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Em 101 dias, Covid-19 matou
mais que o trânsito em um ano
Em 2018, 32.655 pessoas morreram em
acidentes de trânsito no Brasil; até 4 de junho,
em 101 dias, a Covid-19 causou 34.021 mortes.

Fonte: Ministério da Saúde; Arte: Revista Piauí

Balanço
Casos confirmados

2.129.053
Brasil

55.294
Paraná

416.434
São Paulo

Casos recuperados

1.521.443
Brasil

19.268 220.974
Paraná

São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 21/07, às 16h40.

REGIONAL
Governo do Paraná propõe R$ 100 milhões
para compra de vacinas

O Governo do Estado apresentou uma emenda
ao projeto de lei 248/2020, que dispõe sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o
exercício de 2021, para alocar R$ 100 milhões
no caixa da Secretaria de Saúde para
aquisição de vacinas contra o novo
Coronavírus. A iniciativa foi determinada pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior e
apresentada para a Assembleia Legislativa
para assegurar recursos para a compra futura
da medicação, que atualmente passa por fase
de testes de eﬁcácia em estudos de diversos
laboratórios. a expectativa é que a vacina
esteja disponível no início de 2021 e, nesse
quadro, o Paraná já estará apto a iniciar o
processo de aquisição. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná

SP inicia testes com vacina chinesa para
Coronavírus

O governo de São Paulo começará nesta
terça-feira, 21, os testes para a CovonaVac,
vacina contra o Coronavírus proveniente da
China, em 12 centros médicos e acadêmicos
espalhados pelo Brasil. Após ser veriﬁcada
no Instituto Butantan, a carga, com 20 mil
doses será distribuída a 12 centros de
pesquisa, que serão responsáveis pelo
recrutamento, aplicação e acompanhamento
dos voluntários. As unidades do estado de
São Paulo responsáveis pelos testes incluem
o Instituto de Infectologia Emílio Ribas,
Hospital Israelita Albert Einstein,
Universidade Municipal de São Caetano do
Sul, Hospital das Clínicas da Unicamp,
Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto e o Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
Leia Mais
Fonte: R7

GERAL

Estudo indica que distanciamento também
diminui a gravidade da COVID-19

Um estudo publicado pela Universidade de
Oxford indica que o distanciamento social e o
uso de máscaras podem não apenas
desacelerar a transmissão do Coronavírus
como também diminuir a gravidade dos
sintomas de COVID-19 em infectados. Os
pesquisadores estudaram um surto da doença
entre 508 soldados na Suíça – a maioria
homens de 21 anos. Eles foram divididos em
dois grupos: um que foi infectado antes de
fazer distanciamento e outro que contraiu o
Coronavírus durante o isolamento. Do primeiro
grupo, de 341 soldados, 30% ﬁcaram doentes.
No segundo, com 154 integrantes, nenhum
desenvolveu COVID-19, apesar de possuírem
anticorpos especíﬁcos para o SARS-CoV-2. Os
autores aﬁrmam que o distanciamento social
retarda a propagação do vírus em um grupo de
adultos jovens e saudáveis, impede um surto
de COVID-19, mas também induz uma
resposta imune. Leia Mais
Fonte: Estado de Minas

Startup brasileira
cria sabonete que
promete proteção
contra a Covid-19

A startup brasileira
Aya Tech lançou um
sabonete à base
vegetal que protege
contra a infecção de
vírus e bactérias por
até 6 horas —
inclusive o
Coronavírus. O
sabonete, que pode
ser usado em todo
o corpo, é feito à
base de óleo
essencial de menta
e melaleuca, que
possui propriedades
antibióticas,
bactericidas e
fungicidas. Ele
contém também
clorexidina, um dos
compostos dos
sprays antissépticos
vendidos em
farmácias, que tem
efeito residual
persistente, ou seja,
seu princípio ativo
permanece por
várias horas após a
aplicação. O
sabonete teve
eﬁcácia
comprovada em
laboratório e é
certiﬁcado pela
Anvisa.
Leia Mais
Fonte: Exame

Laboratórios terão
24h para enviar
dados de testes
aplicados ao
Ministério da Saúde

O Ministério da
Saúde publicou
nesta terça-feira, 21,
uma portaria que
obriga laboratórios
públicos e privados a
notiﬁcarem a pasta
sobre todos os
resultados de testes
para Coronavírus em
até 24 horas.
Segundo membros
do ministério, a ideia
é ampliar o
monitoramento de
todos os testes
aplicados no país. A
avaliação deles é
que, embora a
notiﬁcação de casos
de Covid-19 já fosse
obrigatória, faltavam
regras especíﬁcas de
como devem ser
enviadas as
informações de
resultados de
exames e modelos
diferentes eram
usados pelos
estados. A pasta
também vê
necessidade de
maior controle
desses dados.
Leia Mais
Fonte: Folha de São Paulo

DICAS ON-LINE:

App Unimed Cliente

Evitar aglomerações é uma das
importantes formas de combater a
proliferação do Coronavírus.
O aplicativo Unimed Cliente possui
funcionalidades que podem ser
acessadas direto do seu celular:
Pedido de liberação de guia
Acesso ao Guia Médico
Carteirinha virtual
Atualização de dados cadastrais
Solicitação de segunda via de
carteirinha e muito mais.

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

