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COVID-19

Os sistemas de registros do Ministério da Saúde para a 
covid-19 estiveram fora do ar desde o dia 9 de dezembro 
de 2021 e ainda continuam muito instáveis. Com isso, os 
dados sobre números de casos e de vidas perdidas para a 
covid-19 continuam não sendo divulgados oficial e 
regularmente pelo Ministério da Saúde. Portanto, não 
podemos realizar nossas análises neste 44º Boletim 
Informativo da Plataforma JF. Além disso, a testagem, que 
foi muito baixa no país desde o início da pandemia, 
apresentou uma redução ainda maior nos últimos meses.

O cenário atual da pandemia é de grande alerta e carece 
de muita precaução por conta dos seguintes fatores: (a) a 
variante Ômicron vem causando grande impacto com 
recordes de casos, aumento nas internações e também no 
número de vidas perdidas em muitos países ao redor do 
mundo; (b) as festas de final de ano resultaram em muitas 
aglomerações e redução geral da adoção das medidas de     

proteção, incluindo o uso de máscaras;(c) a baixa 
testagem, a baixa vigilância genômica e o longo apagão de 
dados nos impedem de observarmos a real situação da 
pandemia; (d) a epidemia de gripe pelo subtipo H3N2, em 
várias regiões do Brasil, já está impactando o sistema de 
saúde; e (e) a demora para o início da vacinação das 
crianças com idades entre 5 e 12 anos.  Reforçamos a 
importância de continuarmos avançando com a cobertura 
vacinal, com a busca ativa das pessoas que não estão com 
seus esquemas vacinais completos, com a aplicação das 
doses de reforço e com o início da vacinação de crianças.

Além disso, recomendamos a manutenção das medidas 
preventivas, incluindo o distanciamento social, o uso 
correto das máscaras de boa qualidade (padrão PFF2/N95) 
bem ajustadas no rosto, os cuidados com a ventilação de 
ambientes e as medidas de higienização.
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Baixa testagem e apagão de dados impedem o diagnóstico da 
situação atual da pandemia
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