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APRESENTAÇÃO
O Projeto SAFETY apresenta o segundo 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 três seções: 1) situação epidemiológica, 2) notícias da
semana e 3) dica safety. 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 três notícias da semana. A primeira é caso de variante brasileira
detectada na Suíça. A segunda é sobre a MP das Vacinas e polêmica da autorização em
5 dias pela ANVISA. A terceira trata de um experimento conduzido pelo CDC sobre o uso
de máscara dupla e a redução em 95% da transmissão do novo coronavírus.
Na seção 3, a Dica Safety traz 1) alerta da ANVISA sobre a vacina Coronavac e os frascos
monodose e multidose e 2) atenção as noticias falsas sobre vacinas.

Boa leitura!

SEÇÃO 1. SITUAÇAO EPIDEMIOLÓGICA
MUNDO E AMÉRICAS
109.405.977
Casos confirmados

49.301.290
Casos confirmados

2.411.629
Mortes

1.159.479
Mortes

*Em 14/02/2021. Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/

BRASIL

9.838.718
Casos confirmados

239.541
Mortes
*Em 14/02/2021. 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 14/02/2021
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 14/02/2021 Fonte dos dados:
https://painel.redecovida.org/

Unidades da Federação

Mapa 1. Casos confirmados e óbitos até 14/02/2021, por estado da federação.

Fonte dos dados:

https://covid19br.wcota.me/

Mapa 2. Vacinados (uma dose) até 14/02/2021, por estado da federação. Fonte dos dados:
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, 14/02/2021.
Vacinados

Vacinados

1ª dose

2ª dose

146.768

12.619

157

7.143

299.014

76.743

2.822

250.178

1.465

717.911

196.332

6.439

1.102

59.318

1.595

138.551

16.847

296

629.849

10.735

603.722

141.729

1.978.117

374.051

-

CE

394.906

10.834

298.193

39.893

1.347.790

214.406

894

DF

284.838

4.688

274.493

50

782.118

111.028

9.895

ES

310.763

6.141

292.787

193.621

931.541

98.887

65

GO

371.545

7.966

356.593

311.137

778.878

164.444

MA

212.874

4.850

198.499

1.299

520.392

100.740

7.682

MG

807.247

16.879

731.674

2.284.178

2.897.457

367.234

79.374

MS

170.522

3.130

160.472

972

564.384

96.445

23.336

MT

233.091

5.463

219.105

32.840

897.878

71.594

-

PA

348.448

8.019

326.894

820

980.727

117.532

4.833

PB

204.584

4.242

154.858

47.948

621.217

87.017

3.178

PE

280.528

10.662

240.595

2.347

1.159.324

223.207

31.462

PI

165.857

3.182

162.169

1.130

523.519

57.087

323

PR

588.088

10.738

431.303

12.934

2.227.986

239.862

-

RJ

554.835

31.487

519.564

52.017

2.313.502

370.045

-

RN

149.285

3.412

108.220

86.312

575.207

74.252

5.205

RO

136.603

2.509

115.231

193.146

384.917

35.584

-

RR

77.460

976

72.476

36.635

173.452

22.446

-

RS

585.346

11.379

559.001

1.421

2.421.992

314.506

6.424

SC

613.164

6.727

584.901

106.298

1.531.799

118.646

11.132

SE

145.029

2.876

134.583

2.541

299.990

38.817

11.784

SP

1.913.598

56.266

1.646.363

968.262

8.153.498

1.450.846

1

TO

107.163

1.455

97.693

708

340.953

24.198

-

TOTAL

9.838.427

239.376

8.763.154

4.538.123

33.708.882

5.075.415

205.302

Estado

Casos

Mortes

Recuperados

Suspeitos

Testes

AC

53.027

921

45.594

9.682

AL

124.295

2.865

118.675

AM

294.954

9.872

AP

80.528

BA

Fonte dos dados: 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: 14/02/2021

RANKING DOS 10 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE MORTES

Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/. Data: 14/02/2021
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RANKING DOS 10 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS VACINADAS

Fonte dos dados: https://covid19br.wcota.me/. Data: 14/02/2021
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PARANÁ

583.731

10.656

Casos confirmados

Mortes

*Em 14/02/2021. Fonte: Informe epidemiológico SESA PR.

Evolução dos casos confirmados

Figura 3. Evolução dos casos conf irmados no Paraná até 14/02/2021 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 14/02/2021 no Paraná. Fonte:
https://painel.redecovida.org/
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REGIONAIS DE SAÚDE

Figura 5. Número de total de casos confirmados (linha amarela) e total de mortes (linha marrom) até
14/02/2021, por regional de saúde do Estado do Paraná. Fo nte: 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 14/02/2021.
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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 14/02/2021.
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LONDRINA

34.489

637

Casos confirmados

Mortes

*Em 14/02/2021. Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, PR.

Evolução dos casos confirmados

Figura 6. Evolução dos casos confirmados no município de Londrina até 14/02/2021 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 01/12/2021 a 14/02/2021 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 01/12/2021 a 14/02/2021 no município de Londrina no Paraná. Fonte:
Prefeitura Municipal de Londrina, PR.
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SEÇÃO 2. NOTÍCIAS DA SEMANA
2.1 VARIANTE BRASILEIRA DO NOVO CORONAVÍRUS É DETECTADA NA
SUIÇA
Mariana Alves Chiaretto

Em 09 de fevereiro, o portal de notícias G1 publicou uma matéria,
com a seguinte manchete: “Suíça detecta primeiro caso de
variante brasileira do coronavírus.”
Segundo a matéria, ao menos outros nove países já registraram
casos de COVID-19 ligados à cepa identificada pela primeira vez
no estado brasileiro do Amazonas. Além do Brasil, Reino Unido e
África do Sul também registraram outras mutações do Sars-Cov-2
que chamam a atenção das autoridades sanitárias, na tentativa
de entender como elas interferem na eficácia das vacinas já
aprovadas para o controle da pandemia.
Tendo em vista o cenário atual, é importante destacar a diferença entre: cepa, linhagem e
variante. Para os virologistas, linhagem e variante são tecnicamente sinônimos. No entanto, cepa,
essa só tem uma: o SARS-CoV-2, primeiro descoberto em Wuhan no final de 2019, e agora
espalhado pelos cinco continentes do planeta.1
Em um artigo publicado no Centers for Disease Control and Prevention, é certo que o SARS-CoV-2
sofreu novas mutações, e mesmo sem saber se ele é mais virulento ou não, é certo que ele é mais
contagioso. Temos até o momento 766 variantes do coronavírus e de fato, a recém descoberta
variante B.1.1.7, da cepa Sars-CoV-2, está mudando a dinâmica da pandemia.
Para Dra. Natália Pasternak, em entrevista para o Globonews, alguns fatores favorecem um vírus
a adquirir nova roupagem (ou mutações). Um deles é deixá-lo se propagar sem controle. Quanto
mais o vírus se espalha, maior é a chance surgirem novas mutações.
De fato, as medidas não farmacológicas (uso de máscara limpa, lavagem abundante das mãos
e distanciamento físico) ajudam não apenas na redução do contágio, mas também evitam o
surgimento de novas variantes e novas cepas do vírus. Há razões suficientes para temer essa
“diversidade” pois essas novas mutações são capazes de inviabilizar as vacinas que estão
sendo/foram desenvolvidas, inviabilizar a precisão dos testes diagnósticos baseados em PCR, e
inutilizar a imunidade natural adquirida por aqueles que contraíram a COVID-19. 1
A vacina, solução eficaz para o fim da pandemia, enfrenta forte resistência nos mais diferentes
segmentos sociais e, por isso, é importante deve-se resgatar o bom senso e lembrar que a
pandemia não acabou, mesmo para aqueles que já foram infectados pelo novo coronavírus.

1

http://146.164.170.165/bitstream/doc/121/1/Lima_2021-01-18.pdf
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2.2 MP DAS VACINAS: A POLÊMICA DETERMINAÇÃO DE QUE A
ANVISA APROVE VACINAS CONTRA COVID-19 AUTORIZADAS POR
ÓRGÃOS REGULADORES DE OUTROS PAÍSES
Caroline Pagani Martins e Marselle Nobre de Carvalho

No dia 10 de fevereiro, a CNN publicou matéria “MP das vacinas representa risco sanitário grave,
diz presidente da ANVISA” sobre a Medida Provisória (MP) 1003/2020, que autoriza o Poder
Executivo federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility.
No Brasil, o órgão regulador responsável pela avaliação de
eficácia, segurança e qualidade das vacinas é a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Conforme
explicado por Antonio Barra Torres, diretor-presidente da
instituição, as verificações realizadas em relação as vacinas
de Covid-19 visam analisar como ocorre a fabricação nos
diversos locais do mundo em que elas podem ser produzidas,
se os mesmos critérios de qualidade são seguidos, se o
produtor do insumo farmacêutico ativo (IFA) é o mesmo, etc.
Na entrevista à CNN, o diretor-presidente demonstrou preocupação com a MP das Vacinas, que
obriga a agência a aprovar, mesmo sem os devidos testes, vacinas contra COVID-19 autorizadas
por órgãos reguladores de outros países. Para ele, apesar de o objetivo da MP ser compreensível,
já que visa acelerar o processo de liberação das vacinas, a MP poderia “anular um trabalho de
22 anos que a agência tem feito verificando esses riscos”.
MP DAS VACINAS
A Medida Provisória (MP) 1003/2020 (MP das Vacinas) impõe novo prazo e diferentes condições
à ANVISA para conceder o uso emergencial de vacinas.
A principal e mais polêmica alteração se refere ao artigo 5º da medida que determina que a
Anvisa conceda, em até 5 dias, autorização do uso excepcional de vacina aprovada, em caráter
definitivo ou emergencial, por uma entre nove agências internacionais sanitárias, entre elas as de
Rússia, Argentina e Coreia do Sul, critério que atualmente não é levado em conta pela agência.

“A Anvisa concederá autorização temporária de uso emergencial para a importação, a
distribuição e o uso de qualquer vacina contra a covid-19 pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, em até 5 (cinco) dias após a submissão do pedido,
dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública direta ou
indireta, e desde que pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras tenha
aprovado a vacina e autorizado sua utilização, em caráter temporário emergencial ou
definitivo, em seus respectivos países”, diz o artigo 5º da MP 1003/2020.

Atualmente, a ANVISA tem até 10 dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas
contra a Covid-19 que estejam em ensaios clínicos fase 3 no Brasil, e 30 dias para vacinas sem
condução desses testes clínicos.
15

APROVAÇÃO PELO CONGRESSO
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de dezembro de 2020 e o Senado no dia 04 de
fevereiro de 2021. Agora o texto da MP das Vacinas está nas mãos do Presidente da República,
para possível veto ao artigo 5º e sansão.
COVAX FACILITY
Liderada pela OMS, a Covax Facility é uma coalizão de mais de 150 países criada para impulsionar
o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a COVID-19.
No dia 09 de fevereiro, segundo matéria publicada pelo G1 Bem Estar, a diretoria colegiada da
ANVISA decidiu que vacinas compradas pelo Ministério da Saúde por meio da Covax Facility estão
dispensadas da exigência de registro e de autorização temporária de uso emergencial
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2.3 USO DE DUAS MÁSCARAS PODE REDUZIR RISCO DE TRANSMISSÃO DO NOVO
CORONAVÍRUS EM 95%
Karina Oliveira e Marselle Nobre de Carvalho

No dia 10 de fevereiro, o site G1 – Bem Estar publicou matéria sobre estudo divulgado pelo Centro
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e trouxe a tona o debate sobre o uso de máscaras.
ESTUDO DO CDC2
É sabido que as mascaras com filtro (p. ex. N95) tem melhor desempenho na proteção contra o
SARS-CoV-2 que as mascaras cirurgicas e de tecido.
Durante janeiro de 2021, o CDC conduziu experimentos para avaliar como melhorar o
desempenho das máscaras por meio de 1) uso de máscara dupla e 2) nós e dobras na máscara,
conforme demonstra a figura abaixo.

Figura 8. Máscaras testadas. A) máscara cirurgica sem nó; B) Mascara dupla (máscara de tecido cobrindo a máscara
cirurgica) e C) máscara cirurgica com nós / dobrados. Imagens: CDC.

Os experimentos
1º experimento: avaliou a eficácia de várias combinações de máscara na redução de partículas
emitidas durante uma tosse (ou seja, controle da fonte). Foi avaliada a eficácia das seguintes
configurações de máscara no bloqueio de aerossóis: 1) mascara cirurgica de três camadas
máscara sozinha, 2) máscara de algodão de tecido de três camadas sozinha, e 3) máscara de
tecido de três camadas cobrindo a mascara cirurgica de três camadas (máscara dupla).
2º experimento: avaliou como efetivamente modificações nas máscaras cirurgicas podem reduzir
a exposição a aerossóis emitidos durante a respiração. Dez combinações de máscara, desde sem
máscara, máscaras duplas e sem nós ou com nós e dobras em máscaras cirurgicas foram
avaliadas.
Os resultados
Os resultados do primeiro experimento demonstraram que a máscara cirurgica sem nó sozinha
bloqueou 56,1% das partículas de uma tosse simulada e a máscara de pano sozinha bloqueou
2

Acesso ao texto completo: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7007e1 -H.pdf
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51,4% A combinação de máscara de tecido cobrindo a máscara cirurgica (máscara dupla)
bloqueou 85,4% das partículas de tosse e o nó e máscara cirurgica dobrada bloqueou 77,0%.
No segundo experimento, adicionar uma máscara de tecido sobre uma mascara cirurgica ou
fazer nó e dobra na máscara cirurgica, tampando as laterais, reduziu a exposição de uma pessoa
sem máscara em 82,2% e 62,9%, respectivamente. Quando a fonte (quem estava tossindo ou
espirrando) estava sem mascara e o receptor estava com máscara dupla (tecido sobre cirurgica)
ou a máscara cirurgica estava atada e dobrada, a exposição cumulativa do receptor foi reduzida
em 83,0% e 64,5%, respectivamente.
Quando a fonte e o receptor usaram máscaras duplas ou máscaras com nós e dobras, a exposição
cumulativa do receptor foi reduzida em 96,4% e 95,9%, respectivamente.
Os autores finalizam o relatorio do experimento declarando que as conclusões estão sujeitas a
pelo menos quatro limitações:
Primeira: esses experimentos foram realizados com um tipo de máscara cirurgica e um tipo
de máscara de tecido entre as muitas opções que estão disponíveis no mercado e pretende
fornecer dados sobre seu desempenho relativo em um ambiente controlado. Os resultados
dessas simulações não deve ser generalizado para a eficácia de todas as máscaras
cirurgicas ou máscaras de tecido, nem interpretado como sendo representativo da eficácia
dessas máscaras quando usadas no mundo real.
Segunda: esses experimentos não incluem quaisquer outras combinações de máscaras,
como tecido sobre tecido, máscara cirurgica sobre máscara cirurgica, ou máscara cirurgica
sobre tecido.
Terceira: essas descobertas pode não ser aplicáveis para crianças por causa tamanhos
menores ou para homens com barbas e outros pelos faciais, o que interfere no ajuste.
Quarta: embora o uso de máscara dupla ou nó e dobra sejam duas das muitas opções que
podem otimizar o ajuste e melhorar o desempenho da máscara para controle de fonte e
para proteção do usuário, a máscara dupla pode impedir a respiração ou obstruir a visão
periférica para alguns usuários, e os nós e dobras podem mudar o formato da máscara de
forma que não cubra mais totalmente o nariz e a boca das pessoas com rostos maiores.
ESTUDO PUBLICADO NA SCIENCE3
A matéria publicada no site G1 – Bem Estar também menciona o estudo de FISCHER e
colaboradores, da Universidade de Duke, publicado em setembro de 2020 na revista Science, que
avaliou a propagação de gotículas expelidas por um indivíduo em 14 tipos de máscaras faciais
(figura a seguir) em um compartimento escuro utilizando um feixe de laser e uma câmera de
telefone celular para gravar a propagação da luz.

Este estudo foi publicado no Boletim Especial COVID-19 Projeto Safety. Acesso
https://sites.google.com/view/projetosafety/boletins/2020/boletim -especial?authuser=1
3

pelo

link:

18

Foto: Emma Fischer, Duke University (fotos)/Elcio Horiuchi. Arte: site G1.

NÃO SE ESQUEÇA! AS MÁSCARAS SÃO UMA IMPORTANTE BARREIRA
PROTETORA, JUNTO COM A LAVAGEM CONSTANTE DAS MÃOS E O
DISTANCIAMENTO FÍSICO.
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SEÇÃO 3. DICA SAFETY
3.1 ALERTA ANVISA: APLICAÇÃO DA CORONAVAC
Marselle Nobre de Carvalho

Dia 27 de janeiro, a ANVISA emitiu um alerta sobre a aplicação da vacina Coronavac
(Sinovac/Butantan), chamando a atenção para os cuidados referentes à administração da
vacina CoronaVac apresentada em frasco multidose de 5 ml. O objetivo é prevenir a ocorrência
de erros.
As primeiras seis milhões de doses da CoronaVac, aprovadas pela Anvisa para uso emergencial
em 17 de janeiro de 2021, foram importadas diretamente da China em sua embalagem final,
contendo uma única dose de 0,5 ml cada (frasco monodose).
Em 22 de janeiro de 2021, a Agência autorizou o segundo pedido para uso emergencial
da CoronaVac – nesse caso, para lote de vacinas envasadas pelo Instituto Butantan em frascoampola multidose, contendo 10 doses em cada unidade.
Com essas autorizações, hoje estão disponíveis para vacinação duas apresentações diferentes do
imunizante.

Imagem extraída do informe da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos de Oncologia (SOBRAFO), do dia 11/02/2021
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3.2 ATENÇÃO AS NOTICIAS FALSAS SOBRE VACINAS
Maria Catarina Cavalcanti Fracazzo

As fake news contra as vacinas tem se espalhado na
velocidade do vírus, causando desconfiança e baixa adesão
da população a estratégia de vacinação.
Para combater este tipo de veiculação de notícia, fique
atento/a as principais notícias falsas que estão circulando:
1) A VACINA MODIFICARÁ O DNA DE SERES HUMANOS: Falso
Mesmo vacinas baseadas em RNA mensageiro não podem modificar seu DNA. Elas atuam
como “moldes” para que as suas células produzam a proteína que o vírus usa para entrar
em suas células, assim o seu corpo pode produzir anticorpos contra ela sem precisar que o
vírus te infecte.
2) A VACINA CONTÉM EM SUA COMPOSIÇÃO FETOS ABORTADOS: Falso
Não há processo de fabricação de vacina que se utilize de fetos abortados. Aqui no Brasil
para a vacina da gripe o que temos é o uso de ovos de galinha fecundados, técnica
patenteada pelo nosso Instituto Butantan! Já na vacina contra a COVID-19 são utilizadas
linhagens de células que estão sendo cultivadas em laboratório desde 1972. Algumas
linhagens de células são provenientes de células cancerígenas, de tecidos saudáveis ou,
como no caso das utilizadas no processo da vacina contra a COVID-19, origem
embrionária, mas não há células de fetos abortados dentro da vacina contra a COVID-19.
3) AS VACINAS SÃO UMA CONSPIRAÇÃO DE BILL GATES PARA IMPLANTAR MICROCHIPS EM SERES
HUMANOS: Falso
Não há conspiração para implantar chip na população. A fake news teve início quando Bill
Gates falou em entrevista sobre uma “tinta” especial que está em desenvolvimento para
registrar se uma pessoa foi vacinada ou não, uma espécie de tatuagem invisível que
poderia facilitar o chamado “passaporte imunológico” permitindo que seja averiguado se
a pessoa tomou ou não a vacina. Todavia a tinta não permitiria que nenhum dado ou
localização fosse coletado, apenas a confirmação da vacinação.
 Para saber mais sobre a nova tecnologia visite: https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-sk i n1218.

4) VOLUNTÁRIOS DOS TESTES JÁ MORRERAM POR TEREM SE SUBMETIDO AO USO DE VACINAS : Falso
Qualquer sinal de efeito adverso grave é suficiente para cancelar um ensaio clínico de
algum medicamento, seja ele vacina ou não. Os registros de mortes em ensaios clínicos que
temos sobre a COVID-19 são de um caso de suicídio e outro por covid em um voluntário
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que havia recebido placebo. Todas as vacinas sendo distribuídas tem sua segurança
comprovada!
Não compartilhe tudo chega nas suas redes sociais sem checar antes. Sempre desconfie! Use
fontes confiáveis como jornais, revistas científicas, portais da saúde, tais como Instituto Butantan,
FioCruz, Ministério da Saúde, e OMS.
No Whatsapp existem veículos de checagem de fake news que atualizam todos os dias. Para
utilizar o Aos Fatos, veículo de checagem pelo whatsapp, é só adicionar o número (21) 99956-5882
nos seus contatos e enviar um “oi”.

MANTER-SE INFORMADO É BOM, MAS COM FATOS É MELHOR AINDA!
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O PROJETO SAFETY APOIA A VACINAÇÃO!

DEFENDA O SUS! VIVA A CIÊNCIA!
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