
Um estudo recente da Universidade de 
Cambridge, no Reino Unido, oferece novas 
evidências de que as máscaras podem ser 
cruciais para evitar uma nova onda de 
infecções. A pesquisa afirma que os lockdowns 
sozinhos não serão suficientes para impedir 
futuras ondas de contágio, a não ser que isso 
seja combinado com o uso massivo de 
máscaras para retardar a propagação da 
doença. Mesmo máscaras de pano caseiras, que 
têm eficácia limitada, podem "dramaticamente" 
reduzir a taxa de transmissão se usadas por um 
número de pessoas suficiente. Leia Mais
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Após dados relativos à cidade de São Paulo 
indicarem que o pico da pandemia de 
Coronavírus pode ter passado, o estado 
também registrou pela primeira vez uma 
diminuição no número de novas mortes na 
semana. Apesar de ligeira, a diferença 
negativa é inédita. A semana de número 24 
da pandemia, que se encerrou no dia 13 de 
junho, teve 1.523 óbitos pela Covid-19. Nos 
sete dias anteriores, este número havia sido 
de 1.526 e, antes, de 1.487 (ou seja, a curva 
era crescente até então). Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 16/06, às 16h40.  

REGIONAL 
Com 75% dos municípios afetados, Paraná 
tem cenário de alerta 

O Paraná registra indicadores preocupantes 
no início da semana em que deve alcançar a 
marca de 10 mil pessoas infectadas pelo 
novo Coronavírus (Sars-Cov-2): aumento no 
número de casos e de óbitos, recorde no 
número de internados, 51% de taxa de 
ocupação dos leitos de UTI exclusivos para 
enfrentar a doença, queda na faixa etária 
média dos diagnosticados e mais de 75% das 
cidades com registros da Covid-19. Ao mesmo 
tempo o Estado mantém a menor taxa de 
incidência de casos por 100 mil habitantes do 
País e a quarta menor taxa de mortalidade 
dentro da mesma regra populacional, atrás 
apenas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerias e 
Santa Catarina. O Paraná tem a 12ª maior 
taxa de letalidade (proporção entre o número 
de mortes e o número total de doentes) do 
País, com 3,4%, ao lado de Alagoas. Leia Mais
Fonte: Agência Estadual de Notícias

Apesar de crescimento no interior, SP 
tem 1ª semana com redução de mortes 
por Coronavírus

Fonte: Folha de S. Paulo
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Número de casos 
pode aumentar por 
interferência dos 
superspreaders, 
pessoas que são 
mais infecciosas do 
que é considerado 
normal. Para chegar 
a essa conclusão, 
foram analisados 
infectados pelo 
vírus que 
participaram dos 
mesmos eventos. 
Os resultados 
mostraram que pelo 
menos metade dos 
superespalhadores 
tinha menos de 40 
anos de idade e 
41% estavam 
assintomáticos 
quando passaram a 
doença, ou seja, 
não apresentavam 
sintomas do 
SARS-CoV-2. Se o 
contato desses 
indivíduos fosse 
reduzido em até 
25%, a rapidez do 
contágio da 
pandemia poderia 
diminuir. Leia Mais

Bares e academias 
podem piorar 
situação da 
Covid-19

Pesquisadores 
afirmam que 
encontraram a 
primeira droga que, 
comprovadamente, 
reduz a incidência 
de mortes pela 
Covid-19, doença 
causada pelo novo 
Coronavírus. De 
acordo com 
cientistas da 
Universidade de 
Oxford, em 
resultados 
apresentados hoje, 
houve redução de 
um terço das 
mortes em 
pacientes que 
precisavam de 
tratamento com 
oxigênio e 
receberam o 
corticoide 
dexametasona. Os 
números mostram 
que a redução de 
mortes foi de 35% 
para pacientes que 
precisavam de 
tratamento com 
respiradores e 20% 
para os que 
precisavam de 
suporte de 
oxigênio. Leia Mais

Estudo de Oxford 
encontra 1ª droga 
capaz de reduzir 
mortes por Covid-19
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Todo cuidado é pouco. Proteja-se 
e cuide de quem você ama!

Alguém com sintomas em casa? 
Aqueles que estão em isolamento devem 
permanecer em um cômodo separado dos 
outros moradores;

Durante o isolamento: 
Janelas abertas e casa arejada;

Uso do banheiro: 
Em imóveis que não há mais de um 
banheiro, a pessoa em isolamento deve ser 
a última a usar o banheiro. Após o uso, 
desinfete com água sanitária, álcool ou água 
e sabão.  
 

Fonte: InfoGripe; Art: Revista Piauí

Óbitos por Covid-19 vs SRAG
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Casos confirmados

Uso massivo de máscaras pode 'impedir 
segunda onda de Covid-19', diz estudo

Balanço

DICAS PARA O
ISOLAMENTO 
DOMICILIAR 

Para cada dez pessoas que morreram de 
Covid-19 em 2020, outras oito morreram com 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de 
causa indeterminada. 

Pelos estados, no Acre para cada 10 vítimas 
da Covid-19, há apenas 1 vítima de SRAG 
indeterminada. Em Minas Gerais, 45. No 
Paraná, 51. No Mato Grosso do Sul, 87. 

COOPERADO(A),
PREVINA-SE!
Nesse momento, pedimos a 
todos a colaboração e empenho 
para nos mantermos seguros e 
fora de circulação em nossas 
unidades. 

UTILIZE OS 
CANAIS ONLINE 
CASTROLANDA
E SE CUIDE.

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107438&tit=Com-75-dos-municipios-afetados-Parana-tem-cenario-de-alerta
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/apesar-de-crescimento-no-interior-sp-tem-1a-semana-com-reducao-de-mortes-por-coronavirus.shtml
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/06/uso-massivo-de-mascaras-pode-impedir-segunda-onda-de-covid-19-diz-estudo.html
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/16/esteroide-dexametasona-reduz-mortes-por-covid-19-diz-pesquisa-de-oxford.htm
https://exame.com/ciencia/bares-e-academias-podem-piorar-situacao-da-covid-19/

