
“Haverá contraindicação da vacina do coronavírus
para gestantes?”: cientistas da UFPR respondem
novas dúvidas da sociedade sobre Covid-19
(https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/havera-
contraindicacao-da-vacina-para-gestantes-
cientistas-da-ufpr-respondem-duvidas-da-
sociedade-sobre-covid-19/)

Comissão da UFPR lança nota técnica com
números atualizados da evolução da covid-19 no
Paraná
(https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/comissao-
da-ufpr-lanca-nota-tecnica-com-numeros-
atualizados-da-evolucao-da-covid-19-no-
parana/)

Estudo da UFPR avalia risco de contaminação
por covid-19 para trabalhadores de estações de
tratamento de esgoto e para áreas sem
saneamento
(https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/estudo-
da-ufpr-avalia-o-risco-de-contaminacao-por-
covid-19-para-trabalhadores-de-estacoes-
de-tratamento-de-esgoto-resultados-tambem-

Estudo com a UFPR investiga hábitos de
comunidades acadêmicas na pandemia; veja
como participar
(https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/estudo-
busca-investigar-inseguranca-alimentar-em-
comunidades-academicas-na-pandemia-
veja-como-participar/)
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Indígenas vítimas da covid-19
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Extensão e Cultura

Grupo interdisciplinar analisa o impacto da covid-19 em
indígenas paranaenses
l Superintendência de Comunicação Social    } 1 de outubro de 2020 - 19h02

 (/#printfriendly)

A partir do cenário de grande vulnerabilidade dos povos indígenas diante da pandemia de covid-19,
um grupo de pesquisa e extensão da UFPR iniciou um esforço de monitorar as condições de
susceptibilidade desta população à doença. O grupo, coordenado pelo professor Alan Ripoll Alves,
conta com estudantes da pós-graduação e da graduação que analisam dados sobre a infecção e
vítimas nesse contexto, no Paraná, além de avaliar o seu reconhecimento pelas autoridades e o
acesso à assistência de saúde desses casos.

O grupo lançou recentemente uma nota (confira na íntegra) (https://www.ufpr.br/portalufpr/wp-
content/uploads/2020/10/Artigo-Covid-19-Indígenas.pdf) avaliando dados nacionais, segundo os
quais 158 povos originários já foram afetados, 32.818 indígenas contaminados e 821 mortos pela
doença.
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Mapa de óbitos pela covid-19 no Paraná até o dia 20 de setembro

Segundo a nota o grupo deseja “elevar a atenção sobre a importância dos cuidados para com a
comunidade indígena do Paraná e do Brasil como um todo em meio à diversidade dos seus grupos;
às condições inadequadas de saúde, moradia, educação e alimentação sob as quais a maior parte
dos seus integrantes vive”, além de conceder maior projeção ao papel que estes povos têm na
construção da identidade brasileira.
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