BOLETIM CORONAVÍRUS • 27/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Segundo balanço da Universidade John Hopkins, mais de 24 milhões de pessoas já foram
infectadas pelo novo coronavírus ao redor do mundo. Até o momento, o Brasil soma 3.761.391
casos confirmados e 118.649 óbitos decorrentes da doença.
Além da reunião realizada com a Fiocruz na semana passada, a Anvisa cumpriu mais duas
agendas de reuniões com instituições interessadas no registro de vacinas contra a COVID-19.
Hoje (27), o encontro foi com membros do governo do estado do Paraná, sobre o processo de
registro da vacina desenvolvida pela Rússia. Ontem (26), a reunião foi com representantes do
governo de São Paulo, e tratou de testes e registro da vacina chinesa CoronaVac.
A Presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, participou hoje de webinar sobre o processo de
desenvolvimento da vacina para COVID-19 da pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Na
ocasião, ela explicou que, no Brasil, a produção da vacina, após adequação da fábrica para
absorção da tecnologia, ficará a cargo do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos). Destacou também a resolução da Assembleia Mundial da Saúde (AMS) que
determinou que as vacinas para COVID-19 são bens públicos e não deveriam ser objeto de lucro
durante a pandemia. O acordo com a AstraZeneca vai permitir que o Brasil produza a vacina a
um custo de cerca de US$ 3.
A Prefeitura de São Paulo divulgou a quinta fase do inquérito epidemiológico que analisa a
quantidade de pessoas que já tiveram contato com o novo coronavírus na capital. Nesta fase do
inquérito, foi observado que 11% da população da cidade tem anticorpos para o Sars-COV 2. De
acordo com o Prefeito, Bruno Covas (PSDB), o estudo mostra a confirmação da tendência de que
o coronavírus afeta mais os menos favorecidos, os menos esclarecidos e os menos abastados.
No cenário internacional, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya
Swaminathan, afirmou que a imunidade de rebanho para a COVID-19 só deve ser atingida com
65% da população infectada. A entidade reforçou que não é recomendado permitir que o vírus
circule livremente para tentar atingir imunidade coletiva.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.761.391 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 118.649 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,2%.
VACINAS A Anvisa realizou mais duas reuniões com instituições interessadas no registro de
vacinas contra o novo coronavírus.

