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COVID-19

Exponencial

 crescimento de novos casos e óbitos

Minas Gerais

O mês de janeiro foi marcado, em Minas Gerais, assim como no 
restante do país, pelo exponencial crescimento do número de novos 
casos por dia, seguido do aumento do número de novos óbitos por 
dia.  A média móvel de novos casos passou de 755,7 casos por dia, 
em 1° de janeiro, para  27 mil 194 casos por dia em 29 de janeiro - 
um aumento de mais de 3000%. No caso dos óbitos, a média móvel 
passou de 6,6 óbitos por dia, em 1° de janero, para 39 óbitos por dia 
em 29 de janeiro - uma aumento de quase 500%. Embora a 
velocidade do crescimento do número de óbitos não esteja 
acompanhando a velocidade do crescimento do número de novos 
casos por dia, a reversão desta tendência de crescimento desses 
números ainda não é possível ser observada nos dados.  

































A boa notíca fica para a queda constante do Número de Reprodução 
Efetivo (Rt) que, após o pico de 3,65, em 8 de janeiro, este indicador 
atinge o valor de 1,1 em 31 de janeiro. Este resultado sugere uma 
possível diminuição no rítimo de cescimento do número de novos 
casos por dia nas proximas semanas. Porém, é importante ressaltar 
que um Rt acima de 1 indica que o vírus da covid ainda está se 
proliferando na população de maneira descontrolada. Para que 
possamos considerar que a pandemia esteja sob controle, o Rt deve 
ter seu valor persistentemente abaixo de 1.
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s Rt: 1,14

valor do dia 1 de fevereiro

Total de Óbitos

35214


Casos Confirmados

Total de Óbitos

 7137


Casos Confirmados

315189

Belo Horizonte

No Brasil

Pela primeira vez, o país registra mais de 1 milhão de casos confirmados em uma semana epidemiológica. O registro foi de 1 milhão 305 mil 447 
novos casos na 4a semana (23 a 29 de janeiro). O segundo maior registro foi na semana anterior, com 933 mil 452 novos infectados. Esse aumento 
expressivo foi refletido na média móvel de novos casos, que chegou a registrar 186 mil 984,6 casos no dia 1º de fevereiro. Se olharmos os casos 
confirmados por mês, janeiro de 2022 é o mês que mais registrou infectados desde o começo da pandemia no país.


No último Boletim Informativo (edição 45), os casos confirmados também estavam em alta, mas esse aumento não tinha sido visto no número de 
vidas perdidas. Porém, na 3a semana (16 a 22 e janeiro) houve aumento nos casos de óbitos, em que 1 mil 830 pessoas perderam suas vidas para a 
covid-19. Já na 4a semana, houve um registro maior de óbitos, com 3 mil 723 vidas perdidas. A média móvel de óbitos também está em alta, e chegou 
a registrar 603,4 vidas perdidas no dia 1º de fevereiro.


Assim como na edição 45, a taxa de letalidade está em queda e registrou 2,45% no dia 1º de fevereiro. O Número de Reprodução Efetivo (Rt) vinha em 
alta no começo de janeiro de 2022, mas a partir do dia 20, está em queda. A máxima foi de 1,69 no dia 20 de janeiro e a mínima foi de 1,07 no dia 31, 
fechando o dia 1º de fevereiro em 1,11.


A partir dos dados do Google Mobility, podemos ver que a adesão da população ao isolamento social teve alta no final de dezembro de 2021, mas 
começou a cair em janeiro de 2022. A taxa de isolamento era de 5% no dia 27 de janeiro, e quatorze dias atrás era de 6%. Estações de Trânsito e 
Locais de Trabalho teve baixa procura no final de dezembro de 2021, mas em janeiro de 2022 a procura aumentou. A ida a Estações de Trânsito no 
dia 27 de janeiro era de 2% a menos que no período de referência, e quatorze dias atrás a procura era de 5% a menos. Já para Locais de Trabalho, a 
taxa era de 8% no dia 27, e no dia 13 de janeiro essa procura era de 3%.


Com a aplicação da primeira dose da vacina em um público mais jovem, houve aumento de imunizados na 3a e 4a semanas. Com 1 milhão 74 mil 233 
doses aplicadas, na 3a semana, e 1 milhão 778 mil 364 imunizados, na 4a semana, o país já ultrapassa 165 milhões 575 mil pessoas imunizadas com 
a primeira dose. Houve aumento na vacinação com a segunda dose na 3a semana, com aplicação de 3 milhões 43 mil 330 doses. Na 4a semana 
houve queda, e no total 1 milhão 212 mil 682 pessoas foram imunizadas. A aplicação da dose única se mante em patamar mais baixo, e juntas, as 3a 
e 4a semanas, imunizaram 64 mil e 9 pessoas. A dose de reforço teve seu maior número de imunizados na 3a semana, com 8 milhões 313 mil 782 
doses aplicadas. Na 4a semana, foram 5 milhões 396 mil 655 pessoas vacinadas.

País registra mais de 1 milhão de casos em uma semana

Média móvel de casos confirmados passa de 186 mil 
ultrapassando o dobro do valor de duas semanas atrás


Casos acumulados ultrapassam a marca de 25 milhões 
em toda a pandemia


Rt se mantém acima de 1 


Média móvel de óbitos sobe para 603,4 vidas perdidas

Total de Óbitos

628067

Casos Confirmados

25620209

D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Número de casos novos por dia bate recorde no Entorno

São 681 novos casos de covid-19 por dia nos municípios do Entorno do 
Distrito Federal (DF), valor registrado no dia 31 de janeiro. É a média 
móvel mais alta de toda a pandemia. O pico, até o momento, ocorrera 
no dia 25 de janeiro quando foram registrados 763 novos casos por dia. 
Até então, o dia recorde da pandemia tinha sido 2 de abril de 2021, 
quando foram registrados 445 novos casos. Média móvel é um 
indicador estatístico que permite analisar se os casos e os óbitos estão 
aumentando ou diminuindo, dentro de um intervalo de tempo de uma 
semana. Quanto aos novos casos de óbitos, os números também 
apresentam crescimento, ainda que não na mesma proporção. No dia 
31 de janeiro, a média móvel era de 2.7 vidas perdidas diariamente, 
enquanto no dia 1 de janeiro, a média era menor que um.










O mês de janeiro de 2022 também é o mês com o maior número de 
casos novos de todo o período da pandemia. São 12 mil e 81 novos 
casos registrados. O pico da pandemia havia ocorrido em abril de 2021 
com o registro de 10 mil 576 novos casos. Quanto ao número de óbitos, 
abril de 2021 é o mês de maior luto para o Entorno quando 419 pessoas 
perderam a vida para a covid-19. Em janeiro deste ano, foram 
registrados 50 óbitos, quase o dobro do que fora registrado em 
dezembro do ano passado.

Os 20 municípios goianos do Entorno do DF acumulam 135 mil 420 
casos confirmados de covid-19 e 2 mil e 907 vidas perdidas na 
pandemia. O município de Luziânia sozinho registra 42 mil 809 casos 
acumulados, correspondendo a aproximadamente 32% de todos os 
casos do Entorno, e são 531 óbitos desde o início da pandemia. 
Valparaíso de Goiás soma 19 mil 890 casos confirmados e 417 óbitos e 
a cidade de Formosa, 12 mil 686 casos e 367 mortes por covid-19. Os 
dados são de 31 de janeiro de 2022.
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G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S

Número de casos confirmados continua aumentando

Até o dia 2 de fevereiro de 2022, Governador Valadares apresentava 
um total acumulado de 36 mil 921 casos confirmados e mil e 353 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
2 mil e 258 novos casos e 10 novos óbitos. A taxa de letalidade é de 
3,66% (acima da média brasileira, que é de 2,45%) e o tempo 
estimado para a duplicação dos casos é de aproximadamente 135 
dias. 


Como foi noticiado no último Boletim Informativo (BI), edição 45, o 
número de casos em Governador Valadares, em janeiro de 2022, já 
tinha superado o número de casos de dezembro de 2021. Nas duas 
semanas seguintes essa tendência de aumento continuou, e, no dia 
28 de janeiro, a cidade teve o maior número de casos confirmados em 
um dia desde o começo da pandemia, 526 novos casos em apenas 
um dia. Em consequência disso, a 4ª semana epidemiológica de 
janeiro (de  23 a 28) registrou o maior número de casos desde abril de 
2021, somando mil e 245 casos em apenas uma semana.









A Plataforma JF ainda não está divulgando dados a respeito do 
número de vacinados no município. 


Para mais informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br .

Em concordância com esse aumento, o Número de Reprodução 
Efetivo (Rt) continua mais alto do que o normal, e sua mediana variou 
entre 0,98 e 1,84 nessas duas semanas (entre os dias 19 de janeiro e 
1 de fevereiro). Além disso, nesses 14 dias, o Rt ficou abaixo de 1 
apenas no dia 25 de janeiro, fato que evidencia a elevada 
transmissão do vírus no município de Governador Valadares.
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Caro leitor, bem-vindo à Quadragésima Sexta Edição do 
Boletim Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! Nas 
últimas duas semanas observamos um crescimento 
exponencial no número de casos de covid-19 que já está 
sendo acompanhado por aumentos substanciais nas 
hospitalizações e no número de vidas perdidas. O momento 
atual é caracterizado por uma elevadíssima taxa de 
transmissão combinada com a pouca adesão às medidas 
de distanciamento social. Reforçamos mais uma vez que as 
pessoas com esquema vacinal completo têm sido 
acometidas atualmente por formas menos graves da 
covid-19 e que, por isso, é fundamental adotar as demais 
medidas preventivas  além da vacinação. O período pelo 
qual estamos passando é muito preocupante e 
precisaremos acompanhar com muita atenção a evolução 
da pandemia nas próximas semanas. É necessário 
continuar avançando com a vacinação das crianças e com a 
aplicação de terceiras doses ou doses de reforço para os 
adultos, além de ampliarmos a testagem. Recomendamos a 
manutenção das medidas preventivas, incluindo o 
distanciamento social, o uso correto das máscaras de boa 
qualidade (padrão PFF2/N95), os cuidados com a ventilação 
de ambientes e as medidas de higienização. Para maiores 
informações, visite .jfsalvandotodos.ufjf.br

Equipe JF Salvando Todos

Alerta: aumento do número de casos de 

covid-19 já se reflete no número de vidas perdidas
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Taxa de letalidade ainda em queda


No dia 31 de janeiro, a taxa de letalidade da covid-19 era de 3,97% 
em Juiz de Fora (era 4,16% em 17 de janeiro). Essa taxa era 2,47% na 
Zona da Mata, 2,11% em Minas Gerais e 2,47% no Brasil no dia 17 de 
janeiro (eram 2,76%, 2,38% e 2,68% em 17 de janeiro). A taxa de 
letalidade em Juiz de Fora ainda é muito superior às de Minas Gerais e 
do Brasil.










Circulação de pessoas continua elevada


A partir de dados do Google Mobility, apresentados graficamente na 
Plataforma JF, pode-se estimar que no dia 27 de janeiro (uma 5ª feira) 
havia um percentual 7% maior de pessoas em casa em relação ao 
período de referência anterior ao início da pandemia - esse percentual 
era 8% maior no dia 13 de janeiro (também uma 5ª feira, 2 semanas 
antes), indicando redução da proporção de pessoas em casa. A ida 
aos locais de trabalho apresentava um percentual 5% maior que no 
período de referência – esse percentual indicava um aumento de 5% 
no dia 13 de janeiro, ou seja, houve estabilidade. Houve estabilidade 
na frequência de idas às farmácias e aos pontos de venda de gêneros 
alimentícios – aumento de 47% em relação ao período de referência – 
havia um aumento de 47% no dia 13 de janeiro em relação ao período 
de referência. A frequência de idas aos parques era 3% menor que no 
período de referência, indicando redução neste tipo de deslocamento 
uma vez que havia um aumento de 5% em 13 de janeiro. Idas aos 
estabelecimentos de varejo e recreação continuam abaixo do período 
de referência, com uma redução de 18% - essa redução era de 18% 
no dia 13 de janeiro. Os dados referentes às idas às estações de 
transporte (pontos de ônibus, estações rodoviárias etc.) continuam 
indicando elevado uso dos transportes públicos, com um aumento de 
413% - esse percentual era 382% maior em relação ao período de 
referência, no dia 13 de janeiro.











Quase 75% da população recebeu as duas doses


Até o dia 31 de janeiro haviam sido aplicadas 1 milhão 85 mil 413 
doses das vacinas em Juiz de Fora, sendo 475 mil 465 primeiras doses, 
431 mil 196 segundas doses e 178 mil e 752 terceiras doses. Desta 
forma, levando em consideração a projeção populacional do IBGE para 
Juiz de Fora (577 mil e 532 habitantes, atualizada para 2021), 
podemos estimar que 82,3% da população recebeu a primeira dose, 
74,7% receberam as duas doses e 31% receberam a dose de reforço. A 
média móvel do número de primeiras doses aplicadas era de 1.042,7 
no dia 31 de janeiro, para as segundas doses a média móvel era de 
171,3 e para as terceiras doses 1.718,4. Na 4ª semana epidemiológica 
foram aplicadas 6 mil 514 primeiras doses, 1 mil 142 segundas doses e 
11 mil 675 terceiras doses, totalizando 19 mil 331 doses no município 
(aumento de 37,5% no total de doses em relação à semana anterior).


Número de leitos ocupados segue aumentando


Considerando os dados disponibilizados pelo Painel COVID-19 da 
Prefeitura de Juiz de Fora 

, em 17 de janeiro, 
o município tinha 242 pessoas hospitalizadas por covid-19 (eram 150 
em 18 de janeiro; aumento de 61,3%), 79 leitos de UTI para adultos 
dedicados à covid ocupados (em 18 de janeiro eram 43; aumento de 
83,7%) e a taxa de ocupação geral das UTIs era de 79,0%, enquanto 
tinha sido de 74,3% , no dia 18 de janeiro.


Todas as análises apresentadas foram feitas a partir de números 
oficiais divulgados pelas autoridades de saúde. Sendo assim, não se 
considerou as possíveis subnotificações.

https://sgeopjf.maps.arcgis.com/apps/
dashboards/f3db73f9968d4148bf40bc9381203fa1

No dia 17 de janeiro, Juiz de Fora tinha 49 mil e 958 casos 
confirmados e registrava 2 mil e 80 vidas perdidas de acordo com a 
Prefeitura. Estes números evoluíram para 52 mil e 818 casos 
confirmados e 2 mil e 98 vidas perdidas no dia 31 de janeiro, 
representando aumentos de 5,7% e 0,9%, respectivamente. Na 4ª 
semana epidemiológica (23 a 29 de janeiro), Juiz de Fora registrou 1 
mil 566 novos casos e 13 vidas perdidas, com aumento de 108,2% no 
número de casos e de 550% no número de vidas perdidas em relação 
à 3ª semana epidemiológica (16 a 22 de janeiro).


Janeiro: mês com maior número de casos desde abril de 2021


Foram 4 mil 226 registros de casos de covid-19 em janeiro de 2022, o 
maior número desde abril de 2021 que teve 5 mil e 5 casos. Em 
comparação, foram 22 vidas perdidas em janeiro em comparação 
com 344 em abril de 2021. Em relação a janeiro de 2021, houve um 
aumento de 7,1% no número de casos e uma redução de 89,3% no 
número de vidas perdidas.


Nível de transmissão continua ELEVADÍSSIMO


De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC 
- ), agência do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos Estados Unidos, com terminologia adaptada e 
traduzida pela Fundação Oswaldo Cruz: o nível de transmissão é 
BAIXO quando são registrados de 0 a 9,99 casos por 100 mil 
habitantes em um período de 7 dias; é MODERADO quando são 
registrados de 10 a 49,99 casos por 100 mil habitantes; é ELEVADO 
quando são registrados entre 50 e 99,99 casos por 100 mil 
habitantes; e é ELEVADÍSSIMO quando há registro de 100 ou mais 
casos por 100 mil habitantes.  O nível de transmissão da covid-19, em 
Juiz de Fora, no período da 4ª semana epidemiológica foi 
ELEVADÍSSIMO com 271,2 casos registrados por 100 mil habitantes 
(era ELEVADÍSSIMO na 2ª semana epidemiológica quando haviam 
sido registrados 146,1 casos por 100 mil habitantes).


Aumentos das médias móveis para casos e vidas perdidas


Em Juiz de Fora, quando analisada a média móvel dos últimos sete 
dias para o número de casos novos, verificamos que ela evoluiu de 
119,7 casos em 17 de janeiro para 274,4 casos em 31 de janeiro – 
maior valor desde o início da pandemia (aumento de 129,2%). A 
média móvel para o número de casos suspeitos evoluiu de 120,7 por 
dia no dia 17 de janeiro para 355,7 por dia no dia 31 de janeiro 
(aumento de 194,7%). A média móvel para o número de óbitos 
evoluiu de 0,3 óbitos por dia no dia 17 de janeiro para 2,3 óbitos por 
dia no dia 31 de janeiro (aumento de 666,7%).










A distribuição dos casos confirmados, por faixas etárias, indica que 
45,8% foram em pessoas com idades entre 20 e 59 anos (era 46% até 
17 de janeiro). Em Juiz de Fora, crianças e jovens com até 19 anos 
representam 1,0% dos casos (era 1,0%), homens representam 54,5% 
dos casos e mulheres 45,4%.


A análise da distribuição dos óbitos por faixas etárias confirma que a 
maioria dos pacientes que vieram a falecer, 73,9% tinham 60 ou mais 
anos de idade (era de 73,8%). Dentre os que perderam suas vidas 
para a covid-19, 0,6% eram crianças e jovens com até 19 anos, 52,6% 
eram homens e 47,4% eram mulheres em Juiz de Fora..


Rt > 1 em 12 dos últimos 14 dias


Entre os dias 18 e 31 de janeiro, o Número de Reprodução Efetivo (Rt) 
estimado para Juiz de Fora esteve igual ou acima de 1 em 12 dos 14 
últimos dias, com máximo de 1,69 no dia 28 de janeiro. Quando o Rt é 
superior a 1 temos a disseminação do vírus uma vez que cada 
paciente está transmitindo a doença a pelo menos mais uma pessoa. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma das 
condições para que a pandemia esteja sob controle é de que os 
valores do Rt sejam menores que 1 persistentemente por pelo menos 
duas semanas. Em Juiz de Fora esta condição não foi verificada.



https://www.cdc.gov/
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J U I Z  D E  F O R A
Maior média móvel de casos desde o início da pandemia

Média móvel de novos casos e de vidas perdidas segue subindo 

e apresenta valor recorde


A média móvel de óbitos vem subindo na região Centro-Oeste desde 
o dia 1 de janeiro, tendo chegado o seu pico no final do mês, 
registrando um valor maior que todo o último trimestre de 2021, com 
99 novos óbitos em um único dia. O número de novos casos por dia 
também segue subindo na região, sendo janeiro de 2022 o mês com 
maior número de novos casos registrados durante toda a pandemia, 
superando março de 2021, que apresentou 229.300 novos casos. 
Retratando o aumento no número de casos, o Número de Reprodução 
Efetivo (Rt) também registrou valor recorde, chegando a 2,49 no dia 
13 de janeiro. Entre os dias 15 e 31 de janeiro, esse valor apresentou 
quedas, porém sempre se mantendo acima do valor 1.












Até o dia 31 de janeiro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 692 mil 052 casos confirmados e 60 mil 133 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
192 mil 439 novos casos e 510 novos óbitos.

Centro-Oeste
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Número de novos casos aumenta, mas número de óbitos não 
acompanha


O número de novos casos se apresentou como um dos maiores na 
região durante toda a pandemia, com 442 mil 400 casos. Apesar do 
aumento substancial, o número de mortes na região não apresentou 
aumento e se manteve na faixa dos valores encontrados no último 
trimestre de 2021. Retratando o aumento no número de casos, o 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) da região também registrou valor 
elevado, chegando a 2,32 no dia 23 de janeiro. Durante todo o mês de 
janeiro, o índice se manteve acima do valor 1.











Até o dia 31 de janeiro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 5 milhões 392 mil 581 casos confirmados e 121 mil 
657 vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 303 mil 923 novos casos e 995 novos óbitos. A região 
alcançou a impressionante marca neste mês, de mais de 10 milhões 
de pessoas vacinadas com a terceira dose da vacina.

Nordeste
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Número de casos confirmados aumenta exponencialmente e Rt 
alcança valor recorde


A região Norte registrou janeiro de 2022 como o mês com maior 
número de novos casos confirmados, com cerca de 238 mil casos. 
Março de 2021 registrou cerca de 185 mil novos casos, e era o mês 
com maior número até então. Retratando o aumento de casos, o 
Número de Reprodução Efetivo (Rt) da região também registrou valor 
elevado, chegando a 2,08 no dia 20 de janeiro, valor recorde durante 
toda a pandemia. Durante todo o mês de janeiro, o Rt se manteve 
sempre acima do valor 1.












Até o dia 31 de janeiro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 161 mil 240 casos confirmados e 48 mil 144 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
181 mil 017 novos casos e 290 novos óbitos. 

Norte
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Apesar de registrar valor recorde de casos confirmados, número de 
óbitos está estável


Assim como as demais regiões do Brasil, o Sudeste apresentou em 
janeiro um pico de novos casos confirmados, registrando um total 1 
milhão 297 216 casos no mês. Apesar do aumento exponencial de 
casos confirmados, o número de óbitos na região se manteve na faixa 
dos valores de dezembro e novembro. Assim, a região apresentou no 
final do mês, o menor valor registrado da taxa de letalidade durante a 
pandemia, chegando a 3%.












Até o dia 31 de janeiro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 9 milhões 960 mil 004 casos confirmados e 298 mil 
561 vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram 
registrados 994 mil 201 novos casos e 2 mil 897 novos óbitos. A 
região alcançou a impressionante marca em janeiro, mês em que o 
número de novas pessoas vacinadas com a terceira dose superou a 
soma entre dezembro e novembro do ano passado, e registrando o 
total de 25 milhões 459 mil 125 pessoas com a terceira dose da 
vacina.

Sudeste

Fonte: JF Salvando Todos

R E G I Õ E S  D O  B R A S I L

Janeiro dispara como o mês com maior número de casos 
confirmados na região


A região Sul registrou janeiro de 2022 como o mês com maior número 
de novos casos confirmados, com 872 mil casos. Março de 2021 
registrou cerca de 540 mil novos casos, e era o mês com maior 
número, até então. Apesar de uma diferença de cerca de 432 mil 
casos, janeiro apresentou uma das menores taxas de letalidade na 
região com 1 mil 224 novos óbitos. Como comparação, março de 
2021 havia apresentado 15 mil 929 óbitos. Tais números indicam o 
efeito positivo na vacinação na região.


Até o dia 31 de janeiro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 5 milhões 220 mil 867 casos confirmados e 98 mil 643 
vidas perdidas. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 
617 mil 319 novos casos e 860 novos óbitos. A região alcançou a 
impressionante marca neste mês, em que a taxa de letalidade se 
manteve abaixo de 2% pela primeira vez desde março de 2021.

Sul

Fonte: JF Salvando Todos

Todos os direitos reservados

Ficha Técnica
Pesquisadores:

Estatísticos:

Prof. Dr. Augusto Carvalho Souza (desenvolvimento)

Prof. Dra. Mônica Prado (comunicação e coordenação) 


Prof. Dr. Marcel de Toledo Vieira (autoria e coordenação geral)

Gabriela dos Santos (visualização de dados)

Jéssica Sell (análises estatísticas)


Pedro Henrique Pacheco (autoria e desenvolvimento)

Deiverson Almeida (desenvolvimento e análises) 



Contato: 
Para outras informações de contato, acesse a página “Sobre Nós” na plataforma JF Salvando Todos

jfsalvandotodos@ice.ufjf.br


Bolsistas:
Gustavo Silva - (desenvolvimento e análises)


Pedro Almeida -  (desenvolvimento e análises)  

Jornalista responsável: Mônica Prado (2977/DF)

Voluntários:

https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus - Secretaria de Saúde do Estado 
de Minas Gerais

https://www.pjf.mg.gov.br/jfcontracoronavirus - Prefeitura de Juiz de Fora https://coronavirus.saude.gov.br/ - Ministério da Saúde

http://cnes.datasus.gov.br/ - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde - (CNES)

Fontes

Até meados de 2022, a meta é vacinar 70% da população de 
todos os países do mundo. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) entende que a desigualdade no acesso a vacinas 
retarda o fim da pandemia. “Com grande parte da 
população não vacinada, novas variantes como a Ômicron, 
provavelmente continuarão surgindo. Essas novas variantes 
se espalham como um incêndio ameaçando todos ainda 
mais”, informa o website oficial das Organizações das 
Nações Unidas (ONU) no Brasil.


Para fazer frente ao desafio, a OMS está liderando o 
movimento internacional Break Covid Now para arrecadar 
US$ 5.2 bilhões (dólares americanos) entre doares e 
financiadores com o objetivo de distribuir 600 milhões de 
doses adicionais para lidar com as incertezas e os riscos da 
evolução do vírus, de aprimorar a logística para que as 
vacinas cheguem rapidamente às pessoas e de cobrir custos 
com seringas e transporte.



De acordo com o website oficial do consórcio internacional GAVI – Aliança para Vacina, desde 19 de janeiro de 2022, dia do lançamento da 
campanha, diversos países, bancos mundiais e empresas privadas se comprometeram com mais de US$ 580 milhões (dólares americanos). 
Segundo informações oficiais da GAVI, “resultados de modelagem estimam que o GAVI COVAX AMC salvará de 1 a 1,27 milhão de vidas em 
países elegíveis e que o custo econômico pode ser reduzido pela metade se as vacinas chegarem logo”.


Informações detalhadas sobre a estratégia internacional de equidade para vacinas estão disponíveis em 
 e na página da OMS sobre equidade na vacinação 

. 



https://www.gavi.org/news/media-
room/world-leaders-launch-call-renewed-support-vaccination-2022-part-global-fight
https://www.who.int/campaigns/vaccine-equity
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Vacinas para todos: caminho para 

reduzir o aparecimento de variantes como a Ômicron


