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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!
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@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
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DESTAQUES DA EDIÇÃO
●
●
●

Estados podem já estar passando por segunda onda da Covid-19,
alerta Fiocruz
Autoridades brasileiras podem ser investigadas por genocídio
Discussão. Medicina baseada em evidência e Covid-19: no que
acreditar e quando mudar

OCUPAÇÃO DOS LEITOS SUS/BH

Destaques da PBH

ENFERMARIA

●
●
●
●
●

Casos conﬁrmados: 16.110 (23/07)¹
Casos em acompanhamento:1.428 (23/07)¹
Recuperados: 14.255 (23/07)¹
Óbitos: 417 (23/07)¹
Acompanhamento de leitos hospitalares
em Belo Horizonte ( tabela): NÍVEL DE
ALERTA VERMELHO

Total

6.626 (70 %)

COVID

1.115 (75 %)

Não-COVID

3.511 (68%)
UTI

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

Total

1.073(86%)

COVID

408 (87%)

Não-COVID

655(86%)

Destaques da SES-MG
●
●
●
●

Fonte: https://bit.ly/3jzLywI

N° de casos conﬁrmados: 102.568 | 3.827 novos (23/07).¹
N° de casos em acompanhamento: 24.090 (23/07).¹
N° de casos recuperados: 76.240 ( 23/07).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 2.238 | 72 novos (23/07).¹
Link 1: https://bit.ly/2BopPXe

Destaques do Ministério da Saúde
●
●
●

N° de casos conﬁrmados: 2.287.475 | novos 59.961 (23/07).¹
N° de casos recuperados: 1.570.237 (23/07).¹
N° de óbitos conﬁrmados: 84.082 | 1.311novos (23/07).¹
Link 1:https://bit.ly/2WPBs0K
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Destaques do Brasil
●
●

Estados podem já estar passando por segunda onda da Covid-19, alerta Fiocruz¹
Há indícios signiﬁcativos para que autoridades brasileiras sejam investigadas por
genocídio²
○

●

Em entrevista ao El País, a jurista Deisy Ventura aﬁrma que há elementos necessários à
tipiﬁcação de crimes contra a humanidade na resposta do governo brasileiro à Covid-19

Comitê alertou Pazuello que, sem isolamento, país poderia levar até 2 anos para
controlar a pandemia3
Link 1: https://bit.ly/39lnpVO
Link 2: https://bit.ly/3g7LQcd
Link 3: https://glo.bo/2ZSI4xl

Destaques do Mundo
●

África do Sul registra recorde diário de mortes por coronavírus¹
○

●

Mesmo quando uma vacina for aprovada, a distribuição continua sendo um grande
desaﬁo. ²
○

●

Com quase 400.000 casos e 6.000 mortes, África do Sul é o país mais atingido do
continente.

NIH e CDC trabalham nas recomendações para estimular a vacinação da população,
deﬁnir os grupos prioritários e assegurar a distribuição e armazenamento das doses e
insumos.

Estados Unidos se aproxima de 4 milhões de casos conﬁrmados. 3

Informes UFMG
●

Link 1: https://bit.ly/3jyogHA
Link 2: https://cnn.it/3hyI0ZV
Link 3: https://bbc.in/3jALywk

Projeto de extensão 'Flores do morro' diversiﬁca atividades na pandemia.¹
○

Desenvolvido no Morro das Pedras, inciativa distribui kits de bordado e costura e
oferece atendimento psicológico às mulheres participantes.
Link 1: https://bit.ly/3jzBQdK

Sugestões de leitura
●

Obesidade e Covid-19: os riscos despercebidos ¹
○

Texto publicado pela BMJ aborda como a obesidade desponta como fator de risco
para suscetibilidade e gravidade na Covid-19.
Link 1: https://bit.ly/32PjLm6

2
4
24 de julho

COVID-19

BOLETIM MATINAL
Sugestões de leitura
●

Covid-19 e síndrome metabólica: poderia a dieta ser a chave? ²
○
O editorial da BMJ discute índices expressivamente maiores de mortalidade e

●

hospitalização nos pacientes portadores de componentes da síndrome metabólica.
Carta do Dr. Munir Mansur à AMB sobre o uso da Hidroxicloroquina no tratamento da
Covid-19 ³

●

Estudo identiﬁca 6 'tipos' de COVID-19 que produzem sintomas diferentes 4
○

Uma análise feita por pesquisadores do King's College, em Londres, identiﬁcou 6
"tipos" de COVID-19, cada um caracterizado por um conjunto especíﬁco de
sintomas.
Link 2: https://bit.ly/3jBAlvq
Link 3: https://bit.ly/3f2LZwd
Link 4: https://bit.ly/3hy9uim

Discussão. Medicina baseada em evidência e Covid-19: no que
acreditar e quando mudar¹.
No artigo publicado na BMJ Emergency Medicine Journal os autores destacam que
o rápido avanço da pandemia desperta o ímpeto dos proﬁssionais de saúde em basear
condutas na opinião de especialistas, mas reiteram que o método baseado em evidências
deve agora, mais do que nunca, ser praticado com maior entendimento e agilidade.
A ausência de tratamentos disponíveis para uma doença, como a Covid-19, traz
uma sensação de desamparo que pode levar o médico a propor tratamentos com níveis
muito rasos de evidência, superestimando um potencial benefício e subestimando seus
possíveis danos. Frequentemente na medicina de emergência, da qual trata esta revista,
se trabalha com a necessidade de decisões em tempo crítico e pouca evidência (“time
critical and information light”), experiência que pode ser explorada no contexto atual.
O que devemos fazer, então? Os autores discorrem bastante sobre a resposta, que
se resume em: não tomar decisões precipitadas, haja vista a quantidade de estudos não
revisados que circulam durante a pandemia e; considerar o custo de oportunidade e a
falsa esperança que carregam os tratamentos baratos e plausíveis mas sem comprovação
cientíﬁca, mesmo que sejam teoricamente seguros. Por ﬁm, ressalta-se que diante do
volume de informações produzidas e publicadas sobre a Covid-19, o momento é de elevar
a barra da ciência para as propostas terapêuticas, e não rebaixá-la.
Link1: https://bit.ly/2CHYoIv

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

“ Aguente ﬁrme, querida, é um mundo muito louco .”
Autor: Charles Bukowski
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