13% em um período de 10 dias após o uso compulsório. De acordo 
com sua análise estatística, o estudo concluiu que máscaras faciais reduzem a taxa diária de aumento 
das infecções em 40%.

Link¹:uso_de_máscaras

Destaques do Brasil
● Ministro interino da Saúde defende triagem como alternativa ao isolamento social. Para 

ele, o procedimento utilizaria medição de temperatura e de oxigenação¹.
● Laboratório desenvolve com Sirio-Libanês teste de COVID-19 a R$ 95. O Mendelics 

desenvolveu um teste que promete ser eficiente, mais barato e produzido em larga 
escala².

● Número de infectados por SARS-COV2 mais que dobra entre profissionais da Saúde em 
um mês. Desde início da pandemia, foram registrados mais de 81 mil infectados e 169 
mortes. Ministério da saúde diz que aumento deve-se a maior testagem³.

● Após live do Presidente da República pedindo para grupos invadirem hospitais, grupo 
invade alas de pacientes com COVID-19 no Ronaldo Gazolla, chuta portas de leitos e 
atira computadores no chão 4.

Link¹:https://bit.ly/3e1812m
Link²:https://bit.ly/2B1ZL3R

Link³:https://bit.ly/2YA4MZc
Link4:https://bit.ly/2B73cWG   

Destaques do Mundo
● AstraZeneca negocia fornecimento de vacina para Brasil, Japão, Rússia e China. Após 

estudos que mostraram eficácia e segurança da vacina, a farmacêutica britânica iniciará os 
estudos de fase 3 e já negocia o fornecimento de eventual vacina¹.

● Pequim coloca 11 bairros em confinamento após novos casos de COVID-19. Os casos 
estão relacionados a um mercado atacadista de carne².

● Itália tem nova queda no número de infectados. Segundo Defesa Civil do país, os dados 
continuam estáveis e em desaceleração em relação aos últimos balanços. O país tem feito 
a reabertura do comércio gradualmente³.

Link¹:https://bit.ly/2MS4nfz
Link²:https://glo.bo/2B5kdAG

Link³:https://bit.ly/3dY68na

   

http://ftp.iza.org/dp13319.pdf
https://bit.ly/3e1812m
https://bit.ly/2B1ZL3R
https://bit.ly/2YA4MZc
https://bit.ly/2B73cWG
https://bit.ly/2MS4nfz
https://glo.bo/2B5kdAG
https://bit.ly/3dY68na
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Informes UFMG

● Cursos da saúde abrem discussões sobre retorno das atividades acadêmicas¹. Fórum 
online reuniu gestores, estudantes e representantes de hospitais e da Secretaria Municipal de Saúde.

● 'Trabalho doméstico no Brasil é herança escravocrata', diz professor da UFMG². Em 
entrevista à Rádio UFMG Educativa, pesquisador analisa as origens da ocupação e as relações 
desenvolvidas com empregadores

Link¹:retorno_atividades
Link²:trabalho_domestico

 

Tenha um ótimo dia! “Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, 
mas aquele que a conhece e diz que é mentira, esse é um 
criminoso”. Bertolt BrechtArthur Gobbi, Marília Ruiz e Warlenn Molendolff

https://www.medicina.ufmg.br/cursos-da-saude-abrem-discussoes-sobre-retorno-das-atividades-academicas/
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/trabalho-domestico-no-brasil-e-heranca-do-periodo-escravocrata-diz-professor-da-ufmg
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