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PREVINA-SE!
É nosso dever dar o exemplo para
todos, assim como valorizar o trabalho
essencial que cada um tem feito em
nossa Cooperativa.

FAÇA SUA
PARTE E
COMBATA O
CORONAVÍRUS

Evolução diária da Covid-19
no Brasil

Fonte: Ministério da Saúde

Balanço
Casos confirmados

1.117.430
Brasil

15.673 221.973
Paraná

São Paulo

Casos recuperados

618.492
Brasil

4.414

Paraná

99.221

São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 23/06, às 16h40.

REGIONAL
Telemedicina Paraná já atendeu 10 mil
pessoas

O aplicativo Telemedicina Paraná alcançou a
marca de 10 mil pessoas atendidas por meio
do site e dos aplicativos. A ferramenta, que
oferece orientação e serviços médicos e
psicológicos gratuitos para a população, é
uma medida inovadora no combate à
pandemia do novo Coronavírus. Além de
possibilitar o atendimento médico à
população, a plataforma ajuda a diminuir o
ﬂuxo de pessoas em Hospitais e Unidades de
Saúde. “O aplicativo é uma forma eﬁciente e
inovadora que evita aglomerações e
deslocamentos desnecessários, protegendo
os proﬁssionais de saúde e a população em
geral”, disse o superintendente de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.
Leia Mais
Fonte: Agência Estadual de Notícias

Taxa de ocupação de leitos de UTI cai em
São Paulo de maio para junho

Um levantamento da CNN, com base em
dados da Secretaria Estadual de Saúde de
São Paulo, aponta que a taxa de ocupação
de leitos caiu de maio para junho. Em 20 de
maio, a ocupação dos leitos de UTI em
hospitais da rede estadual, era de 71,7%. Já
em 20 de junho, a porcentagem caiu para
66,5%. Na cidade de São Paulo, a taxa de
ocupação era de 92% em maio e passou
para 59% em junho nos hospitais
municipais. O indicador é um dos itens
levados em conta para a ﬂexibilização da
quarentena por causa do novo Coronavírus e
mudança de classiﬁcação no Plano São
Paulo — que estabelece critérios para a
reabertura de estabelecimentos. Leia Mais
Fonte: CNN Brasil

GERAL

Estudo identifica fatores que contribuíram
para disseminação inicial da Covid-19

Após analisar dados de 126 países, entre eles o
Brasil, pesquisadores da Unicamp
(Universidade de Campinas) e de Barcelona
identiﬁcaram um conjunto de fatores que
teriam favorecido o espalhamento rápido do
vírus na fase inicial da epidemia, ou seja, antes
que fossem adotadas políticas públicas para
conter o contágio. Segundo o estudo, entre os
fatores que contribuíram para a maior taxa
inicial de crescimento da Covid-19 estão:
temperatura baixa; maior proporção de idosos;
maior número de turistas internacionais nos
primeiros dias da epidemia; início precoce do
surto; maior prevalência de câncer de pulmão,
de câncer em geral e de DPOC (doença
pulmonar obstrutiva crônica), dentre outras.
Leia Mais
Fonte: Folha de S. Paulo

Começam testes
com vacina de
Oxford contra
Covid-19 no BR

Os testes em
voluntários
brasileiros da
vacina desenvolvida
pela Universidade
de Oxford, na
Inglaterra, contra a
Covid-19, doença
respiratória causada
pelo novo
Coronavírus,
tiveram início no
último ﬁm de
semana na
Universidade
Federal de São
Paulo (Unifesp),
informou em nota,
na noite de ontem,
22, a Fundação
Lemann, que
ﬁnancia o projeto.
Os testes da vacina
ChAdOx1 nCoV-19
no Brasil foram
anunciados no
início do mês e
deverão contar, de
acordo com a
Unifesp, com dois
mil voluntários em
São Paulo e com
mil no Rio de
Janeiro, onde serão
realizados pela
Rede D'Or.
Leia Mais
Fonte: EBC

Países que
tiveram sucesso
contra Covid-19
veem casos
ressurgirem

Muitos países que
tiveram sucesso no
enfrentamento do
Coronavírus estão
testemunhando um
aumento de casos
devido a
aglomerações
religiosas ou de
lazer, ou em locais
fechados, desde
que relaxaram as
restrições, disseram
autoridades da
Organização
Mundial da Saúde
(OMS). “Há muitos
países que tiveram
sucesso em
suprimir a
transmissão e
colocar a
transmissão de
pessoa a pessoas
em um nível baixo
que estão
começando a ver
um aumento de
casos”, disse Maria
Van Kerkhove,
epidemiologista e
principal autoridade
técnica da OMS
para a pandemia,
citando a Coreia do
Sul como uma
delas. Leia Mais
Fonte: Reuters

SAÚDE

ONLINE
Para evitar a aglomeração
de pessoas, utilize o
App Cliente Unimed.
Liberação de guias,
guia médico,
cartão virtural,
atualização cadastral
segunda via de cartão
e muito mais.
Disponível na

App Store

Disponível no

Google Play

Todo cuidado é pouco. Proteja-se
e cuide de quem você ama!

