BOLETIM CORONAVÍRUS • 23/11 a 27/11
Atualizações semanais da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
COVID-19 em números
Casos • Brasil: 6.204.220
Óbitos • Brasil: 171.460
CASOS 1 A Fiocruz divulgou o novo Boletim InfoGripe, relativo à semana de 15 a 21 de novembro
aponta para uma possível retomada de crescimento no país, em novembro, dos números de
casos e óbitos decorrentes do novo coronavírus. Todas as regiões do país encontram-se na zona
de risco e com ocorrência de casos muito altas.
CASOS 2 De acordo com a instituição científica britânica Imperial College, o Brasil alcançou nesta
semana a maior taxa de transmissão da COVID-19 desde maio. O Ministro da Saúde evita falar
em segunda onda no país, mas afirmou que há “repiques” no aumento de casos e mortes pela
doença.
TESTES 6,86 milhões de testes para o diagnóstico do novo coronavírus comprados pelo
Ministério da Saúde perderão a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Os testes
estão estocados em Guarulhos e não chegaram a ser distribuídos a estados e municípios. A
situação gerou um conflito entre o Ministério e Estados e municípios: a compra dos insumos é
realizada pelo Governo Federal. Porém, a distribuição só ocorre a partir da demanda de
governadores e prefeitos. De um lado, o Ministério afirma que só há a entrega mediante pedido.
De outro, os gestores criticam o recebimento de kits incompletos para diagnóstico e apontam
dificuldade no processamento das amostras.
LEGISLATIVO Representantes do Ministério participaram de reunião da Comissão Externa que
acompanha as ações de enfrentamento à pandemia para prestar esclarecimentos sobre os
testes. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, afirmou que há uma diferença
entre a data que consta da caixa dos exames e a que está nos componentes do teste, que têm
prazo de validade maior. Já a Diretora da Anvisa Cristiane Jourdan afirmou que não foi recebido
pedido para extensão do prazo de validade. Vale ressaltar que a entrega de testes vencidos é
uma infração sanitária.
VACINA 1 O Ministério da Saúde divulgou Relatório com o monitoramento das vacinas em
desenvolvimento contra a COVID-19.
VACINA 2 A farmacêutica Pfizer anunciou que deu início ao processo de submissão contínua
junto à Anvisa da vacina que desenvolve para o combate à COVID-19.
INTERNACIONAL A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) pediu aos países que não
exijam testes de COVID-19 aos viajantes, afirmando em que estes testes dão "uma falsa
sensação de segurança”.

