
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) que trabalham no sequenciamento do 
genoma do novo Coronavírus (Covid-19) 
descobriram que as cepas que circulam no 
Brasil se assemelham às encontradas na 
Europa, na América do Norte e na Oceania. A 
identificação foi durante o desenvolvimento de 
um novo protocolo para o sequenciamento do 
vírus, uma parceria do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz) com a University College London, 
no Reino Unido. Foram decodificados 18 
genomas completos em amostras de pacientes 
de cinco estados - Rio de Janeiro, Alagoas, 
Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina - e do 
Distrito Federal. Leia Mais

Boletim Informativo 
Coronavírus
  

Pesquisadores da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) desenvolveram um 
aplicativo que funciona como um 
“acelerômetro da Covid-19”, ou seja, que 
monitora em tempo real a tendência de 
aceleração ou desaceleração do crescimento 
da doença causada pelo novo Coronavírus 
em mais de 200 países e territórios.  
Disponível gratuitamente online, a 
ferramenta carrega os dados de casos 
notificados disponíveis na base do Centro 
Europeu de Prevenção e Controle de 
Doenças (ECDC), com atualizações diárias, e 
aplica técnicas de modelagem matemática 
para diagnosticar o estágio atual da 
epidemia em um determinado local. 
Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 02/06, às 16h40.  

REGIONAL 
Casos de Covid-19 sobem 60% em uma 
semana e óbitos caem 23%

O boletim epidemiológico publicado pela 
Secretaria de Estado da Saúde demonstra que 
a circulação do novo Coronavírus aumentou 
60% no Paraná na última semana. A diferença 
é entre os 877 casos da semana 
epidemiológica 21 (período de 17 a 23 de 
maio) e os 1.404 da semana 22 (período de 
24 a 30 de maio). No mesmo quadro houve 
diminuição de 23% no número de óbitos, de 
31 para 24. As regiões que registraram maior 
quantidade de casos novos foram Oeste 
(151%) e Noroeste (58%). Apesar do aumento 
da disseminação, o Paraná mantém a menor 
incidência do novo Coronavírus por 100 mil 
habitantes no Brasil, com taxa de 41. O índice 
nacional é de 245 e o regional (Sul) de 76,9.  
Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Cientistas da Unesp desenvolvem 
acelerômetro da Covid-19 

Fonte: Portal do Governo de São Paulo 
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Fonte:  Agência Brasil

Cientistas 
descobriram 27 
proteínas essenciais 
no sangue de 
pessoas infectadas 
com Covid-19 que 
disseram que 
podem agir como 
biomarcadores que 
preveem o quão 
grave um portador 
da doença pode 
ficar. Em uma 
pesquisa publicada 
no periódico 
científico Cell 
Systems, cientistas 
do Instituto Francis 
Crick britânico e da 
Charité – de Berlim, 
na Alemanha, 
descobriram que as 
proteínas estão 
presentes em níveis 
diferentes em 
pacientes de 
Covid-19, 
dependendo da 
gravidade de seus 
sintomas. Leia Mais

Proteínas no 
sangue de quem 
tem Covid-19 
podem prever 
gravidade da 
doença A Universidade de 

Oxford, no Reino 
Unido, começa 
nesta semana a 
terceira fase de 
testes clínicos. 
Desta vez, o 
imunizante em 
estudo será 
aplicado em pelo 
menos 10 mil 
pessoas com o 
objetivo de 
averiguar sua 
eficácia. Este é 
considerado o 
estudo mais 
avançado sobre 
vacina contra o 
Sars-CoV-2. Em 
apenas dois meses, 
os pesquisadores 
passaram da fase 1 
para a fase 3. 
Leia Mais

Vacina contra 
Coronavírus de 
Oxford entra na 
terceira fase de 
testes

Fonte: Catraca Livre 

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

Continue com as medidas preventivas: 

- Lave as mãos; 
- Use máscara; 
- Mantenha o distanciamento social; 
- Fique em casa. 

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA).
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Casos confirmados

Coronavírus chegou ao Brasil pela Europa, 
América do Norte e Oceania 

Balanço

NÃO ACABOU
A PANDEMIA 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107252&tit=Casos-de-Covid-19-sobem-60-em-uma-semana-e-obitos-caem-23
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/cientistas-da-unesp-desenvolvem-acelerometro-da-covid-19/%20
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/coronavirus-chegou-ao-brasil-pela-europa-america-do-norte-e-oceania
https://www.msn.com/pt-br/saude/medicina/vacina-contra-coronav%C3%ADrus-de-oxford-entra-na-terceira-fase-de-testes/ar-BB14Vswa?ocid=bingcovid%20
https://exame.com/ciencia/proteinas-no-sangue-de-quem-tem-covid-19-podem-prever-gravidade-da-doenca/%20

