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DESTAQUES DA EDIÇÃO
• Casos confirmados no Brasil: 136.318;
• Aumenta o número de cidades no Brasil que aderiram ao lockdown;
• Análise sobre o impacto da pandemia na população negra;
• Uma reflexão sobre o editorial “Covid-19: Saúde metabólica subjacente em 

destaque”, publicado no The Lancet.

Destaques da PBH (Atualização em 08/05)

● N° de casos suspeitos: 30.030;¹
● N° de casos confirmados: 901;¹
● N° de óbitos confirmados: 25.¹

 

● Prefeitura de BH revogou decreto que estabelecia multa  para quem saísse sem máscara. 
Também não será multado quem promover aglomerações de pessoas em veículos 
automotores estacionados ou condomínios que permitirem festas em áreas comuns.

Link¹: https://bit.ly/2WGy4V4
Link²: https://glo.bo/3fAratw 

Destaques da SES-MG (Atualização em 08/05)

● N° de casos confirmados: 2.943;¹
● N° de óbitos em investigação: 140;¹
● N° de óbitos confirmados: 111.¹
● Atualização no protocolo de Infecção pelo SARS-CoV-2: (1) Labaratórios privados 

poderão fechar investigação epidemiológica de COVID-19; (2) Resultados positivos de 
testes rápidos serão aceitos para fins epidemiológicos; (3) Ampliação da indicação de 
coleta de exame para COVID-19.²

● Atualização em nota técnica sobre armazenamento e transporte de amostras 
diagnósticas: (1) Não é mais necessário colher o segundo swab; (2) Deve-se registrar 
apenas swab nasal no cadastro GAL.³

● Queda na taxa de adesão ao isolamento social em MG. A adesão ao isolamento social 
chegou a ser de 62% no dia 22 de Março, mas caiu para 39,5% no dia 06 de Maio.⁴

Link¹: https://bit.ly/3fz8jPa
Link²: https://bit.ly/2WgyiDK
Link³: https://bit.ly/2SKIUbO

Link⁴: https://glo.bo/2Wga3pe   

Destaques do Ministério da Saúde (Atualização em 08/05)

● N° de casos confirmados: 136.318 (09/05).¹
● N° de óbito confirmados: 9.197 (09/05).¹                                                    Link¹: https://bit.ly/2y7b1L5 

Link²: https://bit.ly/2A1y5M1 

https://bit.ly/2WGy4V4
https://glo.bo/3fAratw
https://bit.ly/3fz8jPa
https://bit.ly/2WgyiDK
https://bit.ly/2SKIUbO
https://glo.bo/2Wga3pe
https://bit.ly/2y7b1L5
https://bit.ly/2A1y5M1
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Acompanhamento dos leitos- Rede SUS/BH (07/05/20)
Leitos de UTI:

● Leitos de UTI total: 906
● Taxa de ocupação UTI total: 75%
● Leitos de UTI Covid: 214
● Taxa de ocupação UTI Covid: 44%
● Leitos de UTI não Covid: 692
● Taxa de ocupação leitos UTI não Covid: 84%

Leitos de Enfermaria:
● Leitos de enfermaria total: 4.449
● Taxa de ocupação enfermarias total: 65%
● Leitos enfermaria Covid: 524
● Taxa de ocupação enfermaria Covid: 42%
● Leitos de enfermaria não Covid: 3.925
● Taxa de ocupação enfermaria não Covid: 69%

Destaque do Brasil
● Aumenta o número de cidades brasileiras que aderiram ao “Lockdown”, 18 cidades em 5 

estados adotaram a medida, entre eles Fortaleza e Salvador. O  Rio de Janeiro estuda adotar o 
“Lockdown” no Estado.¹

● O IBGE está realizando uma pesquisa sobre a Covid-19 em 3.364 municípios brasileiros. O 
objetivo é pesquisar a ocorrência da doença no país e o reflexo da pandemia no mercado de 
trabalho. Famílias serão entrevistadas mensalmente durante 3 meses.          ²Link¹: https://bit.ly/2SNGU2f

Destaques do Mundo
● Pesquisadores chineses constataram a presença do SARS CoV-2 no sêmen de 16% de 38 

pacientes com Covid-19 e estudam possibilidade de transmissão sexual do vírus.¹
● EUA libera 2a fase de testes de vacina contra Covid-19. Os experimentos serão 

conduzidos em cerca de 600 voluntários.²                                            Link¹: https://bit.ly/3ci460q
Link²: https://glo.bo/2Wx84vi

Informes UFMG
● Nescon amplia oferta de vagas para curso sobre o manejo da Covid-19. O curso é 

direcionado para acadêmicos e profissionais da área da saúde.¹          Link¹: https://bit.ly/2WglT2A

https://bit.ly/2SNGU2f
https://bit.ly/3ci460q
https://glo.bo/2Wx84vi
https://bit.ly/2WglT2A
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Destaques de Notícias: Covid-19 e população negra no Brasil

● Segundo professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Ricardo Souza, a população 
negra está mais vulnerável ao novo coronavírus. A análise parte de dados do 
Ministério da Saúde, que mostram que pessoas pretas e pardas morrem mais pela 
Covid-19 do que pessoas brancas. Para Ricardo, tal fenômeno é justificado pela 
negligência que essa população  sofre em serviços de saúde, além da falta de acesso a 
hospital e a exames¹. 

● De acordo com dados do Ministério da Saúde, 37% das hospitalizações por SARS são 
de pessoas negras. Já os óbitos nessa população chega à 45%, enquanto que pessoas 
brancas tem 60% das hospitalizações e 52% de óbitos. A população negra é o único 
grupo racial em que o número de óbitos supera o número de hospitalizações. A falta 
de acesso à exames diagnósticos e a subnotificação do quesito raça/cor pode 
mascarar uma realidade ainda mais desigual.¹

● Em São Paulo, foi observado que a população negra da cidade apresenta uma chance 
62% maior de morrer por Covid-19 do que os brancos. Já os pardos apresentam 23% 
mais de risco, segundo dados de uma parceria realizada entre a Prefeitura e cientistas 
Observatório Covid-19.²

● Também foi observado pela Prefeitura de São Paulo que os bairros com maior número 
de mortes por coronavírus na cidade apresentam concentração de favelas e conjuntos 
habitacionais. Além disso, o risco de morrer por Covid-19 é até 10 vezes maior em 
bairros com pior condição social.³

Fonte: https://bityli.com/8VaUi 

Links:  ¹ https://bityli.com/hWvfT
² https://bityli.com/AXAUB

³https://bityli.com/OTJkn 

https://bityli.com/8VaUi
https://bityli.com/hWvfT
https://bityli.com/AXAUB
https://bityli.com/OTJkn
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Destaques do Mundo
● Japão prorrogou nesta segunda feira (04) o estado de emergência no país até o fim de 

maio. A decisão do primeiro ministro foi tomada após ser advertido que era muito cedo para 
flexibilizar as restrições para impedir a propagação do vírus.¹

● Portugal inicia nesta segunda a flexibilização das medidas de confinamento.¹
● Na Itália, número de óbitos em março é quase 50% maior que o esperado pela média 

histórica. Destes, um número expressivo (11.6000) não foi causado diretamente pela epidemia, o 
que reforça a importância do isolamento social para não sobrecarregar o sistema de saúde: o 
grande número de pacientes com COVID-19 dificulta o atendimento e piora o desfecho de 
outras enfermidades.

Link¹: https://glo.bo/35scojP  
Link²: https://glo.bo/2zcaCHb  

Conteúdo recomendado
● Professores e universitários de uma universidade em Sorocaba (SP) oferecem 

atendimento online e gratuito em Terapia Ocupacional.¹
● Em spots produzidos pela FM, o professor de CLM, Renato Couto avalia a situação do 

Covid-19 no mundo.²
● The Lancet- Covid-19: Saúde metabólica subjacente em destaque. 

  O editorial aborda duas epidemias, Covid-19 e Síndrome Metabólica, e aponta como a sua 
sobreposição acarretar maior vulnerabilidade. Dados recentes indicam a prevalência de casos 
graves e piores prognósticos em pacientes internados com Covid-19 que apresentem um 
desses fatores: obesidade, diabetes tipo 2 (DM tipo 2), hiperglicemia à admissão ou 
hipertensão arterial sistêmica.
  Além disso, considerando que 85% dos pacientes com DM tipo 2 são obesos e que 
obesidade é um fator de risco para infecções do trato respiratório, o IMC maior que 40 está 
sendo considerado um dos principais fatores preditores de hospitalização. O texto também 
aponta os impactos da pandemia nos pacientes obesos, como por exemplo a redução das 
possibilidades de realização de atividades físicas, o aumento da ansiedade devido ao 
cancelamento das cirurgias bariátricas e demais complicações de saúde mental causadas pelo 
isolamento.
  Por fim, o editorial sugere uma reflexão sobre os impactos da síndrome metabólica na saúde 
e como a sua negligência nos últimos anos está causando uma maior vulnerabilidade durante 
a atual pandemia.³ 

Link¹: https://glo.bo/2LdE4Q8
Link²: https://bit.ly/3dq72Z5 
Link³: https://doi.org/10.1016/S2213-
8587(20)30164-9

Tenha um ótimo dia! “Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao 
mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a 
humanidade." Marie CurieBárbara Gontijo, Ingrid Faria e Mariana Augusto

https://glo.bo/35scojP
https://glo.bo/2zcaCHb
https://glo.bo/2LdE4Q8
https://bit.ly/3dq72Z5
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30164-9
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30164-9
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