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D E  C U R I T I B A

Os principais sintomas 
do Coronavírus são:

FEBRE + TOSSE 
ou
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

Publicidade Legal

A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) dis-
se nesta terça-feira que 
1 milhão de mortos pela 
Covid-19 é “uma mar-
ca muito triste”, depois 
de muitas das vítimas 
sofrerem uma “morte 
terrível e solitária” e de 
suas famílias não pode-
rem dizer adeus.

O número de mortos 
pelo Coronavírus no 
mundo superou a marca 
de 1 milhão, de acordo 
com a Universidade de 
John Hopkins, uma esta-
tística sombria em uma 
pandemia que devastou 
a economia global, so-

brecarregou sistemas de 
saúde e mudou o modo 
de vida das pessoas.

“Muitas pessoas per-
deram muitas pessoas 
e não tiveram a chance 
de dizer adeus. Muitas 
pessoas que morreram, 
morreram sozinhas... É 
uma morte terrivelmen-
te difícil e solitária”, dis-
se a porta-voz da OMS 
Margaret Harris em uma 
entrevista da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) em Genebra. “A 
única coisa positiva so-
bre o vírus é que ele é 
suprimível, não é a gri-
pe.” n

OMS classificou a marca como “muito triste para o mundo”

Mundo atinge um milhão 
de mortes pelo Coronavírus

Nove em dez recuperados têm 
efeitos colaterais da Covid-19

Nove em cada dez 
pacientes com Coro-
navírus relataram ter 
experimentado efeitos 
colaterais como fadiga, 
perda do olfato ou pa-
ladar e efeitos psicoló-
gicos depois de se recu-
perarem da doença, de 
acordo com um estudo 
preliminar sul-coreano.

A pesquisa ocorre 
no momento em que o 
número global de mor-
tes pela Covid-19 ultra-
passou 1 milhão nesta 
terça-feira, um marco 
sombrio em uma pan-
demia que devastou a 

economia global, so-
brecarregou os siste-
mas de saúde e mudou 
a maneira como as pes-
soas vivem.

Em uma pesquisa 
online com 965 pa-
cientes recuperados da 
infecção, 879 pessoas, 
o equivalente a 91,1%, 
responderam que es-
tavam sofrendo pelo 
menos um efeito cola-
teral da doença, disse 
Kwon Jun-wook, auto-
ridade da Agência de 
Prevenção e Controle 
de Doenças da Coreia 
(KDCA). n

Brasil tem segunda-feira com 
menos mortes em cinco meses

O Brasil registrou nesta 
segunda-feira 317 novos 
óbitos em decorrência da 
covid-19, o que eleva o to-
tal de mortes pela doença 
no país a 142.058, de acor-
do com dados do Ministé-
rio da Saúde.

O número representa 
a segunda-feira útil com 
menos mortes por Coro-
navírus no País desde 04 
de maio, quando foram 
registradas 277 mortes. 
Na segunda-feira do fe-
riado de 7 de outubro, o 
registro foi de um número 

mais baixo que o de hoje 
(310 mortes). Os registros 
de contaminações e de 
mortes pela covid-19 des-
pencam em fins de sema-
na e feriados. Dados do 
Ministério da Saúde apon-
tam que os domingos e as 
segundas-feiras são os dias 
com menos notificações 
de novas vítimas. A dife-
rença, segundo técnicos 
da pasta, se dá pelo regime 
de plantão nos centros de 
saúde e em laboratórios, 
o que atrasa o repasse das 
informações. n

Sepultadores abrem covas no cemitério 
de Vila Formosa, em São Paulo

Profissional de saúde se prepara para 
colher amostra na Coreia do Sul

Aprovados serão convocados conforme 
a necessidade da Prefeitura
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