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Observatório Global
Covid-19: Expansão dos Recuperados
Das 10 milhões de pessoas que já foram
confirmadas com Covid-19, no mundo, perto de 50%
já estão recuperadas.
Recuperados/Casos confirmados (em %)

Fonte: Covidly.com

Os 20 países com mais infectados, detêm 80% do
total de casos (8 milhões). Neste grupo, Alemanha,
Turquia e Qatar apresentam a maior proporção de
recuperados, com 91%, 86% e 82%, respectivamente.
Nesta lista, o Brasil está na 14ª posição, com 55% de
recuperados, e os EUA estão na 20ª posição, com
26% de recuperados.
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Nota: 20 países com maior número de casos confirmados

Quando considerados os 227 países monitorados, o
Brasil cai para o 144º lugar e os EUA para o 203º.
Nesta lista mais ampla, é comum liderarem o
ranking países que: já passaram há mais tempo pelo
pico da doença (p.ex. China); países pequenos,
isolados e/ou com baixa densidade populacional
(p.ex. Ilhas Faroé e Polinésia Francesa); e países que
tiveram poucas infecções iniciais e políticas de
isolamento mais eficientes (p.ex. Nova Zelândia).
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Com a propagação da doença, no entanto, o número
absoluto de recuperados tende crescer. No Brasil,
por exemplo, estamos perto de 60 mil óbitos, 780 mil
pessoas recuperadas e uma taxa de letalidade em
queda (atualmente 4,3% dos casos confirmados
vêm a óbito). Em parte, devido à ampliação da
testagem, que aumenta o número de casos
confirmados, mas também porque algumas UFs já
passaram pelo pico da doença (p.ex. AM).
Brasil - Número de recuperados, óbitos por
Covid-19 e letalidade (em %)
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[1] A OMS considera “recuperados” aqueles que tiveram dois resultados
negativos para Covid-19, com pelo menos um dia de intervalo.

RECUPERADOS DA COVID-19
nos países
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Política eficiente no combate à doença e adesão da
população às regras de isolamento favoreceram
chegar a 91% de pessoas já recuperadas.
Contribuíram: (i) resposta rápida, articulada e firme
dos governos; (ii) robusto sistema de saúde (forte
ampliação de UTIs para Covid); (iii) rastreamento
intensivo da cadeia de infectados (com uso
articulado de big data, IA, testagem e
sequenciamento genético do vírus) e isolamento de
potenciais infectados; e (iv) grande número de
laboratórios e pesquisadores na saúde.
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Epicentro da pandemia em mar/20, o país observa,
desde maio, a diminuição gradual do número de
casos e óbitos por dia. Demorou a tomar medidas de
restrição de circulação de pessoas. Em
compensação, teve que adotar severo regime de
quarentena. Hoje, com 78% de pessoas já
recuperadas, para o controle da propagação da
doença, vem trabalhando no desenvolvimento de
novas ferramentas digitais, como: análise de big
data, Inteligência Artificial e desenvolvimento de
novos modelos preditivos para o curso clínico de
pacientes da Covid.
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Segundo o Centro Russo de Crise, já há perto de 400
mil pessoas recuperadas (63% do total dos casos
confirmados). Entre as “armas” mais utilizadas está
um antiviral chamado “Avifavir”. Segundo o
Ministério da Saúde do país, este medicamento se
mostrou eficaz, em testes clínicos, acelerando na
recuperação dos pacientes. Trata-se de uma versão
de um medicamento japonês (Avigan), desenvolvido
pelo Russian Direct Investment Fund e o ChemRar
Group.
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A quarentena realizada na Espanha, uma das mais
severas, é considerada uma das principais razões
para a diminuição do número de novos casos e de
óbitos. Dos quase 250 mil contaminados, mais de
150 mil já estão recuperados (61% do total de
casos confirmados).
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Após 21 dias de lockdown (crucial para conter o
avanço da doença), em meados de abril, teve início o
relaxamento. No país, há uma enorme economia
informal que demandava a reabertura. Esta tem sido
gradual e em locais onde a pandemia está
controlada. Com 1,3 bilhão de habitantes, o país
possui mais de 500 mil infectados, 16 mil mortes e
mais de 300 mil recuperados (58% do total de
infectados). Os estados mais afetados também têm
taxa superior a 50%: Maharashtra 52%; Tami Nadu
55%; Delhi 63%; e Gujarat 73%. Nas regiões de maior
sucesso, atribui-se esse resultado a um eficiente
sistema de monitoramento e isolamento (com
testagem seletiva).

EUA

Casos confirmados de Covid-19
Recuperados
650.894

A�vos

Óbitos

1.744.551

-

1.000.000

126.764

2.000.000

Em 20/jan foi registrado o primeiro caso no país.
Dois meses depois, o país se tornou o epicentro da
doença no mundo. Os EUA já têm perto de 700 mil
recuperados (o maior contingente de recuperados
no mundo), mas isso representa apenas 26% do total
de casos confirmados. Os governadores têm
autonomia para a reabertura das atividades, mas há
pouca coordenação entre as ações do governo
central e dos estados. Isto, é um dos fatores que
ajuda a explicar o resultado ainda fraco em termos
de proporção de recuperados.

ASPECTOS MACROECONÔMICOS
Para o FMI, entre os países analisados, a Itália, país
que demorou a tomar medidas de isolamento,
deverá ter a maior queda no PIB (-9,1%), em 2020. Já
a Alemanha, que foi mais rápida e eficiente no
combate à Covid-19, deverá experimentar, em 2021,
a maior expansão do PIB (+5,1%) e a menor taxa de
desemprego (3,9%).
Previsões para o PIB e a Taxa de desemprego
(2020 e 2021)
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Fonte: FMI

No Brasil, em maio deste ano, tivemos o maior déficit
primário mensal dos últimos 23 anos (R$ 126,6
bilhões). Foram determinantes para isso a queda de
42% na receita e o aumento de 68% nas despesas.
No acumulado do ano, o déficit somou R$ 222,5
bilhões, quase 13 vezes maior que o ano anterior.
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Fonte: Tesouro Nacional

A Secretaria do Tesouro Nacional estima que o
rombo nas contas do setor público consolidado
(governo, estados, municípios e empresas estatais)
deverá somar R$ 708,7 bilhões em 2020 (10% do
PIB). Será o maior da série histórica, desde 2001.

CURIOSIDADES

Desinfecção em Wuhan

A USP de São Carlos desenvolveu um sistema para
desinfetar ambientes fechados e partículas
suspensas no ar, em locais onde circulam muitas
pessoas. O novo sistema usa tecnologia UVC (luz
ultravioleta)
para
inativação
rápida
de
microrganismos. Ele permite a decantação rápida
das partículas que são eliminadas do chão, antes de
alcançarem a área de respiração das pessoas.
Durante uma única passagem por esta luz intensa,
99,99% dos micro-organismos são eliminados.

Links úteis
Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc

BBC

https://www.bbc.com/

Covidly

https://covidly.com/

Elpais

https://brasil.elpais.com/sociedade/...

Exame

https://exame.com/

G1

https://g1.globo.com

Midilibre

https://www.midilibre.fr

Ministério da Saúde

https://covid.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/

Nationalpost

https://nationalpost.com/news/...

Notícias ao Minuto

https://www.noticiasaominuto.com

OMS

https://covid19.who.int/

Renovamidia

https://renovamidia.com.br

Sonoticaboa

https://www.sonoticaboa.com.br

Solidarites

https://solidarites-sante.gouv.fr/

Tass

https://www.tass.com

UOL

https://www.uol.com.br

Valor Econômico

https://valor.globo.com/
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