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DESTAQUES DA EDIÇÃO
●

Retomada da covid-19 em Manaus pode indicar nova onda de
contágio em todo o país

●

EUA deixarão de fazer triagem de sintomas de Covid-19 de
passageiros que desembarcam em seus aeroportos

●

Discussão do artigo : Walking forwards, looking backwards - The Lancet

Destaques da PBH
●
●
●
●
●

Casos conﬁrmados: 36.848 (10/09)¹
Casos em acompanhamento: 2.572 (10/09)¹
Recuperados: 33.180 (10/09)¹
Óbitos: 1.096 (10/09)¹
Acompanhamento de leitos hospitalares
em Belo Horizonte (tabela - 10/09)¹: NÍVEL DE
ALERTA AMARELO

OCUPAÇÃO LEITOS SUS/BH

ENFERMARIA

UTI

COVID

1.033
(49.5%)

394
(59.6%)

NÃO
COVID

3.629
(79.2%)

685
(84.7%)

TOTAL

4.662
(72.6%)

1.079
(75.5%)%

]
Link 1: https://bit.ly/2Zo4Bli

Destaques da SES-MG
●
●
●
●

N° de casos conﬁrmados: 242.533 | 4.018 novos (10/09).¹
N° de casos em acompanhamento: 29.272(10/09).¹
N° de casos recuperados: 207.252 (10/09).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 6.009 | 74 novos (10/09).¹
Link 1: https://bit.ly/3bJrdkW
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Destaques do Ministério da Saúde
N° de casos conﬁrmados: 4.238.446 | 40.557 novos (10/09).¹
N° de casos recuperados: 3.497.337 (10/09).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 129.522 | 983 novos (10/09).¹

●
●
●

Link 1: https://bit.ly/34DJVcn
.

Destaques do Brasil
●

Retomada da covid-19 em Manaus pode indicar nova onda de contágio em todo o
país¹
○

●

Congresso Nacional: CNS entregará primeiro lote de assinaturas contra
desﬁnanciamento do SUS em 2021²
○

●

Região amazônica apresentou aumento de 159% nas mortes na última semana.
Contudo, aglomerações foram constantes no feriado, o que se repetiu em todo o Brasil.

A petição pública tem o objetivo de sensibilizar deputados e senadores para garantir a
continuidade do orçamento emergencial para a saúde no próximo ano.

128 mil mortos: veja como cada estado vem lidando com a covid3
○

Sem unidade nacional no combate, controle substancial de casos e mortes pode só
ocorrer depois da vacina
Link 1: https://bit.ly/2DSRXmM
Link 2: https://bit.ly/2ZqASIu
Link 3: https://bit.ly/2RdsE1J

Destaques do Mundo
●

Hospitais de Marselha voltam à crise com novo aumento de casos de coronavírus na
França¹
○

●

Departamento de Bouches-du-Rhône, que inclui a segunda maior cidade francesa,
registra ocupação de 95% dos leitos destinados a pacientes com Covid-19.

EUA deixarão de fazer triagem de sintomas de Covid-19 de passageiros que
desembarcam em seus aeroportos²
○

Veto a cidadãos do Brasil permanece. Governo vai adotar uma estratégia que envolve
orientações a quem chegar ao país.

Informes UFMG
●

Link 1: https://glo.bo/33g8ycJ
Link 2: https://glo.bo/35q5QE8

Dor, depressão e ansiedade podem estar entre as sequelas da covid-19¹

○

Persistência dos sintomas foi identiﬁcada em pesquisa da Faculdade de Medicina com
pacientes do Hospital das Clínicas
Link 1: https://bit.ly/2RaHcz4
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Sugestões de leitura
●

Artigo: “Post-pandemic recovery: use of scientiﬁc advice to achieve social equity,
planetary health, and economic beneﬁts” ¹
○

●

Artigo destaca que a sustentabilidade deve ser um dos pilares da resposta
econômica à pandemia. 2021 será um ano de muitas conferências internacionais para
guiar futuras reformas.

Artigo :”When Will We Have a Vaccine? — Understanding Questions and Answers
about Covid-19 Vaccination” ²
○

“Quando nós teremos uma vacina”, artigo destaca o caráter pessoal da pergunta e o
papel central dos proﬁssionais de saúde na promoção da vacinação e a importância
disso para alcançarmos a imunização em massa da população.
Link 1: https://bit.ly/2RgcvbY
Link 2: https://bit.ly/32jqO5L

Editorial Lancet - Walking forwards, looking backwards¹
O editorial “Walking forward, looking backwards”faz uma retrospectiva de 2020, um ano
completamente atípico, marcado pela pandemia do COVID 19, incêndios ﬂorestais devastadores,
altas temperaturas globais e aumento do nível do mar devido ao derretimento do gelo e com isso
ocorrendo enchentes históricas. Ou seja, foram mais eventos ruins do que qualquer país pode ser
capaz de gerenciar.
Mas o que todos esses eventos teriam em comum? É que todos eles foram sim esperados pela
ciência. A possível ocorrência de uma pandemia foi alertada por décadas. Com a agricultura em
expansão e o desmatamento aumentou ainda mais a possibilidade de uma doença. Além disso, a
mudança climática também já era prevista, a anos vimos falar sobre o derretimento das geleiras e
do aumento de incêndios. Mas ,mesmo sabendo que isso poderia ocorrer, nós não estávamos
preparados para esses eventos, o que os ﬁzeram ser ainda mais catastróﬁcos.

Link 1: https://bit.ly/2RkDV01

Tenha um ótimo dia!

''Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre.”

Edmilson Júnior; Isabela Paim; Pedro Chaves

Mahatma Gandhi
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