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DESTAQUES DA EDIÇÃO
●
●
●

Pandemia afetou negativamente 62,4% das empresas na 2ª quinzena
de junho, aponta IBGE;
UFMG inicia testes clínicos da vacina chinesa contra a Covid-19 nesta
sexta-feira;
Discussão: o impacto indireto da Covid-19 nas mulheres.

OCUPAÇÃO DOS LEITOS SUS/BH

Destaques da PBH

ENFERMARIA

●
●
●
●
●

Casos conﬁrmados: 20.276 (30/07)¹
Casos em acompanhamento: 3.444 (30/07)¹
Recuperados:16.334 (30/07)¹
Óbitos: 498 (30/07)¹
Acompanhamento de leitos hospitalares
em Belo Horizonte (tabela): NÍVEL DE
ALERTA VERMELHO

Total

4.626 (68,7%)

COVID

1.115 (67,9%)

Não-COVID

3.511 (69%)
UTI

Link 1:https://bit.ly/2DgLS2K

Destaques da SES-MG
●
●
●
●

Total

1.084 (87,2%)

COVID

419 (90,7%)

Não-COVID

655 (85%)

Fonte: GIS/SMSA-BH, atualizado em 30/7.

N° de casos conﬁrmados: 123.415 | 4.021 novos (30/07).¹
N° de casos em acompanhamento: 26.955 (30/07).¹
N° de casos recuperados: 93.768 (30/07).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 2.692 | 84 novos (30/07).¹
Link 1: https://bit.ly/2P6iL4W

Destaques do Ministério da Saúde
●
●
●

N° de casos conﬁrmados: 2.552.265| 69.074 novos (30/07).¹
N° de casos recuperados: 1.786.753 (30/07).¹
N° de óbitos conﬁrmados:90.134 | 1.595 novos (30/07).¹
Link 1: https://bit.ly/2P8KSjI
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Destaques do Brasil
●

Ministério da Saúde tem 9,8 milhões de testes parados por falta de insumos¹
○

●

Pandemia afetou negativamente 62,4% das empresas na 2ª quinzena de junho, aponta
IBGE ²
○

●

Ministério da Saúde disse que enfrentou diﬁculdades para encontrar todos insumos
no mercado internacional.

Pesquisa apontou que 14,8% das empresas reduziram o quadro de funcionários. O
impacto negativo foi maior entre as empresas de pequeno porte e no setor de serviços.

Belo Horizonte tem 29 focos de coronavírus monitorados pelas autoridades de saúde 3
○

A maior parte ocorreu em locais como abrigos, unidades de saúde e empresas.
Link 1: https://bit.ly/30bEfUd
Link 2: https://glo.bo/2CUmRL6
Link 3: https://glo.bo/3ggdEea

Destaques do Mundo
●

França e Espanha com as maiores médias diárias de novos casos desde o ﬁm do
‘lockdown’. ¹
○

●

Fauci vê erros em reabertura nos EUA e cobra responsabilidade de jovens. ²
○

●

Na terça-feira, autoridades francesas e espanholas reportaram, respectivamente, 1377 e
1229 novos casos conﬁrmados.
Anthony Fauci, imunologista diretor do NIAID, critica reabertura equivocada de alguns
estados americanos e clama responsabilidade social por parte da população jovem.

Quatro razões pelas quais o passaporte sorológico não é justo nem eﬁcaz3
○

Diversas entidades, como a OMS, rejeitam a proposta de criação de qualquer espécie
de cartão que identiﬁque pessoas que já tiveram a doença
Link 1: https://bit.ly/3hVrQtN
Link 2: https://bit.ly/39SN1Kh
Link 3: https://bit.ly/2P6oGHc

Informes UFMG
●

UFMG inicia testes clínicos da vacina chinesa contra a covid-19 nesta sexta. ¹
○

Parceria entre o Instituto Butantã e a UFMG busca atestar a segurança e a eﬁcácia
da vacina da farmacêutica chinesa SinoVac.
Link 1: https://bit.ly/316Utxn
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Sugestões de leitura
●

The challenges of informative wastewater sampling for SARS-Cov-2 must be
met: lessons from polio erradication¹
○
Comentário publicado na Lancet sobre o uso de águas residuais para identiﬁcação e
rastreio do vírus com base na experiência de décadas na poliomielite.

●

Is risk compensation threatening public health in the covid-19 pandemic?²
○
Análise publicada na BMJ sobre a “compensação de risco”: a negligência de
algumas medidas de higiene (como lavar as mãos) compensada pela sensação
de segurança advinda do uso de outras medidas (como usar máscara).
Link 1: https://bit.ly/3fg2fd0
Link 2: https://bit.ly/3jXBJsr

Discussão do artigo: The indirect impact of COVID-19 on women ¹.
Com a pandemia devido ao COVID 19 e com o as medidas isolamento social,
apesar de as taxas de mortalidade serem maiores para o sexo masculino, foram as
mulheres as mais afetadas pelo o peso do social e conseqüências econômicas de a
pandemia. Isso porque a pandemia está aprofundando as desigualdades pré existentes,
expondo vulnerabilidades sociais, políticas e econômicas. Assim, como o sexo feminino de
uma maneira geral ganham menores salários, e ocupam uma maior taxa de emprego
informal, as mulheres têm menor acesso a medidas e políticas de proteção social, por
conta disso., Dessa maneira as mulheres estão mais sujeitas ao impacto econômico de
momentos como este.
Outra problema para o sexo feminino causado pelo isolamento social, foi o aumento do
número de vítimas de abuso sexual e físico, pois muitas mulheres permaneceram “presas”
em casa durante um longo período com o agressor. Além disso, o mesmo ocorreu com o
número de meninas vítimas de pedoﬁlia, pois a escola era um ambiente seguro para essas
crianças. Também há uma previsão de aumento de taxas de gravidez na adolescência e
infecção por DST. Por último menos gestantes estão tendo acesso ao centro de saúde, o
que aumentou a taxa de mortalidade materna e de natimortos.
Link 1: https://bit.ly/2P6r4Oa

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

“ O melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás.
O segundo melhor é agora.”
Provérbio Chinês
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