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O Governo de São Paulo recebeu um lote 
de 11 milhões de máscaras adquiridas da 
China. A nova remessa completa uma 
compra total de 18 milhões de máscaras 
cirúrgicas e N-95 importadas da China. A 
primeira leva chegou em 30 de abril, com 7 
milhões de itens. “Importamos esses 
produtos da Ásia para reforçar nossos 
estoques de EPIs, oferecendo materiais 
para que as equipes estejam devidamente 
protegidas para atender a população”, diz o 
Secretário de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann. Leia Mais 

Casos confirmados

 65.995
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 20/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Paraná tem menor taxa de crescimento 
da Covid-19 do Brasil

Paraná foi o Estado que apresentou a menor 
taxa de crescimento de casos de Covid-19 
entre 11 e 18 de maio. No período, a variação 
foi de 27,6% no número de registros 
confirmados da doença, enquanto a média 
nacional bateu em 49,5%. No mesmo período, 
a taxa de crescimento do número de óbitos 
causados foi a menor do Brasil: 14,4%. Os 
dados fazem parte de um estudo coordenado 
pelo médico cardiologista José Rocha Faria, 
que é professor do Centro de Epidemiologia e 
Pesquisa Clínica (EPICENTER) da PUC-PR. A 
análise levou em conta os dados fornecidos 
pelo Ministério da Saúde. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

SP recebe mais 11 milhões de máscaras 
para enfrentamento à Covid-19

Fonte: Portal do Governo de S. Paulo

GERAL

Governo inclui cloroquina em tratamento 
de casos leves de Covid-19

O Ministério da Saúde incluiu hoje, 20, a 
cloroquina, e seu derivado 
hidroxicloroquina, no protocolo de 
tratamento para pacientes com sintomas 
leves de Covid-19. De acordo com o 
documento divulgado pela pasta, cabe ao 
médico a decisão sobre prescrever ou não a 
substância, sendo necessária também a 
vontade declarada do paciente, com a 
assinatura do Termo de Ciência e 
Consentimento. O governo alerta que, 
apesar de serem medicações utilizadas em 
diversos protocolos e de terem atividade in 
vitro demonstrada contra o Coronavírus, 
ainda não há resultados de “ensaios clínicos 
multicêntricos, controlados, cegos e 
randomizados que comprovem o benefício 
inequívoco dessas medicações para o 
tratamento da covid-19”. Leia Mais 
Fonte: Agência Brasil

Se os Estados 
Unidos forem os 
primeiros a 
desenvolverem uma 
vacina eficaz contra 
o novo Coronavírus, 
deverão 
compartilhá-la 
rapidamente com o 
mundo, disse o 
chefe dos Institutos 
Nacionais de Saúde, 
Francis Collins, em 
entrevista à AFP. 
Collins disse que 
“concorda 
absolutamente” com 
os líderes da França 
e da China que uma 
vacina deveria ser o 
que eles chamavam 
de “bem público 
global” e expressou 
preocupação 
particular pelos 
países da África e da 
América Latina.
Leia Mais

Vacina deve ser 
bem público global, 
diz chefe da saúde 
dos EUA

Chinesa que viajou 
a trabalho para 
Munique infectou 
colegas. Cientistas 
rastreiam cadeia de 
contágio e 
concluem que será 
difícil conter 
pandemia por causa 
das transmissões 
antes de os 
sintomas 
aparecerem. Uma 
equipe de cientistas 
analisou a cadeia 
de contágio iniciada 
pela primeira 
pessoa 
contaminada com o 
novo Coronavírus 
na Alemanha e 
descobriu que o 
tempo de incubação 
é de quatro dias, 
em média, ou mais 
curto do que se 
supunha. O estudo 
da equipe foi 
publicado na revista 
The Lancet 
Infectious Diseases.
Leia Mais

"Paciente zero" 
da Alemanha 
ajuda a entender 
epidemia

Fonte: SIMI-SP (Sistema de MOnitoramento Inteligente); Arte: Poder 360
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Todo cuidado é pouco. Proteja-se 
e cuide de quem você ama!

CASO SUSPEITO
O QUE SIGNIFICA UM

DE COVID-19?

Pessoas que apresentem febre, tosse 
seca e cansaço, além de outros 
sintomas menos comuns como 
congestão nasal, dor de cabeça, 
conjuntivite, dor de garganta, 
diarreia, perda de paladar ou olfato e 
erupção cutânea na pele ou 
descoloração dos dedos das mãos ou 
dos pés.

Algumas pessoas podem estar 
infectadas e não apresentarem ou 
terem sintomas muito leves.

Caso você se sinta doente e com 
sintomas de gripe:
 
- Evite contato físico com outras 
pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos. 

- Fique em casa isolado também dos 
demais familiares ou contactantes 
domiciliares por 14 dias.

- Só procure um hospital de 
referência se estiver com desconforto 
respiratório e falta de ar.  
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A unidade agrícola disponibiliza aos seus 
cooperados mais uma opção de compra de 
insumos para a próxima safra de verão. Até o 
dia 22 de maio, ocorre a comercialização do 
portfólio de Sementes, Fertilizantes e 
Agroquímicos com preços definidos para 
vencimentos de maio a novembro. 

Cooperado, defina a estratégia de manejo das 
culturas com seu agrônomo e trave a compra 
dos insumos do seu interesse. 

A finalização da venda pode ser realizada 
diretamente com a equipe de faturamento na 
unidade Castrolanda de seu relacionamento. 
Para isso é importante que já tenha os 
volumes definidos por propriedade. 

o governo prorrogou a quarentena no Estado até 31 de maio. A meta é 
que o  índice chegue a 70%.
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