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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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Prestamos homenagem ao professor emérito 
Tomaz Aroldo Mota Santos. Reitor da UFMG (1994-1998), 
diretor do ICB (1990-1994 e 2010-2014) e presidente da 
Andifes (1997-1998), faleceu ontem (18/06/2020) e será 
lembrado como um membro muito querido da 
comunidade UFMG.

saiba mais:https://bit.ly/2UY0AS9

https://bit.ly/2UY0AS9
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DESTAQUES DA EDIÇÃO
• Pesquisadores denunciam sumiço de dados do Ministério da Saúde 

sobre COVID
• Governo de MG publica edital para selecionar interessados em gerir 

o Hospital de Campanha em BH
• Número de casos e de óbitos aumentam nos países mais pobres
• Artigo :Taxa de transmissão secundária de COVID-19 entre contatos 

domiciliares e fatores associados em Guangzhou, China

Destaques da PBH

● Casos confirmados: 3810 (18/06).¹ 
● Óbitos: 86 (18/06).¹
● Acompanhamento de leitos hospitalares em Belo Horizonte:

Link 1: https://bit.ly/2Yfi9PL
*PBH 17/06/2020

Destaques da SES-MG

● N° de casos confirmados: 24.906 (18/06).¹ 
● N° de casos em acompanhamento: 10.658 (18/06).¹ 
● N° de casos recuperados: 13.678 (18/06).¹ 
● N° de óbitos confirmados: 570 (18/06).¹ 
● Novas notas técnicas orientam isolamento para a população em situação de rua com 

suspeita ou confirmação de COVID-19² e classificação de óbitos por COVID-19 no 
SIVEP-GRIPE³.

Link 1: https://bit.ly/2AF8hpF
Link 2: https://bit.ly/2N9BdIL
Link 3: https://bit.ly/37FRyOU 

t

UTI* Enfermaria*

Total 970 (82%) Total 4491 (71%)

COVID 280 (74%) COVID 826 (62%)

Não-COVID 690 (85%) Não-COVID 3375 (72%)

https://bit.ly/2Yfi9PL
https://bit.ly/2AF8hpF
https://bit.ly/2N9BdIL
https://bit.ly/37FRyOU
https://bit.ly/30x3fpt
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Destaques do Brasil
● Cimi denuncia avanço da Covid nas aldeias de todos o País.¹

○ Segundo dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), havia até 16/06, 
103 óbitos e 3079 casos confirmados.

● Pesquisadores denunciam sumiço de dados do Ministério da Saúde sobre Covid.²
○ Observatório Covid-19 BR denuncia sumiço de dados, da ordem de 20% do total de 

registros,  relacionados à hospitalização por SRAG. 
● Defensoria Pública do Rio lança cartilha para garantir às famílias despedida adequada 

dos entes queridos.³
● Caso a trajetória de aumento de casos de Covid-19 se mantenha, sistema de saúde de 

MG entrará em colapso em um mês, diz Zema.⁴
● Governo de MG publica edital para selecionar interessados em gerir Hospital de 

Campanha de BH 5
Link 1: https://bit.ly/3fFRRMx
Link 2: https://bit.ly/2UWEhfB
Link 3: hhttps://bit.ly/2UVWvhq
Link 4: https://glo.bo/2UVz6Nd
Link 5: https://glo.bo/2UWK5FT

Destaques do Mundo
● Longe do fim, número de óbitos e casos diários segue em aumento nos países mais 

pobres .

○ África - pandemia já chegou em todos os países do continente, especialistas alertam sobre a 
fragilidade dos sistemas de saúde.¹

○ Índia registra 2000 mortes nas últimas 24h e alcança o total de 11903 óbitos e 354000 casos 
confirmados.²

● OMS espera produção de vacina para Covid-19 ainda em 2020; pesquisas seguem.³
                          Link 1: https://bit.ly/3hFPDys

Link 2: https://bit.ly/3hHiGBR
Link 3: https://bit.ly/2N80iDR

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 955.377| novos 32.188 (18/06).¹
● N° de casos recuperados: 463.474 (18/06).¹
● N° de óbitos confirmados: 45.510 | novos 1.269 (18/06).¹

Link 1: https://bit.ly/30x3fpt

https://bit.ly/3fFRRMx
https://bit.ly/2UWEhfB
https://bit.ly/2UVWvhq
https://glo.bo/2UVz6Nd
https://glo.bo/2UWK5FT
https://bit.ly/3hFPDys
https://bit.ly/3hHiGBR
https://bit.ly/2N80iDR
https://bit.ly/30x3fpt
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Estudo: Taxa de transmissão secundária de COVID-19 entre 
contatos domiciliares e fatores associados em Guangzhou, China.

     Em estudo coorte retrospectivo publicado pela revista The Lancet, originalmente 
intitulado “Household secondary attack rate of COVID-19 and associated determinants in 
Guangzhou, China: a retrospective cohort study” foram analisados dados do Centro para 
Controle de Doenças de Guangzhou para estimar a taxa de transmissão secundária de 
COVID-19, ou seja, a probabilidade de um indivíduo infectado transmitir a doença para 
um indivíduo suscetível, entre contatos domiciliares e não domiciliares.

Entre 7 de Janeiro de 2020 e 18 de Fevereiro de 2020 foram acompanhados 195 
grupos de contatos não relacionados (215 casos primários, 134 secundários ou terciários 
e 1964 contatos próximos não infectados). Com os domicílios identificados, assumiu-se 
um período de incubação de 5 dias, um período de transmissão máximo de 13 dias e 
sem isolamento do caso infectado. 

Após análise dos dados os autores concluíram que o SARS-CoV-2 (vírus da 
COVID-19) é mais transmissível em domicílios que o vírus da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (MERS). Indivíduos mais velhos (>60 anos) são mais suscetíveis à 
transmissão do SARS-CoV-2. Acrescenta-se que além do rastreio e isolamento dos casos 
confirmados, rastreio e quarentena dos contatos próximos deveria ser implementado 
como estratégia para prevenir a transmissão durante o período de incubação. 

      Link: https://bit.ly/2YaACNp 
       

Tenha um ótimo dia!
Caio Moraes; Isabela Paim; Pedro Chaves

“ O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete “
Aristóteles

Informes UFMG

● Segunda edição de boletim atualiza situação da pandemia em BH¹
● Impacto do ensino remoto sobre a rotina familiar será avaliado por pesquisa 

internacional²
Link 1: https://bit.ly/2UXTUU3
Link 2: https://bit.ly/2YPWAnU

https://bit.ly/2YaACNp
https://bit.ly/2UXTUU3
https://bit.ly/2YPWAnU
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