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DESTAQUES DA EDIÇÃO
• Casos confirmados no Brasil: 888.271;
• Hospital Risoleta Neves, em BH, faz campanha para receber doação de sangue;
• Vacina em teste para Covid-19 induz produção de anticorpos em 90% dos
pacientes, anuncia empresa chinesa;
• É falsa a notícia que diretor do CDC nos EUA fez lista com 17 dicas que inclui
‘evitar o uso prolongado de máscaras’.

Destaques da PBH
●
●
●

N° de casos confirmados: 3.487 (15/06)¹²
N° de óbitos confirmados: 67 (15/06)¹²
Taxa de ocupação de leitos (15/06)³
○ Enfermaria: totais 70% | COVID 63%
○ UTI: totais 80% | COVID 82%
Link¹: https://bit.ly/3cK5IiI
Link²: https://bit.ly/2Y3D08q
³ SMSA da PBH

Destaques da SES-MG
●
●
●
●

N° de casos confirmados: 21.728 (15/06)¹
N° de casos em acompanhamento: 9.694 (15/06)¹
N° de óbitos confirmados: 481 (15/06)¹
Nº de hospitalizações por SRAG: 15.943 (15/06)¹
Link¹: https://bit.ly/3d7tAgy

Destaques do Ministério da Saúde
●
●
●
●

N° de casos confirmados: 888.271(15/06)¹
Nº de casos novos (24h): 20.647(15/06)¹
N° de óbito confirmados: 43.959(15/06)¹
Nº de óbitos (24h): 627(15/06)¹
Link¹: https://bit.ly/2y7b1L5
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Comentário: Uma crise de saúde global? Não, algo muito pior.¹
No último mês, a revista científica The Lancet publicou o comentário “Offline: A
global health crisis? No, something far worse”¹ que traz uma reflexão sobre como a pandemia do
novo coronavírus perpassa de uma crise relacionada à saúde chegando a uma crise sobre a vida
humana. O texto traz uma crítica à ideia antropocêntrica que coloca os seres humanos como
espécie dominante, enquanto o surgimento de um novo vírus trouxe mudanças radicais no estilo de
vida e na forma de pensar da nossa sociedade. Além disso, o autor interroga o que podemos
concluir com o efeito da pandemia no nosso meio e aponta a necessidade de refletirmos sobre o
valor que atribuímos à vida humana, incluindo as desigualdades ao nosso redor.
Para ilustrar essa reflexão, o texto cita a obra “Life: A critical user’s manual” de
Didier Fassin, que divide a investigação das desigualdades em 3 partes: a identificação das formas
de vida, a ética da vida e de como ela é enxergada de acordo com o ambiente social em que está
inserido, e como os regimes políticos influenciam nessa desigualdade. Diante disso, exemplifica
que o SARS-CoV-2 tem afetado de maneira mais rigorosa os mais vulneráveis e menos
afortunados do que aqueles que detêm mais poderes.
Por fim, o autor nos convida a investigar não só os aspectos biológicos, mas
também os aspectos sociais e políticos da Covid-19 e usar essa nova perspectiva para melhorar o
mundo ao nosso redor.
Link¹: https://bit.ly/2Y36gw2

Leitura sugerida
●
●

Orientação sobre o uso de máscaras no contexto da COVID-19. Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) publica orientação atualizada com evidências científicas
pertinentes ao uso de máscaras para prevenir a transmissão de COVID-19¹
Estudo de coorte realizado no Reino Unido avalia características e desfechos de
mulheres grávidas internadas no hospital com infecção confirmada por SARS-CoV-2. ²
Link¹: https://bit.ly/2zDXVps
Link²: https://bit.ly/3e8AELo
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Destaques do Brasil
●
●
●
●

●

Criado para atender pacientes com Covid-19, hospital de campanha em BH ainda não será
aberto, diz secretário de saúde. Segundo Carlos Eduardo Amaral, a prioridade será a criação
de leitos em hospitais de referência, caso haja necessidade.¹
Hospital Risoleta Neves, em BH, faz campanha para receber doação de sangue. Desde o
início da pandemia o estoque de sangue tem sido uma preocupação para a Fundação
Hemominas e hospitais.²
Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, voltou a chamar a atenção para a
importância do isolamento social como medida de prevenção contra o coronavírus. Ele
afirmou em coletiva que os esforços de combate à pandemia dependem de todos os lados.³
Vacina em teste para Covid-19 induz produção de anticorpos em 90% dos pacientes,
anuncia empresa chinesa. Laboratório está em parceria com o Instituto Butantan, em São
Paulo, para conduzir testes para a vacina em voluntários brasileiros.4
Interiorização da Covid-19 faz seis estados do país registrarem mais mortes em cidades
interioranas. 5
Link¹: https://glo.bo/3huYdA2
Link²: https://glo.bo/3e5XLGb
Link³: https://bit.ly/2BdAhQN
Link4: https://glo.bo/30LRLP8
Link5: https://glo.bo/2C7sULj

Destaques do Mundo
●

●
●

●
●

Novo surto de Coronavírus na China faz com que Pequim adote medidas de “guerra” para
conter disseminação: Autoridades estão reintroduzido em Pequim medidas rigorosas de
bloqueio e teste em massa depois do surgimento de novos casos no maior Mercado atacadista de
alimentos da cidade.Portugal inicia nesta segunda a flexibilização das medidas de confinamento.¹
Retardar o novo Coronavírus está acelerando a disseminação de outras doenças: devido às
mudanças de calendário vacinal para impedir disseminação do COVID-19, observa-se
reaparecimento de doenças prevenidas por vacinas.²
Agência americana revoga liberação de emergência da hidroxicloroquina como tratamento
para a Covid-19. FDA,agência que atua como a Anvisa nos Estados Unidos, divulgou documento
nesta segunda-feira (15) e disse que 'não é mais razoável acreditar que as formulações orais de
hidroxicloroquina e de cloroquina podem ser eficazes‘.³
É falsa a notícia que diretor do CDC nos EUA fez lista com 17 dicas que inclui ‘evitar o uso
prolongado de máscaras’. As únicas orientações de proteção defendidas pelo centro e por seu
diretor são as que estão em sua página oficial. 4
Sobrevivente de Covid-19 recebe conta de US$ 1.122.501 de hospital nos EUA. Michael Flor,
70, passou dois meses internado em centro médico de Seattle. 5
Link¹: https://cnn.it/2YGxyHI
Link²: https://nyti.ms/3fxoUlX
Link³: https://glo.bo/2YFMgPp
Link4: https://glo.bo/3e5ElkV
Link5: https://bit.ly/2B8KSN1

Tenha um ótimo dia!
Luiza Machado, Mariana Marçal, Yasmin Fernandes

“Não mude por ninguém, mude por você mesmo. Essa é a essência
da mudança. Mudar porque queremos progredir e não porque
queremos impressionar.” Sergio Santana
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