
Um grupo liderado por pesquisadores da 
Universidade de Oxford, no Reino Unido, 
desenvolveu um modelo matemático que pode 
explicar por que crianças são menos 
suscetíveis à Covid-19. Ao cruzar dados de 
faixa etária dos infectados e severidade dos 
casos na Europa, os pesquisadores concluíram 
que a exposição a diversas espécies de 
Coronavírus endêmicos na infância induziria 
uma resposta imune também capaz de 
proteger contra o novo Coronavírus. Porém, 
após sucessivas exposições a esses HCOVs ao 
longo da vida, esse sistema de defesa se 
tornaria tão especializado que já não seria 
capaz de reconhecer e combater vírus 
emergentes, como o Sars-CoV-2. Leia Mais
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Pesquisadores do ICB-USP (Instituto de 
Ciências Biomédicas da USP) mostraram que é 
possível usar um método mais simples e 
barato, que não  depende de reagentes 
importados, para detectar de modo confiável a 
presença de material genético do Coronavírus, 
causador da Covid-19 no organismo humano.
Com resultados similares aos do teste mais 
complexo hoje considerado o padrão ouro por 
quem está rastreando a pandemia, a 
adaptação proposta por Edison Luiz Durigon e 
seus colegas do ICB poderia ser empregada 
com facilidade em universidades e 
laboratórios de análises clínicas em cidades de 
médio porte, o que facilitaria a ampliação da 
testagem da doença. Leia Mais
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 11/08, às 16h40.  

REGIONAL 
Governo do Paraná e Rússia vão assinar 
acordo para fabricação de vacina contra 
Coronavírus

O governo do Paraná anunciou que vai assinar 
um convênio com a Rússia para produzir a 
vacina Sputnik V. Segundo o governo do 
Paraná, o passo seguinte à assinatura do 
acordo é o compartilhamento do protocolo 
russo com a Anvisa, para que a agência 
brasileira libere a realização dos 
procedimentos necessários para os testes. 
Jorge Callado, presidente do Tecpar, ressaltou 
que a pesquisa vai avançar conforme o 
compartilhamento as informações. “Antes da 
liberação, não há possibilidade de colocar 
nada em prática. Reitero que a prudência e a 
segurança são palavras-chave nesse 
processo”, declarou o presidente do Tecpar. 
Leia Mais
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Método simples e barato de PCR detecta
Coronavírus, diz grupo de pesquisadores 
da USP
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Diretor-geral da 
agência da ONU 
ressaltou que está 
nas mãos da 
humanidade 
controlar a doença, 
que se aproxima de 
20 milhões de casos 
no mundo. “Ainda 
não é tarde para dar 
a volta por cima", 
ressaltou o dirigente 
em entrevista 
coletiva na sede da 
entidade, em 
Genebra. "As cadeias 
de transmissão 
foram quebradas por 
uma combinação de 
identificação rápida 
de casos, 
rastreamento 
completo de 
contatos, tratamento 
adequado de 
pacientes, 
distanciamento 
físico, uso de 
máscara, 
higienização regular 
das mãos e o ato de 
tossir longe dos 
outros", resumiu.
Leia Mais

‘Ainda não é 
tarde’ para conter 
pandemia de 
Covid-19, afirma 
OMSTrês vacinas estão 

com testes em 
andamento no 
Brasil atualmente, 
após aprovação da 
Agência Nacional 
de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 
para a realização de 
estudos. Todas 
estão em fase 
avançada de testes, 
na chamada 
pesquisa clínica, ou 
seja, aplicação em 
humanos. A 
infectologista 
Nancy Bellei, da 
Universidade 
Federal de São 
Paulo (Unifesp), 
alerta que tomar 
mais de um tipo 
não significa que a 
pessoa ficará mais 
protegida contra a 
Covid-19. “A pessoa 
vai tomar uma 
vacina, vamos 
aguardar os estudos 
e ver depois se há 
uma vacina melhor 
que a outra”.
Leia Mais

Tomar mais de 
uma vacina não 
significa maior 
proteção
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Casos confirmados

Pesquisa desenvolve modelo para explicar 
por que idosos são mais suscetíveis à 
Covid-19

Balanço

Modelo estatístico estima a velocidade da 
doença considerando intervalos de 30 dias

Aceleração da Covid-19 no Brasil

Fonte:  Folha de São Paulo.
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