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Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Em meio, ainda, ao avanço da pandemia no Brasil – não obstante a redução na média de novos
contágios e óbitos – o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o afastamento do
Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), do cargo, por suspeitas de irregularidades
em contratos na saúde. A Procuradoria-Geral da República (PGR) chegou a pedir a prisão do
Governador, o que não foi acatado pelo STJ.
Importa salientar que esta semana outra autoridade pública da área da saúde também foi
afastada do cargo por suspeita de fraudes em contratações. O Secretário de Saúde do Distrito
Federal, Francisco Araujo, teve a prisão solicitada pelo Ministério Público do Distrito Federal. O
Secretário foi preso junto a outros representantes do alto escalão do órgão.
Em São Paulo, o Hospital das Clínicas investiga sete casos de pacientes suspeitos de terem se
reinfectado pelo novo coronavírus. Segundo a instituição, um ambulatório foi separado
exclusivamente para acompanhar esses possíveis casos.
O Diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas, afirmou hoje que a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) se propôs a “acompanhar mais de perto” e monitorar de forma próxima e
atenta a aprovação da vacina Coronavac, que vem sendo desenvolvida pelo instituto em parceria
com a empresa chinesa Sinovac, e que está na fase de testes em humanos no Brasil. De acordo
com ele, o Presidente da Agência, Antônio Barra Torres, concordou em dar celeridade ao registro
da vacina quando fossem apresentados os resultados da fase 3.
No cenário internacional, de acordo com informações veiculadas por meios de comunicação
britânicos, o governo do Reino Unido planeja usar sua própria agência reguladora para conceder
uma autorização temporária para uma futura vacina contra a COVID-19. Os planos do governo
britânico seriam uma forma de antecipar o uso de potencial vacina sem ter de esperar a
aprovação por parte da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês),
responsável por regular a questão em toda a União Europeia (UE). O Reino Unido ainda é
integrante da EMA até 31 de dezembro, quando termina o período de transição do Brexit.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.804.803 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 119.504 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.

MINISTÉRIO DA DEFESA
AÉREAS O Ministério publicou Portaria (link) adiando para o mês de dezembro de 2020 o prazo
de vencimento das Tarifas de Navegação Aérea, em virtude da pandemia.

