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EDITORIAL 
 

Ao contrário do que pensei no momento da publicação do primeiro boletim informativo 

do projeto, em 25 de meio de 2020, iniciamos 2021 em plena ascensão da curva 

epidêmica no Brasil.  

No último boletim de 2020, publicado no dia 08 de dezembro, o Brasil tinha 6.558.954 de 

casos confirmados e 176.975 mortes. Ontem, dia do fechamento do primeiro boletim 

informativo sobre a Covid-19 de 2021, o país havia registrado 9.526.875 casos confirmados 

e 231.646 mortes. De lá pra cá, em dois meses, o número de casos aumentou 45% e de 

mortes 31%. 

E as vacinas? Sim, temos vacinas! Viramos o ano com a expectativa da vacinação, 

olhando os países aprovarem o uso emergencial das vacinas testadas e com eficácia 

superior a 50%, conforme orienta a OMS, e aguardando a nossa vez.  

Enfim, depois das trapalhadas do Ministério da Saúde, que deveria ser o grande 

coordenador e guardião do Programa Nacional de Imunização (PNI), vimos a aprovação 

pela ANVISA do uso emergencial de duas vacinas testadas por instituições centenárias e 

renomadas. A ciência venceu a primeira batalha! 

Assim, em meio a corrida de estados e municípios para a garantia das suas doses, 

iniciamos a controvertida e lenta vacinação da população brasileira, o que, segundo 

especialistas, pode ainda custar muitas vidas até a chamada imunidade coletiva. 

Espero que a ciência vença as próximas batalhas porque vacinas salvam vidas e 

vacinação é estratégia coletiva!  

 

Vacine-se! Defenda o SUS! Proteja a coletividade! 

 

 

Londrina, 08 de fevereiro de 2021 

 

 
 

Profa Dra Marselle Nobre de Carvalho 

Coordenadora geral do Projeto Safety 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto SAFETY retoma as atividades e apresenta o primeiro boletim informativo semanal 

do ano de 2021, que tem como finalidade reunir informações atualizadas sobre a 

pandemia no mundo, especialmente no Paraná e Londrina, bem como ofertar alertas e 

evidências científicas atuais traduzidas e analisadas.  

Este boletim está dividido em quatro seções: 1) situação epidemiológica, 2) notícias da 

semana, 3) dica safety e 4) leitura recomendada. A seção 1 traz o compilado da situação 

epidemiológica no mundo e américas, bem como a situação no Brasil por unidades da 

federação. Também tem informações detalhadas da situação da COVID-19 no estado 

do Paraná, por regionais de saúde, e a cidade de Londrina. 

A seção 2 se refere a quatro notícias da semana. A primeira é sobre as variantes do novo 

coronavírus. A segunda é o ritmo lento da vacinação no Brasil e o risco de 

aprofundamento da crise global em função do acesso desigual às vacinas. A terceira 

trata das vacinas no Amazonas, especialmente a vacinação das populações ribeirinhas 

e a criação do Fundo Epidemiológico destinado ao socorro dos estados que mais 

necessitarem de doses em situações de escassez e dificuldade. A quarta é sobre a 

avaliação de muito alto risco em Londrina e o retorno imediato as aulas. 

Na seção 3, a Dica Safety traz 1) informações sobre as mascaras de tecido, 2) trechos da 

nota orientativa acerca das medidas de prevenção e controle da disseminação das 

variantes do SARS-CoV-2 e 3) orientação sobre notificação de reação pós-vacinação. 

Na seção 4, a Leitura Recomendada traz a cartilha intitulada “O SUS e a efetivação do 

Direito Humano à Saúde” 

 

Boa leitura! 
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SEÇÃO 1. SITUAÇAO EPIDEMIOLÓGICA 
 

MUNDO E AMÉRICAS 
 

 

106.677.025 

Casos confirmados 

 

2.326.830 

Mortes  

48.030.641 

Casos confirmados 

 

1.114.513 

Mortes 
 

*Em 07/02/2021. Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/    

BRASIL 

 

9.526.875 
Casos confirmados 

 

231.646 
Mortes 

 

*Em 07/02/2021. Fonte: https://painel.redecovida.org/ . 

 

Evolução dos casos confirmados 

 

Figura 1. Evolução do número de casos confirmados no Brasil desde o primeiro caso até o dia 07/02/2021 
Fonte dos dados: https://painel.redecovida.org/  
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Média móvel de casos novos 
 

 
Figura 2. Média móvel (7 dias) de casos novos no Brasil de 08/03/2020 a 07/02/2021 Fonte dos dados: 

https://painel.redecovida.org/  

 

Unidades da Federação 
 

  

Mapa 1. Casos confirmados e óbitos até 07/02/2021, por estado da federação.  Fonte dos dados: 
https://covid19br.wcota.me/ 
 

 
Mapa 2. Vacinados até 07/02/2021, por estado da federação. Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/ 

 

https://painel.redecovida.org/
https://covid19br.wcota.me/
https://covid19br.wcota.me/
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Tabela 1. Casos confirmados, mortes, casos suspeitos, pessoas recuperadas, testes realizados e 

pessoas vacinadas, por unidade da federação. Brasil, 07/02/2021. 

Estado Casos Mortes Recuperados Suspeitos Testes Vacinados 

AC 50.546 888 44.202 652 139.248 9.942 

AL 120.694 2.805 114.837 6.926 245.234 65.620 

AM 282.739 9.003 232.091 4.052 672.149 115.200 

AP 78.799 1.079 58.615 1.086 135.352 9.287 

BA 607.946 10.373 584.179 138.199 1.978.117 286.006 

CE 382.597 10.612 290.977 39.975 1.285.139 159.007 

DF 281.002 4.618 270.957 43 782.118 97.793 

ES 302.854 5.995 283.465 192.954 909.599 74.537 

GO 360.776 7.707 346.341 306.835 756.164 125.437 

MA 209.778 4.775 196.784 1.145 509.320 84.759 

MG 774.111 15.930 697.254 2.284.178 2.897.457 304.314 

MS 165.553 3.012 155.196 30 549.753 71.688 

MT 225.458 5.308 211.509 32.090 886.966 57.370 

PA 339.273 7.824 318.167 1.506 980.727 73.970 

PB 198.124 4.146 149.792 561 602.214 66.406 

PE 270.801 10.494 226.973 4.954 1.120.033 189.362 

PI 162.405 3.127 158.549 998 513.013 45.325 

PR 569.911 10.388 416.060 10.951 2.163.928 198.310 

RJ 537.986 30.597 499.782 52.017 2.313.502 268.214 

RN 144.780 3.339 98.586 82.241 555.310 66.504 

RO 131.172 2.346 108.793 188.346 368.632 25.300 

RR 75.712 896 70.893 36.241 168.193 14.775 

RS 564.216 10.995 541.779 7.787 2.349.189 230.858 

SC 594.747 6.524 569.033 103.705 1.451.703 89.162 

SE 140.623 2.827 123.868 1.762 291.127 26.393 

SP 1.849.334 54.614 1.604.022 961.246 8.153.498 802.955 

TO 140.592 1.419 95.278 708 335.448 14.145 

TOTAL 9.562.529 231.641 8.467.982 4.461.188 33.113.133 3.572.639 

Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/ 

 

  

https://covid19br.wcota.me/
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RANKING DOS 10 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS 

 

 
Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/. Data: 07/02/2021 

 

RANKING DOS 10 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE MORTES 

 

 
Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/. Data: 07/02/2021 
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RANKING DOS 10 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS VACINADAS 
 

 
Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/. Data: 07/02/2021 
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PARANÁ 
 

 

565.655 
Casos confirmados 

 

10.309 
Mortes 

*Em 07/02/2021. Fonte: Informe epidemiológico SESA PR. 

 

Evolução dos casos confirmados 
 

 
Figura 3. Evolução dos casos conf irmados no Paraná até 07/02/2021 no Paraná. Fonte: https://painel.redecovida.org/  

 

Média móvel de casos novos 
 

 
Figura 4. Média móvel (7 dias) de casos novos no Paraná de 18/03/2020 a 07/02/2021 no Paraná. Fonte: 

https://painel.redecovida.org/  

https://painel.redecovida.org/
https://painel.redecovida.org/


 
 

10 

REGIONAIS DE SAÚDE 
 

 
Figura 5. Número de total de casos confirmados (linha amarela) e total de mortes (linha marrom) até 

07/02/2021, por regional de saúde do Estado do Paraná. Fonte:  Informe Epidemiológico COVID-19 SESA PR. 

 

 

RANKING DOS 20 MUNICÍPIOS COM MAIS CASOS CONFIRMADOS NO PARANÁ* 
 

 

*Número absoluto de casos. Fonte: Informe Epidemiológico COVID-19 SESA PR. Em 07/02/2021. 
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RANKING DOS 20 MUNICÍPIOS COM MAIOR NÚMERO DE MORTES NO PARANÁ* 
 

 

*Número absoluto de mortes. Fonte: Informe Epidemiológico COVID-19 SESA PR. Em 07/02/2021. 
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LONDRINA 
 

 

32.953 
Casos confirmados 

 

605 
Mortes 

*Em 07/02/2021. Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, PR.  

 

Evolução dos casos confirmados 
 

 

Figura 6. Evolução dos casos confirmados no município de Londrina até 07/02/2021 no Paraná. Fonte: Informe 

Epidemiológico COVID-19 SESA PR.  

 

Média móvel de casos novos 
 

 
Figura 7. Média móvel (7 dias) de casos novos confirmados de 01/12/2020 a 07/02/2021 no município de Londrina 

no Paraná. Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, PR. 
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Média móvel de óbitos 
 

 
Figura 8. Média móvel (7 dias) de óbitos de 02/12/2020 a 07/02/2021 no município de Londrina no Paraná. Fonte: 

Prefeitura Municipal de Londrina, PR. 
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SEÇÃO 2. NOTÍCIAS DA SEMANA 

2.1 AS VARIANTES DO NOVO CORONAVÍRUS 
 
Júlia Brambilla Casteletti e Marselle Nobre de Carvalho 

 

No dia 03 de fevereiro de 2021, o jornal Correio Braziliense publicou  matéria sobre nota técnica do 

Ministério da Saúde, enviada dia 01/02 para as Secretarias Estaduais de Saúde,  com 

recomendações sobre a nova variante do SARS-CoV-2 no Brasil. A matéria jornalística destacou a 

recomendação para as pessoas evitarem viagens não essenciais no país, em especial para 

regiões com incidência elevada da variante detectada no Amazonas, e a notificação imediata 

de possíveis casos de reinfecção. 

 

Evolução do vírus e mutações 

 

O surgimento de mutações é um evento natural e esperado dentro da evolução dos vírus, sendo 

que elas provêm de diversos processos que propiciam o surgimento de diferenças dentro de cada 

grupo genético. Quando essas mutações ocasionam relevantes alterações clínico-

epidemiológicas, como por exemplo, maior gravidade e potencial de infectividade,  passam a ser 

classificadas como variante de atenção (OMS).  

 

Desde a caracterização genômica inicial do SARS-CoV-2, este foi dividido em diferentes grupos 

genéticos ou clados. Quando ocorrem algumas mutações específicas, estas podem estabelecer uma 

nova linhagem do vírus em circulação. Em algumas referências, as linhagens também são conhecidas 

como grupo genético (figura 9). 

 

 

 
Figura 9. Esquema didático para profissionais de saúde sobre classificações genéticas dos vírus. Fonte: 

Ministério da Saúde. 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/02/4904385-ministerio-da-saude-recomenda-evitar-viagens-a-areas-com-nova-cepa-do-coronavirus.html
https://www.paho.org/pt/file/80853/download?token=FPTfm0D_
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
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Pensando na evolução do vírus causador da COVID-19, um grupo de pesquisadores desenvolveu 

um sistema de classificação em linhagens, tendo como base dois grandes ramos que receberam 

a denominação de A e B. À medida que ocorrem diferenciações genéticas dentro de cada 

grande ramo, são criadas linhagens - A.1, A.2, B.1, B.1.1, e assim por diante. 

 

Variantes do Reino Unido e África do Sul 

 

Sobre as mutações relacionadas ao SARS-CoV-2, em dezembro de 2020 o Reino Unido e Irlanda 

do Norte notificaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao aparecimento de uma 

variante genética do vírus, denominada SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Segundo a ANVISA, a 

identificação desta nova variante se deu em parte após ser observado aumento de mais de três 

vezes na taxa de notificação de casos no Reino Unido. Segundo o European Centre for Disease 

Prevention and Control, esta variante é significativamente mais transmissível se comparada às 

variantes anteriores, com um aumento estimado de até 70% da transmissibilidade (Secretaria da 

Saúde do Estado do Paraná). No dia 4 de janeiro de 2021, foram confirmados os dois primeiros 

casos dessa variante no Brasil, na cidade de São Paulo (CNN Brasil).  

 

Outra variante também foi descoberta por cientistas da África do Sul (Ministério da Saúde). Essa 

variante é diferente de outras que circulam no país por ter múltiplas mutações significativas na 

proteína Spike que o vírus usa para infectar as células humanas. Esse vírus tem sido associado a 

uma maior carga viral, possivelmente contribuindo para níveis mais elevados de transmissão (UOL).  

 

No Brasil, uma nova cepa foi notificada em 09 de janeiro de 2021 por autoridade do Japão à OMS 

e ao Ministério da Saúde brasileiro. A notificação descreveu a identificação de uma nova variante 

em quatro viajantes vindos de Manaus/Amazonas, que apresentou mutações na proteína Spike, 

na região de ligação ao receptor, o que gera alterações de importância biológica e são 

semelhantes àquelas detectadas no Reino Unido e na África do Sul (Ministério da Saúde).  

 

Variante brasileira 

 

Em 26 de janeiro de 2021, a Secretaria do Estado de São Paulo notificou que a nova variante 

identificada no Amazonas foi detectada pelo Instituto Adolfo Lutz em amostras de três pacientes 

com Covid-19 que haviam retornado recentemente de Manaus a São Paulo (G1).  

 

Além de São Paulo e Amazonas, a nova cepa já foi notificada em outros estados brasileiros como 

Rio de Janeiro, Roraima, Pará e Sergipe (Brasil de Fato). No norte do Paraná, a prefeitura de 

Maringá está investigando 26 casos suspeitos de pacientes com a variante do novo coronavírus 

na cidade (TNOnline). 

 

Estudos iniciais mostram que a variante descrita no Estado do Amazonas apresenta mutações que 

estão associadas à carga viral mais elevada, o que aumenta as chances de o indivíduo portador 

do vírus transmitir para outra pessoa. Pesquisas adicionais são necessárias para determinar se a 

reinfecção com linhagens emergentes que possuem essa mutação é um fenômeno isolado ou se 

está associado ao aumento do número de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 no Amazonas e 

em outros estados brasileiros no último mês (Ministério da Saúde). 

 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_01_2021_Nova_variante_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_01_2021_Nova_variante_V2.pdf
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/04/sao-paulo-identifica-dois-casos-da-variante-inglesa-do-coronavirus-no-brasil
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2020/12/25/nova-variante-do-coronavirus-na-africa-do-sul-preocupacoes-fazem-sentido.htm#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20a%20nova,coletadas%20desde%20outubro%2C%20dizem%20eles.
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/26/sp-confirma-casos-de-coronavirus-com-a-variante-do-amazonas.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/o-que-se-sabe-sobre-a-nova-cepa-da-covid-19-presente-em-seis-estados-brasileiros
https://tnonline.uol.com.br/noticias/parana/maringa-monitora-26-casos-suspeitos-da-variante-da-covid-19-517392
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
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Frente a essa realidade, pode-se dizer que milhares de variantes da SARS-CoV-2 estão circulando 

no mundo e muitas ainda irão surgir, justamente porque o aparecimento de mutações é um 

evento natural e esperado dentro do processo evolutivo de qualquer vírus de RNA (Ministério da 

Saúde). O sequenciamento genético não altera o diagnóstico, tratamento ou necessidade de 

adoção de medidas não farmacológicas para interrupção da cadeia de transmissão (Correio 

Braziliense).  

  

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-a-nova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/02/4904385-ministerio-da-saude-recomenda-evitar-viagens-a-areas-com-nova-cepa-do-coronavirus.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/02/4904385-ministerio-da-saude-recomenda-evitar-viagens-a-areas-com-nova-cepa-do-coronavirus.html
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2.2 O RITMO LENTO DA VACINAÇÃO NO BRASIL 
 

Lucas Eduardo Carneiro e Marselle Nobre de Carvalho 

 

Segundo matéria publicada no dia 02 de fevereiro de 2021 pelo jornal El País, o Brasil vacinou 

aproximadamente 2,5 milhão de pessoas contra a covid-19 ao longo de 17 dias, o que significa 

147.000 doses aplicadas por dia e com diferenças enormes entre Estados e capitais, sem 

mencionar as cidades do interior. Para especialistas, o ritmo de vacinação no país é lento. 

 

“O nosso ritmo está péssimo. Não conseguimos nem gastar metade das primeiras 6 

milhões de doses da Coronavac distribuídas, que são poucas. Teríamos que estar 

vacinando 1 milhão de pessoas por dia”, avaliou a pesquisadora Ethel Maciel para 

El Pais. 
 

O Brasil tem um histórico invejável no quesito vacinação. Basta lembrar do desempenho na 

pandemia de H1N1, em 2009, que cerca de 1 milhão de pessoas foram vacinadas por dia, e da 

enorme capacidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) que ajudou a erradicar e a 

controlar inúmeras doenças. 

 

Na atual velocidade de vacinação, o país só atingirá cerca de 90% da população vacinada, o 

ideal para a garantia da imunidade coletiva, em aproximadamente três anos e meio. 

 

Entre as causas da lentidão da vacinação estão a falta de coordenação pelo Governo Federal e 

as fragilidades do controvertido Plano Nacional de Vacinação, apresentado em dezembro de 

2020 e reapresentado em janeiro deste ano, após “reformulações”. Com esse cenário, Estados e 

municípios passaram a decidir quem priorizariam na vacinação.  

 

“Não há centralidade nem informação clara. Cada Estado está fazendo de uma 

forma diferente. Nós, que tínhamos orgulho do PNI, estamos começando uma 

campanha confusa”, continua a pesquisadora. 
 

A descoordenação e lentidão da vacinação no país não preocupam somente pelos conflitos 

federativos impostos pelo momento, que envolve a difícil decisão de quem recebe as doses e 

quem toma primeiro, mas também, e especialmente, por conta do surgimento de novas variantes 

do SARS-CoV-2.  

 

No Amazonas, por exemplo, a vacinação chegou a ser interrompida por vários dias em Manaus, 

após a Justiça exigir critérios claros para o procedimento. O Estado publicou uma definição mais 

clara dos grupos prioritários.  

 

“Quando a gente tem uma estratégia nacional, ela precisa ser semelhante em cada 

lugar. Claro que pode haver algumas diferenças. Vamos pensar que alguém com 

mais 60 anos se vacinou e precisou viajar a outro Estado onde este grupo não está 

sendo vacinado. Pode ter dificuldades de conseguir uma segunda dose”, explica a 

pesquisadora. 

 

Matéria publicada no dia 01 de fevereiro pelo G1, além dos aspectos anteriormente destacados, 

trouxe outro ponto importante: demora no uso do estoque de vacinas que já está disponível. Nos primeiros 

https://brasil-elpais-com.cdn.ampproject.org/v/s/brasil.elpais.com/brasil/2021-02-03/ritmo-lento-na-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil-favorece-novas-cepas-do-virus.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&outputType=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16125739975503&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fbrasil.elpais.com%2Fbrasil%2F2021-02-03%2Fritmo-lento-na-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil-favorece-novas-cepas-do-virus.html
https://www.vacinabrasil.org/
https://g1-globo-com.cdn.ampproject.org/v/s/g1.globo.com/google/amp/jornal-nacional/noticia/2021/02/01/ritmo-de-vacinacao-no-brasil-ainda-nao-atingiu-a-capacidade-de-outras-campanhas.ghtml?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16125739975503&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fjornal-nacional%2Fnoticia%2F2021%2F02%2F01%2Fritmo-de-vacinacao-no-brasil-ainda-nao-atingiu-a-capacidade-de-outras-campanhas.ghtml
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quinze dias de vacinação, os estados brasileiros usaram, em média, só uma de cada quatro doses que 

receberam. 

 

Distribuição desigual de vacinas e mutações 

 

De acordo com matéria da BBC News brasil, publicada no dia 06 de fevereiro, a forma com que 

as vacinas estão sendo distribuídas representa um perigo para a saúde pública mundial.  

Os países mais ricos já compraram a maior quantidade de vacinas que serão produzidas neste 

ano, enquanto os mais pobres não terão doses para aplicar nem em suas populações mais 

vulneráveis. Estima-se que cerca de 90% das pessoas em quase 70 países de baixa renda terão 

poucas chances de serem vacinadas em 2021. 

Especialistas, como a pesquisadora Andrea Taylor, diretora de pesquisas no Centro de Inovação em 

Saúde Global da Universidade de Duke (EUA), temem que, se tudo continuar como está, o vírus 

pode continuar a sofrer mutações, tornar as vacinas atuais menos eficazes e produzir 

consequências econômicas, políticas e morais devastadoras. 

 

“A distribuição desigual de vacinas é perigosa para todos. Os resultados podem ser 

catastróficos tanto para a saúde quanto na economia. Isso causará muito mais 

mortes em todo o mundo, especialmente entre nossos vizinhos mais vulneráveis. Mas 

também significa que o vírus continuará a se espalhar e sofrer mutações, 

aumentando o risco de que nossas vacinas não combatam efetivamente as novas 

cepas. Se os países ricos vacinarem suas populações, enquanto permitem que o vírus 

se espalhe para outros lugares, eles podem descobrir que não estão protegidos das 

cepas que surgirem”, aponta a pesquisadora. 

 

 

   

Clique aqui para ler na íntegra a entrevista da pesquisadora Andrea Taylor à BBC News Brasil 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55957986?at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&at_custom3=BBC+Brasil&at_custom4=97EAF150-6863-11EB-BC20-A2C7923C408C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&fbclid=IwAR3iXFRI4vjxo6qckGArOmn26MZx1_zBPxYz_zGjiABwOXOo52H7hyYNnMg
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55957986?at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&at_custom3=BBC+Brasil&at_custom4=97EAF150-6863-11EB-BC20-A2C7923C408C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&fbclid=IwAR3iXFRI4vjxo6qckGArOmn26MZx1_zBPxYz_zGjiABwOXOo52H7hyYNnMg
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2.3 AMAZONAS: VACINAÇÃO DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS, COTA 

EXTRA E FUNDO EPIDEMIOLÓGICO 
 

João Guilherme A. Marques e Marselle Nobre de Carvalho 

 

O site UOL publicou no dia 03 de fevereiro de 2021 a noticia sobre vacinação de comunidades 

ribeirinhas no Amazonas, estado da região Norte do Brasil que recentemente foi destaque na 

imprensa nacional e internacional por causa do colapso do sistema de saúde (falta de oxigênio, 

UTIs e UPAs lotadas e famílias desesperadas) na chamada segunda onda de casos e mortes 

decorrentes do novo coronavírus.  

 

Devidamente protegidos, os profissionais de saúde viajaram de barco a partir de um município 

localizado a duas horas de Manaus para vacinar as comunidades localizadas às margens dos rios 

da região, que “perderam muitos idosos e jovens também”, como comentou uma moradora local. 

 

Segundo a matéria da UOL, em Manaus, uma cidade das maiores cidades da Amazônia, com 2,1 

milhões de habitantes, morreram mais de 5.500. Pesquisadores dizem que o aumento em Manaus 

se deve em grande parte a uma nova variante do vírus, chamada P1, que rapidamente se tornou 

a variante dominante. Embora mais contagiosa, os cientistas ainda não determinaram se esta 

variante, derivada da linhagem B.1.1.28 do SARS-CoV-2 é mais letal que as anteriores. 

 

Cota extra e fundo de vacinas 

 
No dia 22 de janeiro de 2021, a Folha de São Paulo publicou matéria sobre a reunião do Fórum de 

Governadores, realizada no dia 21 de fevereiro, na qual foi defendida a criação de uma cota 

extra de cerca de 300 mil doses de vacinas para o Amazonas, o que equivale a 5% do total de 

vacinas previstas em curto prazo, incluindo Coronavac e Oxford/AstraZeneca. 

No mesmo dia 22 de fevereiro, a Agência Brasil divulgou que o Governo Federal vai criar um Fundo 

Epidemiológico para reforçar a vacinação contra a Covid-19 e frear o avanço da pandemia no 

Amazonas.  

O fundo epidemiológico foi elaborado em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e destina  

uma cota de doses de vacinas para a região mais impactada no momento da análise, que agora 

é o Amazonas, mas pode variar de acordo com o avanço da pandemia. 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2021/02/03/comunidades-ribeirinhas-do-amazonas-comemoram-inicio-da-vacinacao-contra-covid-19.htm
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/governadores-defendem-cota-extra-de-300-mil-vacinas-para-o-amazonas.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/amazonas-recebera-cota-extra-de-vacinas-para-frear-pandemia
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2.4 LONDRINA: RISCO ALTO, UTIs LOTADAS E RETORNO IMEDIATO AS 

AULAS 

 
Emilly Pennas Marciano Marques e Marselle Nobre de Carvalho 

 

Segundo matéria publicada na Folha de Londrina, entre os dias 1 e 2 de fevereiro, Londrina 

registrou mais 5 óbitos pela Covid-19, as vítimas foram duas mulheres e três homens, com faixa 

etária entre 73 e 90 anos, todas portadoras de comorbidades.  

 

Em entrevista à Lume, a enfermeira coordenadora do Hospital de Retaguarda do Hospital 

Universitário (HU) disse que “antes eram as pessoas mais idosas, com comorbidades, mas a gente 

já está vendo acometer também adultos jovens, crianças, e tendo complicações”. 

 

Risco muito alto 

 

No dia 28 de Janeiro de 202, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de 

Londrina (COESP) divulgou o relatório da 40° reunião ordinária, por meio do qual alertam segue a 

curva segue em ascensão em Londrina e os números de casos confirmados em janeiro são os 

maiores observados desde o início da pandemia.  

 

O COESP ressaltou atenção “ao risco de introdução de variantes do SARS-CoV-2 e concomitância 

com o aumento do número de casos de Dengue” e recomendou intensificação da fiscalização 

em bares, eventos e aglomerações. 

 

Com base nos indicadores propostos pela classificação estabelecida pelo CONASS, que 

considera taxa de ocupação de leitos (UTI e clínicos/enfermarias, exclusivos COVID-19), à variação 

no número de novos casos e de óbitos registrados nos últimos 14 dias, e à taxa de positividade 

para COVID-19,  o COESP classificou como RISCO MUITO ALTO (ROXO) para o município de 

Londrina (figura 10).  

 

 
Figura 10. Avaliação da situação de Londrina. Fonte: Relatório COESP n. 40, 28/01/2021 

 

Londrina ultrapassou 600 óbitos 

 

De acordo com O Bonde, Londrina registrou ontem, dia 06 de fevereiro de 2021, mais quatro mortes 

e atingiu 603 óbitos em decorrência da Covid-19.  

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/mais-cinco-obitos-por-covid-19-sao-registrados-em-londrina-3056894e.html
https://rededejornalistas.com/2021/01/20/espero-que-mantenham-todos-os-cuidados-diz-primeira-vacinada-a-populacao/
https://saude.londrina.pr.gov.br/images/COVID_19/COESP/COESP_REUNIA%CC%83O_ORDINA%CC%81RIA_N%C2%BA_40_-_28.01.21_final_1.pdf
https://saude.londrina.pr.gov.br/images/COVID_19/COESP/COESP_REUNIA%CC%83O_ORDINA%CC%81RIA_N%C2%BA_40_-_28.01.21_final_1.pdf
https://www.bonde.com.br/saude/noticias/com-mais-quatro-mortes-londrina-atinge-603-obitos-em-decorrencia-de-covid-19-532180.html
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No dia 05/02, faleceram três homens: 

 

• 51 anos, internado em hospital público em 10/01, com swab positivo para coronavírus em 

11/01;  

• 67 anos, internado em hospital público em 17/01, com swab positivo para coronavírus em 

18/01;  

• 82 anos, internado em hospital público em 28/01, com swab positivo para coronavírus em 

29/01.  

 

Houve ainda o óbito no dia 06/02 de uma mulher de 71 anos, internada em hospital público em 

21/01, com swab positivo para coronavírus em 15/01. 

 

Londrina tem ainda 540 casos ativos da doença, dos quais 438 estão em isolamento domiciliar e 

102 internados (41 deles em UTI - Unidade de Terapia Intensiva). 

 

99% das UTIs ocupadas 

 

Em matéria publicada no 06 de fevereiro pelo site Tem Londrina, os leitos de enfermaria estão com 

99% de ocupação — de 96 leitos, 95 estão ocupados. Já os leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) exclusivos para coronavírus do SUS, a lotação é de 82% (87 pacientes) e nas UTIs gerais, que 

englobam todas as unidades de Londrina, a ocupação é de 72% com (222 internados). 

 

Retorno imediato às aulas 

 

Mesmo sob forte pressão de grupos de pais e donos de escolas, no dia 23 de janeiro de 2021, o 

prefeito de Londrina anunciou a prorrogação da suspensão das aulas presenciais até 28 de 

fevereiro por causa da pandemia da Covid-19. 

 
"Se as aulas voltarem agora serão mais de 200 mil alunos e profissionais da educação 

voltando ao mesmo tempo para todas as instituições de ensino em Londrina, entre 

educação infantil, ensino médio, faculdades, dentre outros. Imaginem o que poderia 

acontecer em termos de transmissão da doença.", disse o prefeito Marcelo Belinatti em 

matéria publicada pelo G1 no dia 23/01/2021.  

 

Hoje, dia 07 de fevereiro, o G1 publicou matéria sobre a decisão liminar concedida pela juíza 

Isabele Papafanurakis Ferreira Noronha, da Vara da Infância e da Juventude, que determina o 

retorno imediato das aulas presenciais em creches e escolas públicas e privadas, do ensino infantil 

ao médio em todo o Paraná. 

 

A determinação anula os efeitos do decreto municipal que suspendeu as aulas presenciais até 28 

de fevereiro e define que a volta deverá acontecer de forma híbrida, gradativa e opcional, ou 

seja, os pais decidirão se levarão ou não os filhos para as escolas, e as escolas deverão adotar 

todas regras e protocolos de controle sanitários previstos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). 

  

https://temlondrina.com.br/coronavirus/londrina-atinge-99-de-ocupacao-nos-leitos-de-enfermaria-covid-sus/?fbclid=IwAR3NqTm9lnERGODEoQpwc3JVQnOmriAIQK31DY_sGdckTaK89YmsSYATFek
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2021/01/23/coronavirus-londrina-prorroga-suspensao-das-aulas-presenciais-ate-28-de-fevereiro-diz-prefeito.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2021/02/07/justica-anula-decreto-e-determina-retorno-imediato-das-aulas-presenciais-em-londrina.ghtml


 
 

22 

SEÇÃO 3. DICA SAFETY 
 

3.1 AS MÁSCARAS DE TECIDO SÃO SEGURAS? 
 
Júlia Brambilla Casteletti 

 

A necessidade das máscaras como forma de reduzir a transmissão da COVID-19 é uma certeza. 

Mas existe um debate a respeito de qual modelo seria o mais eficaz para garantir essa segurança.  

 

A França decidiu proibir as máscaras caseiras, alegando que os modelos caseiros não oferecem 

a proteção necessária contra novas variantes do coronavírus. O país passou a exigir o uso de 

máscaras cirúrgicas semelhantes à PFF2 e à N95 ou máscaras de tecido feitas de acordo com 

padrões chamados de categoria 1.  Antes do comunicado francês, países como Áustria e 

Alemanha já haviam anunciado que exigiriam o uso dessas máscaras cirúrgicas ou PFF2 em locais 

mais propícios para a transmissão do vírus como transportes públicos. 

 

A defesa do uso das máscaras com maior nível de proteção é reflexo de um progresso no 

conhecimento em relação às formas de transmissão do vírus, uma vez que com a progressão dos 

estudos, os especialistas passaram a considerar a transmissão que pode ocorrer pelo ar. Por isso é 

indicado evitar locais com ventilação ruim ou com muitas pessoas aglomeradas.   

 

No Brasil, a Anvisa mantém a indicação de máscaras de tecido, limpas e secas para a população 

em geral (assim como a OMS), enquanto as máscaras cirúrgicas e as N95, PFF2 e equivalente 

devem ser usadas pelos profissionais que prestam assistência a pacientes suspeitos ou confirmados 

de COVID-19 nos serviços de saúde.  

 

A Anvisa aponta a falta de evidências que sustentem a necessidade do aumento do nível de 

proteção das máscaras, evitando também o desabastecimento dos serviços de saúde com um 

insumo tão importante para a prestação de assistência aos pacientes com COVID-19. 

 

Quais são as diferenças entre as máscaras N95 (ou PFF2), cirúrgica e de tecido? 

 

Máscara profissional (PFF2, N95): 

 

• Se usada corretamente, é a que tem a melhor capacidade de 

vedação (com elásticos presos à cabeça, estrutura semirrígida e 

peça metálica ajustada ao nariz).  

• Impede que o ar entre pelas laterais e possui uma filtragem 

mecânica (partículas colidem e ficam presas nas fibras) e 

eletrostática (partículas que escapariam da filtragem mecânica 

são atraídas por fibras com carga elétrica).  

• Tudo isso garante que a pessoa só respire o ar filtrado. Protege não 

apenas os outros, mas também quem está usando contra 

partículas contaminadas.  

• Tem capacidade de filtrar de 94% a 95% das partículas de 0,3 

mícron, as mais difíceis de segurar. 
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Máscara cirúrgica: 

 

• Consegue captar gotículas maiores e mais pesadas, mas tem 

eficiência limitada contra aerossóis. Permite entrada e saída 

de ar pelas laterais, o que acaba minimizando a proteção. 

• É capaz de proteger os outros, caso a pessoa esteja 

infectada. 

 

 

Máscara de tecido: 

 

• Por não obedecerem a um padrão de confecção, seu nível 

de proteção varia. Não é classificada como Equipamento de 

Proteção Individual (EPI).  

• É capaz de proteger os outros se você estiver infectado por 

diminuir a emissão de partículas de quem está usando.  

• As entidades nacionais e internacionais recomendam que as 

máscaras tenham de duas a três camadas e cubram bem o 

rosto, desde a parte superior do nariz até o queixo.  

• Elas devem ser feitas com algodão ou poliéster, com trama 

de tecido mais densa.  

 

 

 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA! AS MÁSCARAS SÃO UMA IMPORTANTE BARREIRA 

PROTETORA, JUNTO COM A LAVAGEM CONSTANTE DAS MÃOS E O 

DISTANCIAMENTO FÍSICO. 

 

  

Leia a matéria na íntegra: 

 

 BBC News Brasil – Máscara N95 e PFF2: por que países da Europa reprovam material caseiro e agora 

exigem máscara profissional. 28 de janeiro de 2021 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-55794988
https://www.bbc.com/portuguese/geral-55794988
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3.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DA 

VARIANTE GENÉTICA DO SARS-COV-2 
 

Marselle Nobre de Carvalho 

 

No dia 22 de janeiro de 2021, o Governo do Estado do Paraná 

publicou a Nota Orientativa 01/2021 com medidas de prevenção e 

controle da disseminação de variantes do SARS-COV-2, o vírus 

causador da COVID-19.  

 

Em dezembro de 2020, a OMS foi informada pelo Reino Unido e 

Irlanda do Norte sobre a ocorrência de uma variante genética do 

SARS-CoV-2, denominada SARS-CoV-2 VUI 202012/01, que é mais 

transmissível que as anteriores. 

 

A variante SARS-CoV-2 VUI 202012/01 apresenta mutação que afeta 

o gene S, utilizado como alvo em diferentes ensaios diagnósticos, o 

que pode levar à incapacidade de detecção do vírus se este for o 

único alvo ou referência do modelo diagnóstico. Vide Nota Técnica 

Nº 1/2021/SEI/GEVIT/GGTPS/DIRE3/ANVISA.  

 

As Regionais de Saúde devem informar os laboratórios da sua região (inclusive privados) que 

amostras suspeitas de pacientes provenientes de locais onde as variantes do SARS-Cov-2 forem 

identificadas, devem ser encaminhadas separadamente ao Lacen/PR, sempre identificadas. 

 

Além disso, a nota solicita especial atenção à investigação clínica de pacientes suspeitos de 

COVID-19, com histórico de viagem ao exterior e/ou no território nacional nos últimos 14 dias, 

especialmente por transporte aéreo. (A nova variante identificada em Manaus possui duas 

mutações, com potencial aumento na capacidade de transmissão. Outras variantes foram 

identificadas na África do Sul e na cidade do Rio de Janeiro)  

 

 

 

 

 

 
 

  

Clique aqui para acessar a nota orientativa na íntegra 

 

 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_01_2021_Nova_variante_V1.pdf
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3.3 NOTIFICAÇÃO DE REAÇÃO A VACINA 
 

Marselle Nobre de Carvalho 

 

A vacinação começou em todo o país. Mesmo pertencendo a um grupo de produtos com excelente 

perfil de segurança, as reações às vacinas podem ocorrer e devem ser imediatamente notificadas.  

 

Durante a fase de testes das vacinas, as reações são identificadas e o fabricante deve 

obrigatoriamente colocá-las nas bulas dos produtos. As reações esperadas para as duas vacinas 

aprovadas no país estão presentes na figura abaixo: 

 

 
 

Qualquer pessoa pode notificar a suspeita de reação pós-vacinação no VigiMed da ANVISA. Para 

acessar, clique aqui.  

 

 

 

 

  

http://antigo.anvisa.gov.br/vigimed
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SEÇÃO 4. LEITURA RECOMENDADA 

4.1 MOBILIZAÇAO POPULAR E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A VACINA 

 
Emilly Pennas Marciano Marques 

 

O Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP) 

desenvolveu uma cartilha intitulada “O SUS e a efetivação do 

Direito Humano à Saúde”, com um compilado muito 

interessante sobre a história das políticas públicas de saúde no 

Brasil. 

 

A cartilha relata sobre a ligação direta entre políticas de 

saúde, proteção social e o papel do Estado na perspectiva 

hegemônica do século XX, de um Brasil escravista e 

monarquista onde proteção social e de saúde não existiam e 

as políticas públicas eram voltadas a garantia do comércio 

mercantilista.  

 

Com a abolição da escravatura, houve um aumento expressivo no número populacional nas 

cidades devido ao aumento de imigrante europeus para substituir a mão de obra escrava. No 

entanto as condições de higiene e saneamento não acompanharam essa expansão, dando 

surgimento a uma grande quantidade de epidemias, afetando o comércio do café, uma vez que 

essa situação epidemiológica dificultava a exportação e a entrada de novos imigrantes. Frente a 

pressão da elite dos barões cafeicultores, o estado investiu em pesquisas e desenvolvimento de 

vacinas.  

 

Além disso, para melhorar o saneamento na tentativa de 

combater uma recidiva, expulsaram a população empobrecida 

que viviam nos becos próximo aos centros e aos portos.  

 

Após a expulsão dessas pessoas dos becos e a “higienização” dos 

portos, os imigrantes puderam voltar para os portos 

condicionados a serem vacinados contra a varíola, a recusa à 

imunização os impedia não só de trabalhar, mas também de 

casar e estudar. Frente a essa postura autoritária do governo de Rodrigues Alves, o povo recusou-

se a aceitar a vacinação por imposição, dando início a Revolta da Vacina em 1904 no Rio de 

Janeiro.  

 

Essa foi uma das primeiras mobilizações urbanas durante epidemias no Brasil. Hoje vivemos um 

novo cenário, pandêmico, em diferentes contextos e mesmo com uma dose de esperança  após 

o rápido desenvolvimento e a autorização da Anvisa para o uso emergencial das vacinas contra 

a Covid-19 - CoronaVac produzida pela farmacêutica Sinovac e Instituto Butantan e da vacina 

Covishield produzida pela Serum Institute, AstraZeneca Oxford e Fiocruz - os grupos antivacinas que 

já se mobilizavam influenciando negativamente na cobertura vacinal continuam crescendo com 

a pandemia e colocando em risco a segurança de si e dos outros (Leia mais em Revista Veja). 

https://formacontrolesocial.org.br/materiais
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas
https://veja.abril.com.br/saude/covid-19-o-perigosissimo-crescimento-dos-movimentos-antivacina/
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A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) acredita que a vacinação contra a COVID-19 é 

animadora em meio ao caos, mas esse sentimento de otimismo não é vivenciado por todos 

brasileiros, parte da população ainda tem receio de ser vacinado e por isso a lançou a campanha 

VacinAção pela Vida - COVID-19 que reúne depoimentos de profissionais da saúde de vários 

estados do Brasil sobre a segurança e a eficácia das vacinas, e contribui na luta contra a 

propagação de fake News. Clique aqui e assista aos vídeos no Canal SBIm. 

 

  

https://sbim.org.br/midia/canal-sbim/32-vacinacao-pela-vida-covid-19?layout=*
https://sbim.org.br/midia/canal-sbim/32-vacinacao-pela-vida-covid-19?layout=*
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O PROJETO SAFETY APOIA A VACINAÇÃO! 

 

 

DEFENDA O SUS! VIVA A CIÊNCIA! 
 

 

 

 

 

 

 


