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Taxa de contágio
da covid-19 no
país é a menor
desde abril

BALANÇO A taxa de transmissão do coronaví-
rus no Brasil voltou a registrar leve queda, in-
dicando cenário de estabilização do contágio,
segundo novo relatório do grupo de pesqui-
sadores da universidade britânica Imperial
College de Londres que monitora a pandemia.

De acordo com as estimativas dos cientistas,
o índice ficou em 0,94 nesta semana. A taxa
de contágio indica para quantas pessoas um
paciente infectado consegue transmitir o novo
coronavírus. Quando o indicador está abaixo
de 1, há indícios de desaceleração do surto e,
acima disso, ele tem tendência de alta.

É a segunda vez desde abril que o índice fi-
ca abaixo de 1. A primeira ocorreu há duas
semanas, quando ela ficou em 0,98. Na se-
mana passada, ela voltou a subir para 1. Es-

pecialistas ressaltam, porém,
que apesar das duas quedas
no período de três semanas,
os dados não permitem con-
cluir que a pandemia está em
aceleração ou desaceleração,
pois as variações são peque-
nas e estão dentro de uma
margem de erro.

No relatório desta semana,
por exemplo, essa margem
(também chamada de inter-
valo de confiança) está entre
0,90 e 1,01. Na semana pas-
sada, ela ficou entre 0,93 e
1,12. Qualquer valor dentro
desses intervalos é possível.

Além disso, os pesquisado-
res do Imperial College res-
saltam no relatório que os re-
sultados brasileiros devem ser
“interpretados com cautela”,
pois a notificação de mortes e
casos no país está mudando.

Uma das principais altera-
ções feitas nas últimas sema-
nas foi a decisão do Ministério
da Saúde de aceitar registros
de casos diagnosticados por
critérios clínicos e de ima-

gem, ou seja, por meio do
histórico de sintomas e exa-
mes que mostrem o compro-
metimento pulmonar do
doente, como tomografia e
ressonância. Com isso, deixou
de ser necessária a confirma-
ção laboratorial por meio de
exame PCR ou sorológico.

O cálculo do Imperial Col-
lege é feito usando um mo-
delo matemático que consi-
dera o número de mortes
confirmadas a cada semana
e estima o nível de transmis-
são do vírus mesmo com a
subnotificação.

O balanço de ontem mos-
trou que o Brasil teve 859
mortes pela covid-19 em
média na última semana. Os
números levantados pelo
consórcio de imprensa com
as secretarias estaduais de
saúde mostram que, nas úl-
timas 24 horas, foram con-
tabilizadas 1.166 novas mor-
tes e 41.889 novas infecções.
Ao todo, 122.681 já perderam
a vida por causa da doença.

0,94
é a taxa de
contágio
atual da
doença
no Brasil.
Quando o
índice está
abaixo de 1,
há indícios
dedesace-
leração
do surto

JUSTIÇA MILITAR
MANDA PRENDER PM
ACUSADO DE ESTUPRO

RIO DE JANEIRO A Justiça Mi-
litar decretou a prisão do PM
acusado de estupro por uma
produtora cultural, em Co-
pacabana, no Rio de Janeiro.
Segundo a vítima, que por
segurança não teve a identi-
dade revelada, o PM a atacou
dentro da própria casa dela,
no dia 24 de agosto.

O suspeito chegou a ser
preso administrativamente
pela própria corporação, mas
foi solto. Na segunda-feira, a
PM chegou a dizer que ele
permanecia preso, porém
encaminhou uma nota infor-
mando que o policial estava
respondendo em liberdade.

A PM informou que, no
mesmo dia, o comandante do
batalhão de Copacabana de-
terminou a prisão adminis-
trativa. “É uma prisão previs-
ta no nosso regulamento, que
ela é imediata, sequer o poli-
cial militar é ouvido. É uma
medida enérgica para preser-
var a disciplina da corpora-
ção”, explicou o porta-voz da
PM, coronel Mauro Fliess.

A PM abriu um Inquérito
Policial Militar para investi-
gar o ataque. A Polícia Civil
também abriu uma investi-
gação para apurar o caso.

SP: 107 CIDADES
QUEREM REABRIR
ESCOLAS ESSE MÊS

EDUCAÇÃO Ao menos 107 ci-
dades paulistas já indicaram
adesão ao plano de retomada
das atividades presenciais
nas escolas esse mês, de
acordo com a Secretaria de
Estado da Educação.

O governo estadual deu
aval para que municípios há
28 dias na fase amarela do
plano de reabertura econômi-
ca reabram colégios públicos e
particulares em setembro pa-
ra atividades de reforço esco-
lar. Na prática, a decisão sobre
abrir ou não ficou nas mãos
das prefeituras, que vêm so-
frendo pressão tanto das uni-
dades privadas, que pedem a
volta, quanto de professores,
que veem riscos de aumento
na contaminação.

Brasileira ficou
cinco meses
infectada com o
novo coronavírus
ESTUDO Uma brasileira car-
regou por cinco meses o co-
ronavírus, com capacidade
de infectar outras pessoas. O
mais surpreendente é que
ela passou todo esse tempo
sem apresentar sintomas. O
caso, que é considerado o
mais longo de infecção do
vírus no mundo, está sendo
acompanhado por cientistas
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).

Para os pesquisadores, o
caso reforça que os assinto-
máticos são os pilares de
sustentação da disseminação
do Sars-CoV-2. Identificada
apenas como Paciente Nú-
mero 3, a mulher adoeceu
em março e ficou três sema-
nas com sintomas leves.

Depois, os sintomas fo-
ram embora, mas o corona-
vírus não. A paciente é uma
profissional de saúde do Rio
de Janeiro.

Desde março, a coordena-
dora da pesquisa, professora
Teresinha Marta, testou por
RT-PCR mais de 3 mil pes-
soas, em sua maioria profis-
sionais de saúde do Estado
do Rio de Janeiro. O trabalho
faz parte da força-tarefa de
estudo do coronavírus reali-
zado pela UFRJ, com a parti-
cipação dos cientistas Lucia-
na Costa, Amilcar Tanuri e
Teresinha Marta Castineiras,
do Instituto de Biologia e da
Faculdade de Medicina.

Susto
ONÇA ‘PASSEIA’ EM
CIDADE PAULISTA

Uma onça assustou moradores do bairro Nove de Julho, em
Cerqueira César (SP), ontem. O felino foi flagrado “passean-
do” livremente pelas ruas e chegou a invadir uma casa. Nin-
guém foi atacado pelo animal, que foi capturado pelo Corpo
de Bombeiros. FOTO DE REPRODUÇÃO
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