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Covid-19 x Influenza

Em todo o país, para cada paciente hospitalizado
com síndrome respiratória aguda causada
pelos vírus inﬂuenza (de doenças gripais mais
comuns), 56 pacientes foram hospitalizados
com síndrome respiratória aguda de Covid-19.

Fonte: InfoGripe; Art: Revista Piauí

Balanço
Casos confirmados

1.643.539
Brasil

33.939 323.708
Paraná

São Paulo

Casos recuperados

1.062.542
Brasil

8.817

Paraná

176.494
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 07/07, às 16h40.

REGIONAL
Número de casos da Covid-19 entre
crianças e adolescentes cresce 765%
e preocupa autoridades no Paraná

A faixa etária de dez a 19 anos foi a que mais
cresceu em casos da doença no estado. Para a
Sesa, a explicação está em dois fatores – no
acesso ao mercado de trabalho e às
aglomerações de jovens em meio à pandemia.
"As aglomerações impactaram nos nossos
números no Paraná", aﬁrmou a diretora de
atenção e vigilância da Sesa, Maria Goretti
Lopes. Nessa faixa etária, os sintomas da
Covid-19 geralmente são leves e, na maioria
dos casos, não há complicações. Mas, os
contaminados transmitem a doença muitas
vezes dentro de casa para pais e avós.
Leia Mais
Fonte: G1

SP tem queda de mortes por Coronavírus
em todo o estado pela 2ª semana seguida

Taxa de letalidade também caiu para 5% e é
a menor já registrada desde o início da
pandemia. A nova redução reforça a
tendência de achatamento progressivo da
curva de óbitos da pandemia, que vem
sendo apontada nas últimas semanas pelas
autoridades de saúde.
“São boas notícias, mas elas não devem ser
celebradas com emoção. Mas, sim, com
moderação para mantermos o foco em
medidas de controle da pandemia, aumento
da capacidade de atendimento do sistema
de saúde, obrigatoriedade do uso de
máscara e obediência à legislação e ao
distanciamento social”, declarou o
Governador. “Todos precisam ter paciência,
resiliência e compreensão de que ainda
estamos na pandemia”, reforçou Doria.
Leia Mais
Fonte: Portal do Governo de SP

GERAL

Uso de máscara pode reduzir em 40%
taxa de novos casos de Covid, diz estudo

O uso de máscara pela população pode reduzir
em 40% a taxa de crescimento das infecções
pelo novo Coronavírus. O dado é resultado de
uma pesquisa feita na Alemanha e publicada
no site VoxEU. Para chegar a esse resultado,
os pesquisadores analisaram o avanço dos
casos na cidade de Jena, que tem 110 mil
habitantes e foi a primeira da Alemanha a
adotar o uso obrigatório de máscara, em 6 de
abril —enquanto grande parte do do país só
passou a usar máscara a partir de 27 de abril.
De acordo com o estudo, a taxa de novos
casos registrados caiu para quase zero nos
dias subsequentes à introdução das máscaras.
Para validar os resultados, o estudo fez uma
simulação seguindo o mesmo padrão de
avanço da doença antes da adoção das
máscaras. Leia Mais
Fonte: UOL

OMS orienta que
viajantes encarem
pandemia de Covid-19
com seriedade e
monitorem todos
os países

Brasil e Uruguai
fecham acordo
para conter
avanço do
novo Coronavírus
na fronteira

A Organização
Mundial da Saúde
(OMS) pediu aos
viajantes hoje que
usem máscaras em
aviões e se
mantenham
informados, à
medida que casos
de covid-19 surgem
novamente em
alguns países,
provocando novas
restrições em locais
como a Austrália.
A porta-voz da
entidade Margaret
Harris pediu que as
pessoas não sejam
pegas de surpresa
por epidemias
locais e medidas de
quarentena
ressurgentes,
dizendo: "Se está
em algum lugar,
está em todo lugar
e as pessoas que
viajam precisam
entender isso. Este
vírus é generalizado
e as pessoas
precisam levar isso
muito, muito a
sério". Leia Mais

Com o acordo
recentemente
fechado, Brasil e
Uruguai passaram a
adotar as mesmas
medidas de controle
da pandemia na
fronteira. O
protocolo inclui
medidas iguais de
higienização para os
meios de transporte
e para o
funcionamento do
comércio e dos
serviços nos dois
lados da fronteira.
Essas ações
uniformes valem
também para o
isolamento e a
identiﬁcação de
casos suspeitos e
conﬁrmados de
Covid-19. Para isso,
o Uruguai se
comprometeu a doar
os testes que vão ser
aplicados nos
moradores das duas
cidades. As análises
vão ser feitas em
laboratórios
brasileiros. Leia Mais

Fonte: Reuters

Fonte: Globo

NESTE INVERNO,

CUIDE-SE!
Mantenha
as janelas
abertas
Utilize
máscaras
ao sair
Se tiver
sintomas gripais,
ﬁque em casa.

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

