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Expansão dos casos de Covid-19
no Brasil por categoria das cidades
No início da epidemia no Brasil, a maior parte
dos novos casos conﬁrmados estava concentrada
em capitais como Manaus e São Paulo. Agora
cidades menores vêm representando uma fração
cada vez maior nos registros diários.

Fonte: Brasil.io e IBGE; Arte: Nexo;

Balanço
Casos confirmados

2.455.905
Brasil

68.001 487.654
Paraná

São Paulo

Casos recuperados

1.667.667
Brasil

30.892 337.434
Paraná

São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 28/07, às 16h40.

REGIONAL
Casos de Covid crescem 164,5% entre
junho e julho no Paraná

O Paraná registrou 44.587 casos de Covid-19
nas quatro semanas epidemiológicas de julho,
crescimento de 164,5% em relação aos 16.855
casos notiﬁcados no mesmo período de junho,
segundo boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde. A análise leva em
consideração a data de diagnóstico, não a data
de divulgação, e as semanas epidemiológicas
23 (que engloba o último dia de maio) a 30
(até 25 de julho). Mesmo diante desse
aumento expressivo nos últimos dias, o
Estado ainda tem o terceiro menor índice do
País em casos por 100 mil habitantes (587,9) e
a quinta menor taxa de óbitos pela mesma
faixa populacional (14,6). Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná

Vacina contra Covid-19 pode estar
disponível em janeiro, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria,
disse que a vacina contra Coronavírus
produzida por um laboratório chinês, em
parceria com o Instituto Butantan, poderá
estar disponível para a população brasileira
a partir de janeiro de 2021. Isso, segundo o
governador, vai depender se os testes da
vacina forem bem-sucedidos. O secretário
estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn,
declarou que a Fase 3 vai demonstrar se a
vacina produz anticorpos contra a Covid-19
e se essa produção de anticorpos é
sustentada, ou seja, se isso é mantido por
um tempo prolongado. Leia Mais
Fonte: Agência Brasil

GERAL

Fechamento de empregos formais
desacelera em junho, diz Caged

O fechamento de vagas formais no mercado
de trabalho brasileiro, que disparou após o
início da pandemia de Coronavírus,
desacelerou em junho. No mês passado, o
saldo ﬁcou negativo em aproximadamente 11
mil postos, uma melhora signiﬁcativa em
relação aos meses anteriores. Ainda assim, o
total de empregos com carteira assinada
perdidos no país desde o início da pandemia,
em março, supera 1,5 milhão. O resultado é o
pior da série histórica do governo, iniciada em
1992. Os dados do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) foram
apresentados nesta terça-feira, 28, pelo
Ministério da Economia. Leia Mais
Fonte: Folha de São Paulo

OMS diz que
pandemia de
Covid-19 é "uma
grande onda", não
é sazonal

A Organização
Mundial da Saúde
(OMS) alertou nesta
terça-feira contra a
complacência sobre
a transmissão de
Coronavírus,
aﬁrmando que esse
vírus não se
comporta como o
da inﬂuenza que
tende a seguir
tendências
sazonais. “As
pessoas ainda estão
pensando sobre
estações do ano. O
que todos
precisamos ter na
cabeça é que esse é
um vírus e esse está
se comportando de
forma diferente”,
disse Margaret
Harris durante
brieﬁng virtual em
Genebra, fazendo
um apelo à
vigilância para que
aplique medidas
para conter a
transmissão que
está se espalhando
em grandes
aglomerações.
Leia Mais
Fonte: Reuters

Plasma reduz
mortalidade em
pacientes com
Covid, diz estudo

Um estudo
realizado no norte
da Itália constatou
uma redução na
mortalidade de
pacientes com
covid-19, tratados
com transfusões de
plasma sanguíneo
doado por pessoas
curadas. Segundo o
estudo, a taxa de
mortalidade entre
pacientes da
Covid-19
internados nas UTIs
dos hospitais
analisados oscilava
entre 13% e 20%,
porém caiu para 6%
entre os doentes
que participaram da
pesquisa. De acordo
com Massimo
Franchini, diretor
da ASST de Mântua,
a plasmoterapia
"melhorou o quadro
respiratório e
pulmonar dos
pacientes e reduziu
indícios
inﬂamatórios e a
carga viral".
Leia Mais
Fonte: Terra

A BATALHA AINDA

NÃO FOI VENCIDA
Mesmo que as restrições de distanciamento
social sejam ﬂexibilizadas a batalha contra o
Coronavírus ainda não acabou.
Não baixe a guarda, continue seguindo as
medidas de prevenção.

Evite ambientes com aglomeração

de pessoas e que favoreçam o
contato muito próximo.

Fique a pelo menos um metro de
distância de outras pessoas.

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

