
A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
tornou obrigatória a cobertura de testes 
sorológicos para detectar o Coronavírus em 
planos de saúde. Segundo o gerente-geral de 
Regulação Assistencial, Teófilo Rodrigues, os 
exames sorológicos passam a ser de cobertura 
obrigatória nas segmentações ambulatorial, 
hospitalar (com ou sem obstetrícia) e 
referência, nos casos em que o paciente 
apresente ou tenha apresentado os seguintes 
quadros clínicos: Síndrome Gripal - quadro 
respiratório agudo e Síndrome Respiratória 
Aguda Grave - desconforto 
respiratório/dificuldade para respirar ou 
pressão persistente no tórax ou saturação de 
oxigênio menor do que 95% em ar ambiente 
ou coloração azulada dos lábios ou rosto. 
Leia Mais
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A partir de quarta, dia 1º de julho, a 
Vigilância Sanitária vai multar pessoas ou 
estabelecimentos comerciais que 
desrespeitarem o uso de máscaras em 
espaços comuns. Os valores serão 
integralmente repassados ao programa 
Alimento Solidário, que distribui cestas de 
alimentos para famílias carentes. Em 
estabelecimentos comerciais, a multa 
prevista é de R$ 5 mil por pessoa sem 
máscara a cada fiscalização. Já em espaços 
públicos, como ruas e praças, a pessoas que 
não estiver usando a proteção será multada 
em R$ 500. Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 30/06, às 16h40.  

REGIONAL 
Paraná anuncia 'quarentena mais 
restritiva' para combater a Covid-19 

O governador do Paraná, Ratinho Junior 
(PSD), anunciou, nesta terça-feira, 30, 
medidas mais restritivas de combate ao 
Coronavírus. As novas medidas serão 
aplicadas em Cornélio Procópio, Cianorte, 
Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba, e 
devem ser adotadas pelas regionais de saúde 
dessas cidades por 14 dias a partir desta 
quarta-feira. O governador, no entanto, não 
descartou a possibilidade de lockdown. 
Segundo ele, o estado não tem problemas 
com relação a quantidade de respiradores. 
Contudo, insumos como, por exemplo, 
medicamentos para a sedação estão em 
escassez. Leia Mais
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SP vai reverter recurso de multa por 
falta de máscara em doação de alimentos

Fonte: Portal do Governo de SP

GERAL

Fonte: R7

Casos recuperados

1.383.678
Brasil

Brasil
765.381

51.089
Paraná

5.100 
Paraná

118.312
São Paulo

O diretor-geral da 
Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros 
Adhanom 
Ghebreyesus, 
afirmou nesta 
semana que o 
corticoide 
dexametasona 
"salva vidas" de 
pacientes graves da 
Covid-19. Um dia 
antes de se 
completarem seis 
meses desde o 
primeiro caso 
relatado do novo 
Coronavírus, a 
entidade 
estabeleceu cinco 
novas diretrizes 
para os países 
enfrentarem a 
pandemia. 
Leia Mais

Dexametasona a 
pacientes graves 
da Covid-19 'salva 
vidas', diz OMS

A vacina em 
desenvolvimento 
pela Universidade 
de Oxford e a 
farmacêutica 
britânica 
Astrazeneca deve 
ter resultados 
preliminares da 
última etapa de 
estudos entre 
outubro e 
novembro desse 
ano, disse a 
diretora-médica da 
empresa no Brasil, 
Maria Augusta 
Bernardini. Caso os 
resultados forem 
significativos, a 
empresa pretende 
solicitar a agências 
reguladoras uma 
autorização de 
registro em caráter 
excepcional para 
permitir que a 
vacina comece a ser 
disponibilizada.
Leia Mais

Farmacêutica que 
pesquisa vacina com 
Oxford diz esperar 
primeiros resultados 
de estudos já em 
outubro
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Número crescentes da Covid-19
nos estados brasileiros 
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Casos confirmados

ANS torna obrigatória cobertura de 
teste de Covid-19 por planos de saúde

Balanço

São Paulo e Rio de Janeiro lideram o número 
de infectados. 
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SALVE VIDAS 

FIQUE 
EM CASA 

Pacientes 
assintomáticos 
também transmitem 
o Coronavírus. 
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