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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
●
●
●

UFMG vai aplicar vacina chinesa contra a covid-19 em 800 voluntários
da saúde.
Como duas cidades brasileiras realizam o rastreamento de contatos
para reconstituir o percurso do vírus e reduzir o contágio.
Discussão do editorial - Covid-19: an opportunity to reduce
unnecessary healthcare.

Destaques da PBH
●
●
●
●
●

●

OCUPAÇÃO DOS LEITOS SUS/BH

Casos conﬁrmados: 13.559 (16/07)¹
Casos em acompanhamento: 3.240 (16/07)¹
Recuperados: 9.999 (16/07)¹
Óbitos: 320 (16/07)¹
Acompanhamento de leitos hospitalares
em Belo Horizonte ( tabela): NÍVEL DE
ALERTA VERMELHO
Orientações para o acompanhamento de
usuários em tratamento de hanseníase e
da tuberculose ativa ou latente (ILTB) na
APS no contexto da pandemia de
COVID-19.²
Link 1: https://bit.ly/3fzNLG8
Link 2: https://bit.ly/3fAWIPx

ENFERMARIA
Total

4.657 (67%)

COVID

1.087 ( 74%)

Não-COVID

3.570 (64%)
UTI

Total

1.057 ( 86%)

COVID

392 ( 85%)

Não-COVID

665 ( 87%)

Fonte: https://bit.ly/30aSEPa

Destaques da SES-MG
●
●
●
●

N° de casos conﬁrmados: 84.470 | 2460 novos (16/07).¹
N° de casos em acompanhamento: 24706 (16/07).¹
N° de casos recuperados: 57930 ( 16/07).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 1834 | 82 novos (16/07).¹

Destaques do Ministério da Saúde
●
●
●

Link 1: https://bit.ly/395fVGh

N° de casos conﬁrmados: 2.012.151 | 45.403 novos (16/07).¹
N° de casos recuperados: 1.296.328 (16/07).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 76.688 | 1.322 novos (16/07).¹
Link 1: https://bit.ly/2BEtBM4
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Destaques do Brasil
●

Pandemia foi a causa da paralisação de 4 em cada 10 empresas em junho, diz IBGE¹
○

●

Como duas cidades brasileiras realizam o rastreamento de contatos para reconstituir o
percurso do vírus e reduzir o contágio ²
○

●

Mais de 716 mil negócios fecharam em deﬁnitivo, e 99,8% eram de pequeno porte.

Jaboticabal - SP e Araxá - MG são exemplos de cidades que utilizaram recursos da
universidade pública e da atenção básica para combater a pandemia.

Apenas 2% da população mineira vive em cidades sem casos conﬁrmados.3
○

Dos 853 municípios do estado, 86 não registram pacientes infectados pelo coronavírus.
Link 1: https://glo.bo/2CG2vVm
Link 2: https://bit.ly/3eCjAwq
Link 3: https://bit.ly/2OvtHZF

Destaques do Mundo

●
●

União Europeia atualiza lista de países 'seguros' para entrada no território; Brasil
continua de fora¹
Covid-19: EUA e Reino Unido acusam Rússia de tentar roubar dados sobre vacina²
Espanha registra 580 novos casos, o maior aumento diário dos últimos dois meses ³

●
●

Desde o ﬁm do lockdown 170 novos surtos foram identiﬁcados e novas medidas de
isolamentos são estabelecidas nas regiões mais afetadas.
Vacina chinesa para Covid-19 inicia testes em estágio avançado nos Emirados Árabes Unidos4
Em Israel, segunda onda de coronavírus faz números dispararem; jovens são mais atingidos⁵

●

○

Link 1: https://glo.bo/3excKsl
Link 2: https://glo.bo/32Cs98v
Link 3: https://bit.ly/3ez6xvR
Link 4: https://glo.bo/2Wrd4SZ
Link 5: https://bit.ly/2CikbXa

Informes UFMG
●

UFMG vai aplicar vacina chinesa contra a covid-19 em 800 voluntários da saúde¹
○

Inscrições estão abertas para proﬁssionais da saúde; testes começam na próxima
semana.
Link 1: https://bit.ly/2WrU4Ur
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Sugestão
●

Instituto Questão de Ciência - instituto voltado para a defesa do uso de evidências
cientíﬁcas nas políticas públicas. Atualmente presidido pela pesquisadora do
ICB-USP, Natália Pasternak.¹
○

Conﬁra também as lives semanais com atualizações sobre a pandemia produzidas
pelo Instituto e transmitidas no Youtube. ²
Link 1: iqc.org.br
Link 2: youtube.com/iqciencia

Discussão do editorial: Covid-19: an opportunity to reduce
unnecessary healthcare - BMJ¹.
O editorial publicado na BMJ destaca como o advento da pandemia colocou em
xeque a sustentabilidade dos sistemas de saúde apoiados em solicitações desnecessárias
de exames complementares e prescrição de tratamentos que causam dano e desperdiçam
recursos.
A questão foi apenas agravada na pandemia, mas não é novidade. Relatórios
norte-americanos sugerem que pelo menos um quinto do gasto rotineiro de saúde dos
Estados Unidos possa ser desperdício, bem como cerca de 1 milhão de testes e
tratamentos anuais no Canadá. Soluções mais eﬁcazes estão sendo buscadas pelos
gestores de saúde enquanto as ﬁlas para procedimentos e exames eletivos se acumulam.
Por ﬁm, os autores relatam que a pandemia produziu uma queda abrupta na
procura por atendimentos de saúde e defendem que esse momento servirá como um
“experimento natural”, uma oportunidade para analisarmos, para além da morbidade e
mortalidade provocada por essa queda na procura, também os potenciais benefícios
despertados pela não maleﬁcência resultante da redução de exames e tratamentos
desnecessários.
Link1: https://bit.ly/3h4lpnE

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

“Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje,
mas você tem que continuar seguindo em frente.”

Martin Luther King Jr.
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