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Atenção
O BRASIL OCUPA O 2º LUGAR NO MUNDO EM QUANTIDADE DE ÓBITOS

Brasil se afasta da expectativa de estabilização e volta a registrar aumento de novos
casos e óbitos de COVID-19
Diferente do que acreditava o Ministério da
Saúde, a tendência de estabilização na curva de
casos e óbitos por COVID-19 no Brasil não se
concretizou. Com exceção do Norte, todas as regiões
apresentaram crescimento. O órgão alerta para a
interiorização da doença.
Com uma nova avaliação em cima do
fechamento da semana epidemiológica 25, o
secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia,
tem a percepção de que o país não vive um momento
de tranquilidade: "a gente vê que nessa semana
tivemos um aumento signicativo de casos novos".
De acordo com o Ministério da Saúde houve

um acréscimo de 22% nos contágios entre o dia 14 e
20 de junho. Na semana anterior, o aumento havia
sido de 2%. O número de óbitos noticados também
desenhou no gráco uma curva mais ascendente,
crescendo 7% agora, diante de uma queda de 4% no
período anterior. Nesta quarta-feira (24/06), o país
chegou a marca dos 1.188.631 infectados e 53.830
óbitos.
São Paulo, o epicentro da pandemia e um dos
Estados que exibilizou a quarentena nas últimas
semanas, registrou um novo recorde nesta quarta:
mais de 9.000 casos conrmados nas últimas 24
horas, o maior número até agora.
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Interiorização da pandemia
Um estudo da Fiocruz Pernambuco traz dados
que comprovam o panorama atual de interiorização
dos casos da COVID-19 no estado. A capital
pernambucana, que concentrava 71% dos casos da
doença no estado no início do mês de abril, passou a
responder por apenas 34% em junho, no último
período observado na pesquisa. O inverso aconteceu
com os demais municípios, que partiram de 29% em

abril e passaram a responder por 66% de todos os
novos registros da doença no estado em junho.
O pesquisador da Fiocruz Pernambuco Wayner
Vieira, que é estatístico e epidemiologista, realizou
esta análise quantitativa com base em dados
disponibilizados até 6 de junho, pela Secretaria de
Saúde de Pernambuco.

A partir desses resultados, Vieira destaca a
agrante interiorização da epidemia, com acelerado
crescimento do número de casos em residentes no
interior. “O que traz como consequência o aumento
da demanda assistencial, face à pequena disponibilidade de leitos hospitalares, principalmente de UTI,

nessas regiões”, explica. Um desao para ser
enfrentado pelo sistema de saúde do estado e dos
municípios.
Leia a matéria
completa em
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Servidores, colaboradores e discentes, avaliem os nossos boletins
Em virtude da pandemia da COVID-19,
declarada pela Organização Mundial de Saúde, o IF
Sertão-PE instituiu o Comitê de Enfrentamento para
Ações de Prevenção e Controle da COVID-19, com o
objetivo de avaliar e acompanhar questões inerentes
à situação epidemiológica, atentando especialmente
para a saúde de servidores e discentes da instituição.
Formado por prossionais de saúde (enfermeiros,
nutricionista, médicos e psicólogos), além de
gestores e comunicadores do Instituto, o Comitê foi
criado através da Portaria nº 320, de 16 de março de
2020 e alterado por meio da Portaria nº 328, de 19 de

março de 2020.
Uma das ações do Comitê é construir e divulgar
Boletins Informativos com orientações de prevenção e
esclarecimentos sobre a pandemia do novo
coronavírus. Sendo assim, construímos um formulário
para que você avalie e faça suas sugestões sobre os
boletins que estão sendo divulgados semanalmente
para toda comunidade acadêmica.
Link do
formulário:
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