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População vivendo em cidades com casos
de Covid-19 e a variação de novos registros

Média móvel de sete dias até 30 de julho.

Fonte: Brasil.io; Arte: Nexo;

Balanço
Casos confirmados

2.759.436
Brasil

81.814
Paraná

560.218
São Paulo

Casos recuperados

2.098.976
Brasil

42.896
Paraná

383.713
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 04/08, às 16h40.

REGIONAL
Número de crianças infectadas pela
Covid-19 cresce no Paraná

Dados da Secretaria de Estado da Saúde
apontam que as conﬁrmações de casos
somente em julho foram maiores do que dos
quatro meses anteriores juntos. Dentre os
casos conﬁrmados, 1.640 foram apenas no
mês de julho, mais de 56% do total. “O
Governo do Estado tem ampliado a
capacidade de testes do Paraná
continuamente, isso faz com que os números
cresçam, mas também permite que o
atendimento a estes infectados seja feito de
forma mais rápida e resolutiva”, disse.
O crescimento de conﬁrmações entre crianças
também pode estar ligado à quebra do
isolamento por parte de familiares, visto que
as aulas escolares presenciais estão
suspensas. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná

SP tem queda de mortes e internações
pela segunda semana consecutiva

Estado registra redução nas estatísticas
semanais desde 12 de julho; números são
reﬂexos de testagem e ampliação de leitos
de UTI. “São boas notícias que nos enchem
de esperança e precisam ser registradas,
mas com prudência. Temos que manter o
foco, continuar a quarentena e seguir
tornando obrigatórios o uso de máscaras, o
distanciamento social e os cuidados com a
própria saúde, além de, obviamente, todo o
atendimento para os pacientes infectados”,
destacou o Governado João Doria. A
diminuição no número de mortes chegou a
8%. Leia Mais
Fonte: Portal do Governo de SP

GERAL

Cinco meses após 1º caso, Covid-19
atinge 98% das cidades do Brasil

País tem apenas 128 municípios sem
infectados da doença, que atinge mais de
5.552 localidades. A mudança nos números de
cidades com registros da Covid-19 evidencia
um processo de interiorização da epidemia, o
qual tem ﬁcado mais visível nos últimos dois
meses. Atualmente o Coronavírus concentra
58% dos casos mais recentes em cidades do
interior, contra 42% em capitais e regiões
metropolitanas. É o inverso do que ocorria até
o ﬁm de maio deste ano. O infectologista da
Fiocruz chama a atenção para a velocidade de
propagação do vírus. “Se for pensar na
dimensão e onde esses municípios estão,
atingir [quase 100%] em cinco meses é rápido.
No Amazonas, o vírus chegou até de barco, ou
a tribos indígenas”, diz Xavier. Leia Mais
Fonte: Folha de São Paulo

Nova técnica
usa inteligência
artificial para
diagnosticar a
Covid-19

Pesquisadores
brasileiros
desenvolveram uma
técnica para
identiﬁcar o
Coronavírus e
prever
complicações. O
sistema usa
algoritmos de
inteligência
artiﬁcial capazes de
reconhecer em
amostras de plasma
sanguíneo de
pacientes um
padrão de
moléculas
característico da
doença. Segundo os
autores, também é
possível identiﬁcar,
entre os casos
conﬁrmados, os
indivíduos com
maior risco de
desenvolver
manifestações
graves, como
insuﬁciência
respiratória.
Leia Mais
Fonte: Exame

Taxa de letalidade
no país cai pela
metade em três
meses

A taxa de letalidade
da Covid-19 no
Brasil caiu de 6,9%
em 3 de maio para
3,4% nesta semana.
O índice brasileiro é
melhor que o
mundial, que hoje
está em 3,8%, e ao
de países da
Europa, de acordo
com informações
do Our World in
Data. O índice é
calculado pelo
número de óbitos
em comparação
com a quantidade
de casos
conﬁrmados de
infecção pelo
Coronavírus. Para a
nova estimativa, a
agência considera
também os casos
subnotiﬁcados,
devido à grande
quantidade de
pessoas
assintomáticas ou
que apresentam
apenas sintomas
leves da doença e
não chegam a ser
diagnosticadas.
Leia Mais
Fonte: Veja

VOLTEI DE UM
LOCAL ONDE HÁ
TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA,

O QUE DEVO FAZER?
Se puder, permaneça pelo menos
7 dias em casa, mesmo sem
sintomas.
Se apresentar febre + tosse ou
febre + falta de ar, comunique
ou procure o serviço de saúde.

TROQUE A PREOCUPAÇÃO
PELA PREVENÇÃO.
Todo cuidado é pouco.
Proteja-se e cuide de quem você ama!

