BOLETIM CORONAVÍRUS • 09/09
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil atingiu, hoje, a marca de 128.539 mortes e 4.197.889 casos de Covid-19 desde o início
da pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde.
Ontem (08), o Governo brasileiro foi surpreendido com o comunicado emitido pela empresa
AstraZeneca sobre a suspensão dos testes globais de candidata a vacina contra Covid-19. Em
nota, o Ministério da Saúde declarou que a suspensão temporária do estudo tem regras
definidas em protocolo e baseadas em padrão internacional. A pasta informou ainda que a pausa
nos testes significa que não haverá inclusão, neste momento, de novos participantes.
A vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino
Unido, é tida pelo Governo brasileiro como uma das principais apostas para a imunização contra
a Covid-19 no país.
Importa rememorar que o Governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), assinou memorando de entendimento com a AstraZeneca prevendo a
compra de 30 milhões de doses da vacina, com entrega prevista para dezembro de 2020 e
janeiro do ano de 2021. Ademais, está prevista a possibilidade de aquisição de mais 70 milhões
se a vacina tiver eficácia e segurança comprovadas.
O acordo inicial prevê, ainda, a transferência da tecnologia desenvolvida pela Universidade de
Oxford e pelo laboratório AstraZeneca para produção local na Fiocruz, com previsão do
ministério de início ainda no primeiro semestre de 2021.
A empresa AstraZeneca se pronunciou afirmando que um comitê independente está revisando
as causas que levaram à interrupção dos testes clínicos da vacina para covid-19 e que,
dependendo dos resultados, os estudos podem ser retomados.
Após o anúncio da suspensão dos testes pela AstraZeneca, o Grupo Dasa e a Mafra firmaram
uma parceria com a americana Covaxx, uma subsidiária da United Biomedical Inc (UBI), para
testes clínicos fase 2/3 de uma vacina contra covid-19. Os estudos devem começar no início do
próximo ano e devem participar três mil voluntários. Representantes da Dasa declararam que
após a conclusão destes estudos, a empresa protocolará solicitação de autorização de ensaios
do imunizante junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep).
Por fim, ainda no que diz respeito às pesquisas para uma vacina segura e eficaz, o Governador
de São Paulo, João Dória, anunciou, durante entrevista coletiva, que a vacina Coronavac,
desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegou a 99%
de eficácia na produção de anticorpos em pessoas com mais de 60 anos. Na ocasião, o Diretor
do Instituto Butantan, Dimas Covas, garantiu que 46 milhões de doses da vacina, que atualmente
estará na terceira fase de testes, estarão disponíveis para o Ministério da Saúde em dezembro
deste ano.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 4.197.889 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 128.539 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.
VACINA Ontem (08), a Anvisa recebeu o comunicado de suspensão dos testes da vacina
desenvolvida pelo laboratório Astrazeneca contra a COVID-19. O estudo será interrompido
temporariamente, até que o evento adverso grave observado num voluntário do Reino Unido
seja investigado quanto à sua relação com a vacina. No Brasil, não há relato de eventos adversos
graves em voluntários (link).

CONGRESSO NACIONAL
RECURSOS O Senado Federal aprovou ampliação do prazo para uso de recursos da União em
ações contra a Covid-19 em estados e municípios (PL 4078/2020). Pela proposta, recursos
poderão ser utilizados até 31 de dezembro de 2021. O texto vai à Câmara.

