
A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Número 9 – 08 de junho de 2020    

ESPECIAL COVID-19ESPECIAL COVID-19

Ministério da Saúde

Ÿ Coronavírus Brasil: https://covid.saude.gov.br 

Veja o que as principais entidades de saúde no Brasil e no mundo estão publicando sobre a 

Pandemia do Novo Cornavírus (SARS-CoV-2). 

E não deixe de conferir nossas dicas culturais para o período de quarentena.

Ÿ Ministério da Saúde divulgará dados de Covid-19 em plataforma interativa - https://bit.ly/2YbxShE 

Ÿ Informe Epidemiológico Coronavírus – 08/06/2020: https://bit.ly/2MHxRN3 

Ÿ Painel de Monitoramento de Casos: https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel 

Ÿ Aplicativo SAÚDE DIGITAL MG – COVID-19: https://www.saude.mg.gov.br/saudedigitalmg 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)  

Ÿ Nota Técnica nº 45 - Preenchimento das características de raça, cor e etnia nas fichas de notificação 
da COVID-19 nos Sistemas SIVEP GRIPE e E-SUS/VE – 02/06/2020: https://bit.ly/2YgfBPZ 

Prefeitura de Belo Horizonte

Ÿ Nota Técnica nº 44 - Recomendações aos profissionais e serviços de saúde para contenção da 
transmissão do SARS-CoV-2 (COVID-19) – 28/05/2020: https://bit.ly/3f79SmF 

Ÿ Boletim Epidemiológico COVID-19 em Belo Horizonte – 08/06/2020: https://bit.ly/2YcII6Z

Ÿ Boletim de Monitoramento nº 4 – 05/06/2020: https://bit.ly/2MFvjPs 

Ÿ Painel de Monitoramento da COVID-19: https://bit.ly/3eZPTpO 

Ÿ Nota Técnica COVID-19 nº 026/2020 - Recomendações para realização de testes rápidos para os 
profissionais de segurança pública do município de Belo Horizonte, em situação de surto/epidemia de 
COVID-19 – 22/05/2020: https://bit.ly/37e1jn3 

Ÿ Nota Técnica COVID-19 nº 027/2020 - Recomendações para notificação de resultados de exames 
para COVID-19 por laboratórios privados e drogarias do município de Belo Horizonte, diante da pandemia 
de COVID-19 – 27/05/2020: https://bit.ly/3f2UY0w 

Ÿ Cabe a cada CRM, autorizar ou não consultas, procedimentos e cirurgias, diz nota do CFM – 
22/05/2020: https://bit.ly/2MD2jrp 

Associação Médica de Minas Gerais

Sociedade Brasileira de Pediatria:

Ÿ Asma, Atopia e a COVID-19 – 03/06/2020: https://bit.ly/30ren7z 

Ÿ Nota Informativa COVID-19 nº 07/2020 - orientações aos hóspedes da rede hoteleira de Belo 
Horizonte sobre cuidados em relação à COVID-19  - atualização 26/05/2020: https://bit.ly/3h8cFxt 

Ÿ O uso de máscaras faciais em tempo de COVID-19 por crianças e adolescentes: Uma proposta 
inicial – 29/05/2020: https://bit.ly/2ANtr4r 

Ÿ Cloroquina/Hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19 em crianças e adolescentes: Parecer 
Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria – 29/05/2020: https://bit.ly/379Nkia 

Ÿ Insuficiência Adrenal e COVID-19 – 28/05/2020: https://bit.ly/2Yctb7c 

Ÿ Recomendações para realização de endoscopia digestiva alta e baixa em crianças durante a 
pandemia da COVID-19 – atualização 27/05/2020: https://bit.ly/37coAG5 

Ÿ Live Empatia no Atendimento Digital: Telemedicina na prática clínica do pediatra – 26/05/2020: 
https://bit.ly/3dKFGgO 

Conselho Federal de Medicina (CFM)

Ÿ CFM e CFF repudiam práticas que interfiram na autonomia de médicos em relação à receita digital – 
29/05/2020: https://bit.ly/2MG4A5f 

Ÿ Portal #LinhadeFrente: http://linhadefrente.cfm.org.br/ 

Ÿ Página dedicada à publicação de informações sobre a COVID-19: www.ammg.org.br/covid19  

Ÿ Informações sobre o Novo Coronavírus: https://portal.fiocruz.br/coronavirus

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Ÿ Instruções sobre coleta, armazenamento e transporte de amostras para diagnóstico de Coronavírus e 
outros Vírus Respiratórios - Versão 5 – 20/05/2020: https://bit.ly/2MCqLJJ 

Ÿ Boletim Matinal nº 19 – 08/06/2020: https://bit.ly/30gfC9s 

Johns Hopkins University and Medicine

Ÿ Centro de Pesquisa do Coronavírus: https://coronavirus.jhu.edu/ 

Ÿ Retraction—Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-
19: a multinational registry analysis – 05/06/2020: https://bit.ly/2MHaTW8 

Faculdade de Medicina da UFMG

Ÿ Talking to children about illness and death of a loved one during the COVID-19 pandemic – 
04/06/2020: https://bit.ly/3h2wMxc 

Fundação Ezequiel Dias (FUNED)

The Lancet

Ÿ The immune system of children: the key to understanding SARS-CoV-2 susceptibility? – 06/06/2020: 
https://bit.ly/3dKIyua 

CULTURA E INFORMAÇÕES ÚTEIS NA QUARENTENA:

E para não deixar de consumir cultura, mesmo sem sair de casa:

Ÿ CCBB Educativo em Casa: https://www.ccbbeducativo.com/

Ÿ Espetáculo “Malala, a menina que queria ir para a escola”: https://bit.ly/3f3sQul 

Ÿ Ao vivo da NASA: https://bit.ly/30kSOFn

Ÿ Teatro Cólon – Buenos Aires: https://www.youtube.com/user/teatrocolontv

Ÿ EuroArtsChannel: https://bit.ly/2AM637B 

Ÿ Versinhos do Bem-querer: https://www.versinhos.com.br/ 


