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VIOLÊNCIA

Uma boa notícia
entre tantas ruins

Trump
anuncia
“reforma”
da polícia

Pela primeira vez, um medicamento, o Dexametasona, tem eﬁciência
comprovada para reduzir a mortalidade em pacientes com Covid-19
m medicamento demonstrou pela primeira vez que aumenta a
sobrevida em pacientes com Covid-19: barato e de fácil acesso,
o corticoide dexametasona reduz a mortalidade entre os pacientes mais graves, de acordo
com pesquisadores britânicos.
“A dexametasona reduz as mortes em um terço em pacientes
sob ventilação artificial”, disseram em um comunicado os
responsáveis pelo grande ensaio clínico Recovery. Segundo
eles, “para cada grupo de oito
pacientes submetidos à ventilação artificial, uma morte foi evitada”, graças a este corticoide.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) celebrou o “avanço científico” após o anúncio
de pesquisadores britânicos
sobre um medicamento da família de corticoides que reduz
significativamente a mortali-

U

dade nos pacientes graves de
Covid-19. “É o primeiro tratamento comprovado que reduz
a mortalidade nos pacientes
enfermos de Covid-19 sob assistência de oxigênio ou respirador”, comentou diretor-geral
da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em comunicado. “É
Descoberta dos efeitos
do cortidoide representa
um importante avanço
científico na luta contra
o novo coronavírus
uma boa notícia e felicito o governo britânico, a Universidade de Oxford e os numerosos
hospitais e pacientes no Reino
unido que contribuíram com
este avanço científico que salva vidas”, acrescentou.
Pouco depois do anúncio dos
pesquisadores, o governo bri-

tânico disse que o tratamento será usado imediatamente
para tratar os pacientes afetados. “A dexametasona é barata, já está no mercado e pode
ser usada imediatamente para salvar vidas em todo mundo”, disse um dos responsáveis
pelo Recovery, professor Peter
Horby, da Universidade de Oxford. “O benefício em termos
de sobrevivência é significativo em pacientes doentes o suficiente para precisarem de oxigênio, para os quais a dexametasona agora deve se tornar o
tratamento básico”, afirmou.
Em um vídeo postado em
sua conta no Twitter, o ministro da Saúde, Matt Hancock,
disse que o Reino Unido tem
200.000 tratamentos prontos
para uso armazenados desde março. Este medicamento
já é usado em muitas indicações por seus poderosos efei-

Remédio será usado imediatamente no Reino Unido
tos anti-inflamatórios. “É um
grande passo na busca de novas maneiras de tratar pacientes com Covid”, declarou o professor Stephen Powis, diretor
médico do serviço público de
saúde britânico.
De fato, como apontado pelos responsáveis do Recovery,
“a dexametasona é o primeiro
medicamento observado que
melhora a sobrevida em caso
de Covid-19”. Um medicamento de outra família, o antiviral
remdesivir, demonstrou alguma eficácia em acelerar a recu-

peração de pacientes. O anúncio foi feito oficialmente no fim
de abril pelas autoridades norte-americanas. No entanto, o
remdesivir não conseguiu provar que evitava mortes.
Nesta fase, apesar de uma infinidade de pistas, nenhum outro tratamento teve resultados
convincentes. No início deste
mês, o mesmo ensaio Recovery
concluiu que a hidroxicloroquina, sobre a qual alguns países
têm grandes esperanças, não
tinha efeito benéfico contra a
Covid-19. (AFP)

ONU alerta para a fome na América Latina
A crise do novo coronavírus empurra cerca de 40 milhões de pessoas para uma
situação de insegurança alimentar na América Latina e
no Caribe, alertou ontem a
ONU, que pediu medidas urgentes para evitar o que cha-

mou de uma “pandemia de
fome”. O Programa Mundial
de Alimentos (PMA) da ONU
assinalou que, nos 11 países
em que atua na região, o número de pessoas que enfrentam uma insegurança alimentar grave passou de 3,4

milhões no começo do ano
para 14 milhões. Incluir as
pessoas em insegurança alimentar moderada elevaria esta cifra para cerca de 40 milhões, devido ao impacto socioeconômico da pandemia,
declarou o diretor regional

do PMA para a América Latina e o Caribe, Miguel Barreto.
“Estamos realmente preocupados com esta tendência”,
assinalou Barreto em Genebra, por meio de um link de
vídeo desde o Panamá. “Infelizmente, as notícias tampou-

co são boas quando se trata
da situação de segurança alimentar. Nossas projeções desenham uma imagem sombria.
Precisamos agir rapidamente para evitar que esta crise
se converta em uma pandemia de fome.” (AFP)

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, assinou ontem um decreto
de reforma da polícia em
resposta à onda de protestos contra o abuso e o racismo que sacode o país, ainda
que não inclua itens gerais
de mudança solicitados pelos manifestantes. O decreto, anunciado dos jardins da
Casa Branca, inclui a proibição de técnicas de estrangulamento como forma de
imobilização, a menos que
“a vida de um oficial esteja em perigo”, disse o presidente. Ressaltando a vontade de restaurar a “lei e ordem”, ele também enfatizou
a necessidade de “aproxima
a polícia e a comunidade, e
não mantê-los afastados”.
No entanto, é pouco provável que o decreto satisfaça
os milhares de manifestantes que saíram às ruas para
denunciar o racismo e a brutalidade policial após a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos, sufocado por um policial branco que o asfixiou usando o
joelho, em Minneapolis, no
dia 25 de maio. O presidente norte-americano deixou
clara sua “firme oposição”
aos esforços “radicais” para desmantelar os serviços
policiais, como o anunciado em Minneapolis. (AFP)
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Crise diplomática

As autoridades de Pequim
alertaram ontem para a situação epidêmica “extremamente grave” na capital chinesa, onde um novo surto de
coronavírus foi detectado na
semana passada, com mais
de 100 casos registrados até
o momento. A capital chinesa começou a testar dezenas
de milhares de pessoas, apesar do fato de que a doença,
que surgiu no país no final de
2019, estar praticamente controlada. O ministro da Saúde
anunciou ontem 27 novos pacientes em Pequim, elevando para 106 o número total
de casos registrados nos últi-

mos cinco dias na cidade, onde não havia contaminação
há dois meses.
O novo foco da doença surgiu no enorme mercado atacadista de Xinfadi, ao sul da
capital, onde o coronavírus
foi detectado na semana passada. Vários casos também
foram registrados em outros
mercados, agora fechados. No
total, a prefeitura da cidade
ordenou o confinamento de
cerca de 30 áreas residenciais.
Seus milhares de habitantes
não podem sair, mas são autorizados a receber comida.
“A situação epidêmica na capital é extremamente grave”,
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Surto em Pequim
preocupa a China

Apesar da situação grave, não há pânico na capital
disse Xu Hejian, porta-voz da
cidade, a jornalistas, falando
de uma “corrida contra o relógio” contra o coronavírus.
No entanto, não há pânico
em Pequim, onde desde dezembro aconteceram apenas
nove mortes por Covid-19 e ne-
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nhuma desde a descoberta do
novo surto. Teme-se, porém,
uma segunda onda. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
disse acompanhar “muito de
perto” a situação e falou em
enviar mais especialistas para Pequim. (AFP)

A Coreia do Norte explodiu ontem o escritório de
relações com o Sul na cidade fronteiriça de Kaesong
- anunciou o Ministério da Uniﬁcação, após dias de
críticas e ameaças por parte de Pyongyang. No ﬁm de
semana passado, Kim Yo-jong, irmã do líder nortecoreano Kim Jong-un, fez ameaças contra o local.
“Dentro de pouco tempo, o inútil escritório de relações
entre o Norte e o Sul será completamente destruído”,
aﬁrmou, misteriosamente. Alguns analistas acreditam
que Pyongyang tenta provocar uma crise com Seul
no momento em que as negociações sobre seu
programa nuclear estão paralisadas.
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