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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!

Instagram

@ufmgboletimcovid

Telegram

Twitter

t.me/ufmgboletimcovid

@ufmgboletimcov2

Toque nos ícones

Facebook

Página ufmgboletimcovid

Google Groups
https://bit.ly/UFMGBoletimCovid

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: 1.344.143
• Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19, segundo Johns Hopkins
• Artigo: Como garantir a abrangência da vacina contra o Sars-CoV-2?

Destaques da PBH
●
●
●
●

N° de casos confirmados: 5.195 (28/06) ¹
N° de óbitos confirmados: 108 (28/06)¹
N° de casos em acompanhamento: 1.060 (28/06) ¹
Taxa de ocupação de leitos e de uso de respiradores disponíveis nas UPAs que
apresentaram sinal de alerta no dia 27/06/2020

Obs.: A UPA Pampulha apresentou 200% de Taxa de Intubação por estar com dois pacientes intubados e a
unidade dispor apenas de 01 respirador, contudo, diante da contingência, a UPA Venda Nova emprestou um
respirador para a unidade, nesta data. Atualmente, nas 09 UPAS de Belo Horizonte, contamos com 46 leitos na
sala de urgência e 32 respiradores em pleno funcionamento. No dia 27/06 35 destes leitos estavam
ocupados com 9 respiradores em uso.
Link¹: https://bit.ly/2BQCPog

Destaques da SES-MG
●
●
●

N° de casos confirmados: 42.741 (28/06), sendo 1775 nas últimas 24h ¹
N° de óbitos confirmados: 899 (28/06), sendo 17 nas últimas 24h ¹
Nº de casos em acompanhamento: 17.404 (28/06) ¹

Link¹: https://bit.ly/2BQCPog

Destaques do Ministério da Saúde
●
●

N° de casos confirmados: 1.344.143, sendo 30.476 nas últimas 24 horas (28/06)¹
N° de óbito confirmados: 57.622, sendo 552 nas últimas 24 horas (28/06)¹
Link¹: https://bit.ly/3hv7lV4
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Destaques no Mundo
• Clientes de bar nos EUA são orientados a fazer quarentena após 85 terem Covid19. O bar seguia as condições sanitárias para os empregadores, as limitações de capacidade e a
exigência de espaçamento entre as mesas. ¹

• Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19, segundo Johns Hopkins. Mais de
um quarto é originário dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país com maior número de
registros, com 1,3 milhão de casos. ²
• Covid-19: testes preliminares da vacina de Oxford chegam a 90% de proteção. O
princípio ativo será transferido para o Brasil, junto com as demais tecnologias, e a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) será a responsável por embalar em doses que serão ofertadas à
população. ³

• Argentina retoma isolamento rígido em Buenos Aires por temor de novos casos de
Covid-19. O governo tenta reduzir a aceleração das infecções pela Covid-19 que ocorreram nas
últimas semanas.4

Link¹: https://bit.ly/2Zi8tmP
Link²: https://bit.ly/2YI9Psa
Link³: https://bit.ly/2NE3JCw
Link4:https://glo.bo/388JvKz

Destaques no Brasil
• Taxa de contágio da Covid-19 volta a crescer no Brasil e indica descontrole. Trata-se
da nona semana consecutiva em que o Brasil apresenta taxa acima de 1, o que indica que a
transmissão do novo coronavírus ainda está fora de controle. ¹

• Teste rápido feito em farmácias tem resultado positivo em 15% dos
casos. Levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias
(Abrafarma). ²

• Conass diz que faltam sedativos para pacientes de Covid-19. Pelo menos 20 estados
sofrem com falta ou baixo estoque de sedativos utilizados na intubação de pacientes com Covid-19
na rede pública. ³

Link¹:https://bit.ly/2YDws0L
Link²:https://bit.ly/2BMlfls
Link³: https://bit.ly/31nyuUn

Leitura recomendada
• Protect Indigenous peoples from COVID-19. Publicação na Science com contribuição de
professores da UFMG aborda a necessidade de proteção das comunidades e o descaso com a
pandemia. ¹

•

Link¹:https://bit.ly/385XLUC
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Como garantir a abrangência da vacina contra o SARS-CoV-2?
O New England Journal of Medicine publicou recentemente o artigo “Ensuring uptake of vaccines
against SARS-CoV-2”. São expostos 6 critérios principais que devem ser atingidos antes da imposição
de vacinação obrigatória nos estados americanos. Dados preocupantes apontam que apenas 49% dos
americanos planejam se vacinar contra o SARS-CoV-2, e a obrigatoriedade é uma estratégia para
aumentar o número de vacinados.
Os critérios para início dos mandatos estaduais de vacinação para a Covid-19 são:
• A doença não é adequadamente controlada no estado. Medidas como testagem em massa e
isolamento social não foram suficientes.
• O Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP), depois de rever as evidências de
eficácia e segurança, deve recomendar a vacinação obrigatória para grupos específicos como
idosos, profissionais de saúde e habitantes de presídios.
• Deve haver garantia de estoque adequado de vacinas para cobrir todos os indivíduos dos grupos
de vacinação obrigatória. Impor requisitos antes que o suprimento seja assegurado pode
provocar sérios impactos negativos e polêmicas.
• É preciso haver comunicação transparente sobre as evidências em relação a segurança e a
eficácia da vacina. As pessoas necessitam entender os limites do que é conhecido sobre a
imunização, para evitar que a confiança da população seja comprometitda.
• O governo deve garantir o suporte às pessoas vacinadas. Um programa de compensação para
pessoas com sérios efeitos colaterais da vacina deve ser priorizado. Além disso, o acesso a
vacinação não deve ser afetado por barreiras financeiras ou logísticas e é importante existir um
programa de vigilância dos vacinados.
• A imposição da vacinação deve ocorrer apenas depois que houve uma tentativa de vacinação
voluntária para esses grupos, mas que se mostrou falha. Na situação atual da pandemia, esse
tempo
de
vacinação
voluntária
deve
durar
apenas
semanas.
Devido à infectividade do vírus, medidas de penalidade como suspensão do emprego devem ser
consideradas. Assim como nas ordens de distanciamento social, o advento da vacina deve
desencadear conflitos de sentimentos sobre o que as pessoas devem umas às outras na luta contra a
pandemia. Uma deliberação prévia cuidadosa sobre a política de vacinação pode garantir uma
estratégia eficiente quando a vacina estiver disponível.¹
Link¹: https://bit.ly/2VlYagv

Tenha um ótimo dia!
Carolina Moreno, Laís Ticle, Rafael Machado

“Existe uma busca quase universal por respostas fáceis e soluções semielaboradas. Nada perturba tanto algumas pessoas como ter de pensar."
Martin Luther King Jr.
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