PROJETO EXPERIMENTAL

BOLETIM CORONAVÍRUS
Edição 3, 1º de maio de 2020
PESQUISA

POR WINSTEIN ROWER
Projeção feita pelo Imperial
College de Londres aponta que
o Brasil tem a maior taxa de
contágio por coronavírus do
mundo. O estudo analisou a
evolução da pandemia em 48
países.
O Brasil está entre os nove
países que apresentam maior
tendência de crescimento na
pandemia. Os demais são:
Canadá, Índia, Irlanda, México,
Paquistão, Peru, Polônia e
Rússia.
Outro dado preocupante
divulgado pela instituição
britânica é que cada brasileiro
infectado transmite o vírus
para 2,8 pessoas.
De acordo com os
pesquisadores, a disseminação
do vírus aqui ocorre de forma
mais rápida em relação às
outras nações. Já a Grécia tem
a menor taxa, de 0,44.
O estudo também prevê que
o Brasil terá em média 5 mil
mortes a mais pelo covid-19
esta semana, o que pode
elevar o total a 10 mil óbitos.

Sites utilizados: G1, Jornal de
Brasília e Canal Tech,

Foto: Estado de Minas/Reprodução

NO TOPO DO
CONTÁGIO

POLÍTICA

Foto: Departamento de Saúde das Filipinas/EFEl

"E DAÍ?"
POR MIKAH RIBEIRO
Na terça-feira, 28, o Brasil ultrapassou a
China em números de mortos pelo
covid-19, somando 5.017, enquanto no
país asiático são 4.643. Após ser
questionado pelos jornalistas, o
presidente Bolsonaro respondeu: “E daí?
Eu lamento. Quer que eu faça o quê? Eu
sou Messias, mas não faço milagre”.

ESPERANÇA

KOBE BATE COVID
POR ROGÉRIO AMARAL
Um bebê de apenas 16 dias nascido nas
Filipinas é o paciente mais jovem no
mundo a se recuperar do novo
coronavírus. Kobe Manjares – nome dado
em homenagem ao astro do Basquete recebeu alta na última terça-feira. A
equipe médica se despediu da criança
com cartazes: "Kobe bate Covid".
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O BOOM DO TIK TOK
POR LILIAN OLIVEIRA
Houve um aumento de downloads do
aplicativo chinês, chegando a 2 bilhões
de usuários em todo o mundo. De
acordo com o próprio app, a "febre" pelo
Tik Tok ocorreu devido à pandemia do
novo coronavírus, já que as pessoas têm
passado mais tempo em frente às
telinhas dos smartphones.
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MÁSCARA DE PANO
Ao reutilizar a máscara é
necessário higienizar as
mãos e, ao colocá-la,
cobrir a boca e o nariz e
ajustá-la com segurança.
Após duas horas de uso,
tanto a máscara
descartável, quanto a de
pano, deve ser
substituída.

“

BARREIRA FÍSICA
A farmacêutica Elisângela
Cavalheiro, formada na
USP de Ribeirão Preto,
explica que a máscara
não é uma proteção
100% segura, mas é uma
barreira física de proteção
individual e que, na
atualidade, deve ser
usada por todos.
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Por Rogério Amaral

AO ESPIRRAR
A farmacêutica Elisângela
aconselha que,
quando tossir ou espirrar,
cobrir a boca e o nariz
com o antebraço ou um
lenço de papel e
descartá-lo
imediatamente.
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Outra dica é higienizar as
mãos e evitar tocar na mucosa
do nariz, boca e
olhos e não compartilhar
objetos do uso pessoal, como
talheres e copos. Evite
o contato próximo com outras
pessoas e mantenha
afastamento de um a dois
metros, sem aglomeração.

Sites utilizados: Ministério da Saúde e
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
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