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A partir de componentes convencionais 
fabricados em série no Brasil e sem a 
necessidade de mão de obra altamente 
qualificada para a instalação, a Fiocruz 
desenvolveu um aparelho emergencial 
eficiente e de baixo custo para tratar o ar em 
unidades de terapia intensiva (UTI). Montado 
em apenas dez dias, o aparelho segue regras 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) para a quantidade e qualidade do ar 
fornecido, contribuindo para reduzir os riscos 
de infecção no ambiente hospitalar. O projeto 
foi desenvolvido pela equipe da 
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos 
Campi (Cogic/Fiocruz). Leia Mais

Boletim Informativo 
Coronavírus
  

O Governador João Doria confirmou em 
coletiva mais uma queda, pela terceira 
semana consecutiva, no número de mortes 
pelo novo Coronavírus no Estado de São 
Paulo. A menor taxa de letalidade por 
Covid-19 da série histórica também foi 
registrada em SP, com 4,8% nesta segunda 
– no início de maio, chegou a 8,6%. “São 
boas notícias, mas que devem ser 
celebradas com muita moderação e muita 
solidariedade e nos colocar no foco das 
medidas de controle da pandemia e do 
atendimento de saúde. Não é hora de 
festejar ou sair para comemorar. É hora para 
estarmos concentrados, seguindo orientação 
da saúde e orando pela redução, como tem 
acontecido nas últimas três semanas, do 
número de óbitos em São Paulo”, afirmou o 
Governador. As taxas de ocupação dos leitos 
de UTI são de 64,7% na Grande São Paulo e 
66,1% no Estado. Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 14/07, às 16h40.  

REGIONAL 
Presos do Paraná já produziram 2 milhões 
de unidades de EPIs 

Presos do sistema penal do Paraná têm 
trabalhado para colaborar com a produção de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) 
contra o Covid-19. A confecção de máscaras, 
jalecos, uniformes, escafandros, toucas e 
outros itens dentro das unidades prisionais, 
que já passou de 2 milhões, é uma forma de 
reduzir a demanda de compra do 
Departamento Penitenciário (Depen) e demais 
instituições ligadas à Secretaria da Segurança 
Pública, assim como a de setores da saúde e 
de prefeituras. Leia Mais
Fonte: Agência Estadual de Notícias

SP registra queda de mortes por 
Coronavírus por três semanas seguidas

Fonte: Portal do Governo de SP
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Fonte: Agência Brasil
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Um estudo recente 
da Universidade 
King´s College 
reforça suspeita já 
levantada por 
cientistas: a 
imunidade que as 
pessoas 
desenvolvem após 
contrair a Covid-19 
tem vida curta. Os 
cientistas analisaram 
a resposta do corpo 
ao vírus em 90 
pacientes e 
profissionais da área 
de saúde até 94 dias 
depois da infecção e 
verificaram que os 
anticorpos criados 
pelo sistema 
imunológico podem 
ser reduzidos a 
ponto de a pessoa 
perder sua 
imunidade em 
meses, assim como 
acontece com um 
resfriado comum. 
Leia Mais

Imunidade à 
Covid-19 pode ser 
perdida em meses, 
sugere estudo 
britânico

Pela primeira vez 
desde 11 de março, 
a cidade de Nova 
York passou 24 
horas sem registrar 
mortes pelo novo 
Coronavírus 
(Sars-CoV-2), 
informou o 
Departamento de 
Saúde local. O 
número é 
considerado um 
marco na cidade 
que foi um dos 
epicentros da 
pandemia de 
Covid-19 no mundo, 
chegando a 
registrar 597 óbitos 
em apenas um dia.   
Nova York impôs 
um rigoroso 
lockdown em março 
para tentar conter o 
avanço da doença e, 
na última semana, 
começou a fase três 
de flexibilização 
das regras de 
isolamento.
Leia Mais

Nova York tem 1º 
dia sem mortes por 
Covid desde março

Fonte: UOL

Fonte: Exame
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Casos confirmados

Fiocruz desenvolve sistema de tratamento 
de ar emergencial para UTIs

Balanço

Dados coletados até 13/07

Crescimento absoluto de 
Covid-19 por Estado

Fonte: brasil.io e Dasa 

Luvas e máscaras descartáveis usadas 
devem ser colocadas em sacos plásticos 
separados, bem fechados e inseridos no 
lixo comum. 

Estes materiais não podem seguir para 
reciclagem. 

Estes itens são foco de contaminação.  

TROQUE A PREOCUPAÇÃO
PELA PREVENÇÃO.

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

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107866&tit=Presos-do-Parana-ja-produziram2-milhoes-de-unidades-de-EPIs
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-queda-de-mortes-por-coronavirus-por-tres-semanas-seguidas/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/fiocruz-desenvolve-sistema-de-tratamento-de-ar-emergencial-para-utis
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/13/nova-york-primeiro-dia-sem-mortes-coronavirus.htm
https://exame.com/ciencia/imunidade-a-covid-19-pode-ser-perdida-em-meses-sugere-estudo-britanico/

