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Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 1.067.579 (20/06)¹
● N° de casos novos: 34.666 (20/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 49.976 (20/06)¹                                           
● N° de óbitos novos: 1.022 (20/06)¹

 Link¹ :https://bit.ly/2XZIQaV

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 3.879 (19/06)¹
● Nº de casos em acompanhamento: 465 (19/06)¹
● Nº de casos recuperados: 3.324 (19/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 90  (19/06)¹
● Nº médio de transmissão por infectado (Rt): 1,13 (19/06)¹ - nível de alerta amarelo 
● Nível de alerta geral vermelho (19/06)¹
● Painel de Gerência de Urgência e Emergência (GEURE) da PBH²
● Orientação técnica DPES/SUASS nº 015/2020³

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

Link²: orientacao_tecnica

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados: 27.305 (20/06)¹
● N° de casos em acompanhamento: 10.680 (20/06)¹
● Nº de casos recuperados: 15.989 (20/06)¹
● N° de óbitos confirmados: 636 (20/06)¹
● Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 49/2020²
● Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 50/2020³

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

Link¹: https://bit.ly/2Nbyuia
Link²: nota 49
Link³: nota 50

                                                            
                 

 
  

DESTAQUES DA EDIÇÃO
● A triste marca de um milhão de casos no Brasil 
● Pré Ditadura e Bolsonaro: Educação e Saúde ficam sem ministros após 

58 anos
● Artigo: “Reorganizando sistemas de gêneros: a COVID-19 pode nos 

levar a uma melhora da equidade de gênero na saúde?”

https://bit.ly/2XZIQaV
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
https://bit.ly/2Nbyuia
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/16-06_Nota-Tecnica-COES-N49.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/Galerias/coronavirus/Nota_T%C3%A9cnica_Painel_Covid_19_-_N50.pdf
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Artigo:  Reorganizando sistemas de gêneros: a COVID-19 pode nos 
levar a uma melhora da equidade de gênero na saúde?¹

O artigo “Reordering gender systems: can COVID-19 lead to improved gender equality and 
health?”, publicado na revista “The Lancet”, avalia como a pandemia de COVID-19 provocou um 
choque nos sistemas de gênero de modo que os papéis de gênero poderiam agora ser 
“recalibrados”. Para isso, certamente, um dos maiores determinantes em saúde a ser analisado é a 
distribuição de trabalhos remunerados e não-remunerados dentro de nossa sociedade. A inequidade 
dessa divisão, quando consideramos o gênero, é um elemento central para as disparidades 
encontradas entre homens e mulheres pelo mundo todo, especialmente neste momento.

A segregação ocupacional pelo gênero também gera grandes vulnerabilidades para as 
mulheres em relação ao COVID-19, defendem os autores. Em relação a um dos pilares da resposta 
contra a pandemia no globo, cerca de dois-terços da força de trabalho de profissionais de saúde e 
serviço social são compostos por mulheres. Ambas classes, em sua maioria, são reconhecidamente 
mal-remuneradas e subvalorizadas e um dos principais efeitos da pandemia, como a retração 
econômica e, em especial, a perda de empregos pode ter as mulheres como as maiores afetadas.

.  

Link¹: Reordering gender systems 

Link¹: https://bit.ly/3hk4SNr

Essa diferença é explicada pelo fato de 
mulheres serem mais comumente empregadas em 
setores de alto risco de impacto pela pandemia e em 
trabalhos temporários ou em meio-período que, 
conspicuamente são caracterizados por menor 
proteção trabalhista. Somado a isso, mulheres também 
realizam mais trabalho em áreas de cuidado não pagas 
(75%  é feito por mulheres) do que homens e isso pode 
ser cada vez mais agravado com o crescente nú-
mero de enfermos. Abordamos no artigo da semana passada que mulheres que estão em casa pelo 
fechamento de escolas tendem a obter uma divisão de tarefas injusta, o que é mais um fator citado 
pelo artigo de hoje. 

Como então os autores sugerem que mudanças podem ocorrer? Pela inclusão de políticas de 
equidade de gênero, a saber: aumento de oportunidades para homens e mulheres combinarem 
trabalhos pagos e cuidado não-remunerado; provisão de serviços de cuidado de idosos e crianças 
mais acessíveis e de maior qualidade; maior flexibilização para trabalho à distância, permitindo a  
melhor divisão das tarefas domésticas e licenças maternidade e paternidade não-transferíveis. O 
artigo é encerrado com a reflexão de que podemos aproveitar este momento de mudanças de 
paradigmas para avançar não só na equidade de gênero, mas na sociedade como um todo.

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31418-5.pdf
https://bit.ly/3hk4SNr
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Estudos
● Estudo: “Reconstruction of Transmission Pairs for novel Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) in mainland China: Estimation of Super-spreading Events, 
Serial Interval, and Hazard of Infection” - pesquisadores analisaram uma base de 
dados de famílias e indivíduos cuja linha do tempo epidemiológica foi 
investigada, permitindo uma análise mais apurada da dinâmica de transmissão 
do SARS-CoV-2.¹

● Estudo: “How deadly Is the Coronavirus? Scientists are Close to an Answer” - 
com publicação na renomada revista Nature, cientistas estão próximos de 
descobrir a real taxa de letalidade do Sars-CoV-2, com modelo matemático que 
considera indivíduos que não foram testados ou assintomáticos.²

● Estudo: “Obesity and covid-19: the role of the food industry”: como a pandemia 
viral faz ainda mais urgente o combate à pandemia de obesidade.³

Link¹:Reconstruction of Transmission
Link²: https://go.nature.com/2YkEknu

Link³: https://bit.ly/311oz6Y

Destaques do Brasil
● Covid-19 mata 13 vezes mais no Norte do que no Sul. A pandemia escancara as 

desigualdades de condições de vida e do sistema de saúde pelo pais¹.
● Viagem de jegue, “clínica caseira”, mudança para o carro: profissionais de saúde 

se reinventam para atender os pacientes e proteger os familiares².
● OPAS vai investigar estratégia de Minas Gerais contra a Covid-19. Apontado 

como local com alta subnotificação, Minas tem visto o aumento dos casos da 
doença. Governador falou em “estrangulamento total” do sistema de saúde³.

● Pré Ditadura e Bolsonaro: Educação e Saúde ficam sem ministros após 58 anos. 
No momento em que a maior pandemia dos últimos 100 anos toma o país e 
impacta diretamente o aprendizado dos estudantes, o Ministério da Saúde está 
nas mãos de um interino e o da Educação não tem ministro 4.

● 66% dos recursos destinados à Saúde para enfrentar a pandemia ainda estão 
parados, relata boletim do Conselho Nacional de Saúde. A morosidade na 
dispensação dos recursos segue injustificável 5.

Link¹: https://bit.ly/3eiFZQ8
Link²:https://glo.bo/2V5Dppf

Link³:https://bit.ly/2NeI9V7
Link4:https://bit.ly/30XY5Dj

Link5:https://bit.ly/2YWCHvk

 

   

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa790/5859582
https://go.nature.com/2YkEknu
https://bit.ly/311oz6Y
https://bit.ly/3eiFZQ8
https://glo.bo/2V5Dppf
https://bit.ly/2NeI9V7
https://bit.ly/30XY5Dj
https://bit.ly/2YWCHvk
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Destaques do Mundo
● Os vilões do vírus na América Latina: Oficiais corruptos conspiram com cartéis na 

compra de sacos para cadáveres e máscaras precárias. O jornal The New York 
Times faz um recorte dos escândalos de corrupção de funcionários públicos em 
meio à pandemia no Brasil, Equador, Bolívia e Peru¹.

● Depois de três meses, Espanha vive último dia do estado de alerta devido à 
Covid-19².

● Os EUA suspendem os testes com hidroxicloroquina. O Instituto Nacional de 
Saúde dos EUA concluiu que o medicamento não trouxe benefício algum aos 
pacientes³.

Link¹:https://nyti.ms/37Lx5Z2
Link²:https://glo.bo/2Yk9vzB
Link³:https://bit.ly/2zPOWl9

Informes UFMG
● Avanço da Covid-19 para o interior põe Minas em alerta. Dispersão do 

SARS-COV2 no estado e tema do programa “outra Estação”, da Radio UFMG 
Educativa¹.

● Diálogo é o caminho para ajudar as crianças a vencer as angústias da 
pandemia. Produzida pela TV UFMG, versão animada de “cartas animadas aos 
meninos e meninas” reúne explicações sobre o coronavírus².

Link¹:https://bit.ly/2BrZC9O
Link²:https://bit.ly/2YSqwjt

Conteúdo recomendado
● “COVID-19 and the Liver”: material produzido pela American Association for 

the Study of Liver Diseases (AASLD) é atualizado quinzenalmente, após 
webinar, e é traduzido para o português com a coordenação da professora 
Claudia Couto, do departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 
da UFMG. O próximo webinar ocorrerá na quinta-feira (25/06) às 18:00.¹

● Opinião BMJ: A Covid-19 no Brasil expôs desigualdades socioeconômicas e 
subfinanciamento de seu sistema público de saúde. O artigo de opinião traz um 
recorte da situação do Brasil em meio a pandemia e o comportamento 
irresponsável do presidente, as diferenças sociais e a resistência do SUS².

Link¹: https://bit.ly/3fFx63q
link²:https://bit.ly/2CiFmrF

 

Tenha um ótimo dia! “O poema ensina a cair sobre os vários solos”. Luiza 
Neto Jorge

https://nyti.ms/37Lx5Z2
https://glo.bo/2Yk9vzB
https://bit.ly/2zPOWl9
https://bit.ly/2BrZC9O
https://bit.ly/2YSqwjt
https://bit.ly/3fFx63q
https://bit.ly/2CiFmrF
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