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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
• Médicos do Ceará dizem não à omissão e convidam à defesa da
Ciência do SUS e da democracia;
• Análise da Universidade de Oxford e do Jornal The Guardian aponta
os 10 países sob risco de uma segunda onda de coronavírus;
• Discussão: Covid-19 no Brasil expôs desigualdades sociais e
subﬁnanciamento do seu sistema público de saúde.

Destaques da PBH
●
●
●

Casos conﬁrmados: 4.977 (25/06)¹
Óbitos: 118 (25/06)¹
Acompanhamento de leitos hospitalares em Belo Horizonte (24/06)²:
UTI

Enfermaria

Total

986 ( 86%)

Total

4.527 (71%)

COVID

287 (85%)

COVID

762 (69%)

Não-COVID

689 ( 87%)

Não-COVID

3.765(72%)
Link 1: https://bit.ly/3fZuAoK
² PBH

Destaques da SES-MG
●
●
●
●
●

N° de casos conﬁrmados: 32.769 (25/06).¹
N° de casos em acompanhamento: 12.497 (25/06).¹
N° de casos recuperados: 19.466 (25/06).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 806 (25/06).¹
Nova nota técnica aborda planejamento reprodutivo durante a pandemia no estado de
Minas Gerais. ²

Destaques do Ministério da Saúde
●
●
●

Link 1: https://bit.ly/2B8oC6c
Link 2: https://bit.ly/3fQYWtI

N° de casos conﬁrmados: 1.228.114 | novos 39.483 (25/06).¹
N° de casos recuperados: 649.908(25/06).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 54.971 | 1.141 novos (25/06).¹
Link 1: https://bit.ly/2BEtBM4
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Destaques do Brasil
●

Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês. ¹
○

●

Médicos do Ceará dizem não à omissão e convidam à defesa da Ciência do SUS e da
democracia. ²
○

●
●

3 mães da etnia Yanomami perderam seus ﬁlhos devido ao COVID-19 em Boa
Vista e não tiveram acesso aos corpos dos bebês.

Respostas dos médicos do Ceará ao pedido de Bolsonaro para invadir os hospitais

Minas Gerais supera 800 mortes por COVID; mais de 1,4 mil casos são conﬁrmados nas
últimas 24h. ³
Ampliação da testagem de coronavírus esbarra na diﬁculdade do envio dos exames. 4
Link 1: https://bit.ly/2BCUorZ
Link 2: https://bit.ly/2BzSCYF
Link 3: https://bit.ly/3eAZnIb
Link 4: https://bit.ly/3dy40lb

Destaques do Mundo
●
●

Nova Deli, Índia, planeja rastrear todos os residentes da cidade, 22 milhões, com o
avanço do número de casos.¹
Congo declara o segundo pior surto de Ebola da história. ²
○

●

Equipes de saúde agora enfrentam o surto de Ebola, uma epidemia de sarampo e um
número crescente de casos de coronavírus.

Dez 10 países sob risco de uma segunda onda de coronavírus com o afrouxamento das
medidas de isolamento social. ³

Informes UFMG
●

Link 1: https://bit.ly/2Z8KkiC
Link 2: https://on.wsj.com/2NtvFJn
Link 3: https://bit.ly/3ezUUFT

Hospital das Clínicas une ensino e assistência no combate à Covid-19. ¹
Link 1: https://bit.ly/2Yw1tni

Sugestão
●

Site propõe infográﬁco didático e simples para avaliar seu risco de
contaminação. Saiba mais em: https://bit.ly/2VgRQqE

2
4
26 de junho

COVID-19

BOLETIM MATINAL
Discussão: Covid-19 no Brasil expôs desigualdades
sociais e subﬁnanciamento do seu sistema público de
saúde¹.
Artigo de opinião publicado em 19 de junho de 2020 no BMJ Opinion
argumenta que, para além do negacionismo do presidente da República perante a
pandemia, a segunda posição mundial em mortes pela Covid-19 expõe também
condições subjacentes, como a desigualdade social brasileira e a fragmentação e
subﬁnanciamento crônicos do sistema público de saúde.
Os autores ressaltam que o contexto da pandemia e suas consequências têm
sido diminuídos pelo chefe do executivo, o que ﬁca claro por seus comentários em
público e se reﬂete na substituição repetida dos ministros da saúde. Entretanto, a
pandemia trouxe à tona também um problema de injustiça social: 25% da população
brasileira é coberta por planos privados de saúde, mas os gastos privados
correspondem a 56% no país. Ou seja, a grande maioria que depende do SUS conta
com um sistema subﬁnanciado.
O surpreendente suporte do sistema apesar do subﬁnanciamento é atribuído à
ampla distribuição da atenção primária, que serve como um portão de entrada para
identiﬁcação precoce dos casos e referência das situações graves, bem como
acompanhamento e vigilância de pessoas em situação de maior vulnerabilidade.
Ademais, a descentralização da responsabilidade do SUS no Brasil permitiu a adoção
de medidas ajustadas para cada região, e a cooperação do sistema com universidades
e instituições de pesquisa é agora, bem como foi historicamente, relevante na
superação da crise de saúde.
O detalhamento e os dados trazidos no artigo fazem valer sua leitura, que
termina com a reﬂexão de que o fortalecimento do sistema de saúde e a preservação
das instituições democráticas compõem as únicas garantias na luta brasileira contra a
Covid-19.
Link1:https://bit.ly/3fZ5RRD

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

“ Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis.”
René Descartes
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