
Boletim Informativo

http: // j fsalvandotodos.uf j f.br/

P lataforma de Anál ise  Estat íst ica da Pandemia
EDIÇÃO 53 -  11 DE MAIO DE 2022

COVID-19

Rt e novos casos em alta e óbitos em queda

Minas Gerais

Nas duas últimas semanas epidemiológicas, 24 de abril a 7 de maio, 
Minas Gerais apresentou uma reversão da tendência de estabilidade 
do Número de Reprodução Efetivo (Rt), abaixo de 1. De 27 de abril a 
6 de maio, o Rt permaneceu acima de 1, atingindo o seu máximo no 
dia 3 de maio, quando o seu valor foi igual a 1,35. Este resultado é, 
por um lado, preocupante, uma vez que indica um maior contágio da 
doença, mas, por outro, era um resultado esperado dadas as 
flexibilizações das restrições nas medidas de biossegurança e, 
principalmente, uma maior confiança das pessoas em, também, 
flexibilizar a adoção de cuidados individuais, como uso de máscara e 
confraternizações. 











A partir de dados do Google Mobility podemos perceber este 
comportamento, por exemplo, na maior circulação de pessoas em 
parques. A partir da segunda metade de fevereiro, é notável uma 
maior circulação de pessoas neste ambiente, o que permaneceu 
estável desde então. 











Em relação ao número de novos casos, o aumento do Rt está 
associado a uma elevação da média móvel de novos casos, que 
passou de 438,7, em 24 de abril, para 709 em 6 de maio, um 
crescimento de 61,6%. No dia 7, esta média voltou a cair, atingindo o 
valor de 583 novos casos. Assim como no caso do Rt, este resultado 
sugere a necessidade de se manter a atenção sobre o 
desenvolvimento da covid-19, mas, por outro lado, ainda não é o 
suficiente para afirmar que se inicia uma tendência de aumento de 
novos casos. Em relação ao número de óbitos, a tendência de queda 
se mantém, com a média móvel passando de 16,1 em 24 de abril 
para 11,6 em 7 de maio, uma redução de 27,9%.

































Em relação ao nível de transmissão, observamos que o Número de 
Reprodução Efetivo (Rt) tem se mantido, majoritariamente, abaixo de 
1 nas quatro últimas semanas epidemiológicas. Desde meados de 
fevereiro, somente em três ocasiões o Rt ficou acima de 1: 1,1 em 23 
de fevereiro, 1,02 em 10 de março e 1,06 em 23 de março. Este 
resultado sugere que a tendência de queda do número de novos 
casos confirmados e de óbitos seja mantida nas próximas semana. 
Embora estes resultados sejam animadores e projetem cenários 
melhores para as próximas semanas, é importante ressaltar que não 
é ainda possível afirmar que a transmissão esteja diminuindo, pois 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Rt deve estar 
abaixo de 1, persistentemente, por duas semanas para que se possa 
considerar em estabilidade.
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s Rt: 1,58

valor do dia 10 de maiol

Total de Óbitos

35214


Casos Confirmados

Total de Óbitos

348

Casos Confirmados

14.588

Barbacena

No Brasil

Na 17ª semana epidemiológica (24 a 30 de abril), 102 mil 584 pessoas contraíram covid-19, indicando um aumento de 7,33% em relação à 16ª 
semana. Na mesma tendência, a 18ª semana epidemiológica (17 a 23 de abril) registrou 110 mil 224 casos confirmados, um aumento de 7,53% em 
relação à 17ª semana. A média móvel vem apresentando aumento, e chegou a 15 mil 756 novos casos no dia 7 de maio.


Em concordância com esse aumento, a transmissão da covid-19 no país, de acordo com a classificação do CDC (Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças), passou a ser MODERADA na 17ª semana epidemiológica e passou para ELEVADA na 18ª semana, uma vez que foram registrados 49,17 e 
44,81 casos, respectivamente, por 100 mil habitantes. 


O número de óbitos continua em queda desde a 6ª semana (6 a 12 fevereiro). A 17ª semana registrou 887 vidas perdidas e a 18ª semana, 629 óbitos, 
menor valor desde dezembro de 2021. Além disso, a média móvel de 7 dias do número de óbitos, no dia 7 de maio, passou a ser menor que 100 vidas 
perdidas por dia. Este número atingiu o ápice em fevereiro com 951 óbitos por dia.


A taxa de letalidade vem caindo e, no dia 7 de maio, era de 2,17%. O Número de Reprodução Efetivo (Rt) apresenta estabilidade, e certos picos acima 
de 1. A máxima, nos últimos 14 dias, foi de 1,17, no dia 10 de maio, e a mínima foi de 0,83, no dia 24 de abril, fechando o dia 08 de maio em 0,99.


A partir de dados do Google Mobility, podemos ver que a adesão da população ao isolamento social está em estabilidade. No dia 20 de abril, o valor 
percentual em relação a antes da pandemia era de 0% no ambiente residencial, isto é, o nível de isolamento foi o mesmo que era registrado antes da 
pandemia. Além disso, tivemos um aumento, nesse dia, nos ambientes de varejo e recreação, em que esse percentual foi de 4% no dia 4 de maio. 
Outro fato é a queda da mobilidade nos parques, no dia 28 de abril, pois esse valor foi de 42% no dia 24 contra 3% que fora registrado quatro dias 
depois.


O número de vacinados com a primeira dose no país já chega a 177 milhões 629 mil 629 pessoas, número que representa 83,27% da população. A 
segunda dose imunizou 164 milhões 594 mil 594 pessoas, 77,15% da população. A dose de reforço já foi aplicada a 89 milhões 801 mil 300 pessoas, 
42,10% da população brasileira.

Transmissão em alta e queda no número de óbitos

Rt acima de 1 em 8 dos últimos 14 dias


Abril foi o mês com menos registro de óbitod desde março 
de 2020


Letalidade cai para 2,17%


Trasmissão voltou a ser ELEVADA

Total de Óbitos

664.390

Casos Confirmados

30.594.388

D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Luziânia registra zero mortes


 por covid-19 entre 1 e 7 de maio

Luziânia apresenta, no dia 10 de maio, um total acumulado de 
54 mil 621 casos confirmados e 568 óbitos. Os 20 municípios 
goianos da região do Entorno do Distrito Federal (DF) 
contabilizam 182 mil e 768 casos confirmados, desde março de 
2020, e 3 mil e 81 vidas perdidas para a covid-19. O número de 
casos e de óbitos em Luziânia, desde o início da pandemia, 
representa 30% do total de casos e de óbitos registrados para 
todos os municípios do Entorno goiano.  

Luziânia vem registrando redução no número de novos registros 
de mortes por covid-19. Entre os dias 1 e 7 de maio, a cidade não 
registrou óbitos por covid-19, enquanto duas pessoas perderam a 
vida para a doença na semana anterior, entre 24 e 30 de abril. O 
mês de abril registrou um total de cinco novos óbitos em 
comparação aos 16 registrados no mês de março.


Essa redução nos casos de mortes também foi observada no 
número de casos confirmados: março registrou 1 mil 856 novos 
casos e, em abril, foram 984, redução um pouco maior que 50%. O 
pico deste ano é o mês de fevereiro quando foram registrados 8 
mil 807 novos casos e 16 vidas perdidas. A taxa de letalidade do 
Entorno é 1.69%, no dia 10 de maio, inferior à do Brasil que é de 
2.17%.


Ainda que os novos casos confirmados e de óbitos por covid-19 
venham caindo, o nível de transmissão da covid-19 em Luziânia 
foi considerado elevado entre os dias 1 e 7 de maio, pois foram 
registrados 65,22 casos por 100 mil habitantes. A média móvel de 
casos para sete dias é de 15.6 no dia 10 de maio, registrando 
queda desde o dia 5 de maio, quando a média móvel para sete 
dias estava em 23.7 casos diários. A transmissão elevada na 
cidade também está evidenciada no Número de Reprodução 
Efetivo (Rt) que oscila nas duas últimas semanas entre 3.06, no 
dia 29 de abril, para 0.95, no dia 10 de maio. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Rt deve estar abaixo de 1 
por duas semanas consecutivas para que a pandemia possa ser 
considerada sob controle. 

Em Luziânia, o Rt só esteve abaixo de 1 por dois dias nesse 
período. Vale lembrar que o Rt equivalente a 3, por exemplo, 
significa que uma pessoa infectada irá infectar, em média, mais 
três pessoas (ver gráfico).

Fo
n

te
:J

F
S

al
av

n
d

oT
o

d
o

s

Fonte: JF Salvando Todos

Fonte: JF Salvando Todos

G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S
Abril de 2022 foi o mês com menos registro de óbitos em toda a pandemia

Conforme divulgado no Boletim Informativo (BI), edição 52, o 
município de Governador Valadares havia voltado a registrar 
novos óbitos, desde o final do mês de março (15ª semana 
epidemiológica). Posteriormente, a cidade registrou mais 1 óbito 
na 16ª semana e nenhum na 17ª semana. Dessa forma, o mês de 
abril terminou com o menor número de óbitos, 2 no total, de toda a 
pandemia.

Além disso, no Boletim anterior foi noticiado que a transmissão da 
covid-19, no município, oscilava entre MODERADA e ELEVADA, de 
acordo com a classificação do CDC (Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças), agência do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos Estados Unidos, com terminologia adaptada 
e traduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Na 17ª semana 
epidemiológica, essa classificação continuou ELEVADA, com 59,19 
casos por 100 mil habitantes, e passou a ser BAIXA na 18ª semana 
(1 a 5 de maio de 2022), com 9,57 casos por 100 mil habitantes, 
registrando 27 casos no total. Esse é o menor número registrado de 
casos em uma semana, desde maio de 2020, no começo da 
pandemia.

Até o dia 8 de maio de 2022, Governador Valadares apresentava um 
total acumulado de 46 mil e 305 casos confirmados e mil e 460 vidas 
perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 194 novos 
casos e 0 novos óbitos. A taxa de letalidade é de 3,15% (acima da 
média brasileira, que é de 2,17%). A Plataforma JF ainda não está 
divulgando dados a respeito do número de vacinados no município. 
Para mais informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.

Caro leitor, bem-vindo à Quinquagésima Terceira Edição do 
Boletim Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! Nas 
últimas semanas continuamos observando reduções nos 
números de casos e de vidas perdidas para a covid-19 na 
maior parte das unidades geográficas analisadas neste 
Boletim. Em Juiz de Fora, o nível de transmissão pode ser 
classificado como baixo, o número de casos continua 
apresentando queda e o número de vidas perdidas está 
estável e próximo de zero. 



No Brasil, o número de casos voltou apresentar tendência de 
alta nas últimas semanas, mesmo que o número de vidas 
perdidas ainda tenha permanecido estável. Voltamos a 
reforçar a importância da continuidade do monitoramento dos 
números e indicadores da pandemia mesmo com o cenário 
atual. Consideramos importante que continuemos avançando 
com a vacinação, mantendo o uso das máscaras, o 
distanciamento e as medidas de higienização. Para maiores 
informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.

Equipe JF Salvando Todos

Nível de transmissão volta a ser baixo no município após 

18 semanas, mas número de casos apresenta tendência de alta no País

O coeficiente de letalidade (CFR, acrônimo para case fatality rate) da 
covid-19 é calculado para cada um dos meses a partir da divisão do 
número de vidas perdidas pelo número de casos registrados no 
referido mês. Em Juiz de fora, o CFR de abril foi 0,56% (tinha sido 
1,13% em março). Em abril de 2021, o CFR havia sido 6,87% e em 
abril de 2020, 3,95%.










Evolução da Vacinação


Até o dia 7 de maio haviam sido aplicadas 1 milhão 254 mil e 254 
doses das vacinas no município Juiz de Fora, sendo 503 mil 305 
primeiras doses, 463 mil 130 segundas doses, 273 mil 15 terceiras 
doses e 34 mil 380 quartas doses. Desta forma, levando em 
consideração a projeção populacional do IBGE para o município Juiz 
de Fora (577 mil 532 habitantes), podemos considerar que 87,15% da 
população recebeu a primeira dose, 80,19% receberam as duas 
doses, 47,27% receberam a terceira dose e 5,95% receberam a quarta 
dose (no Brasil esses percentuais são 83,27%, 77,16%, 42,10%, e 
para a quarta dose os dados do país não estão divulgados ainda, 
indicando que a cobertura vacinal no município Juiz de Fora está 
superior a do Brasil quando analisado como um todo). A média móvel 
de 7 dias do número de primeiras doses aplicadas era de 54,14 no dia 
7 de maio (no dia 24 de abril a média móvel de 7 dias era igual a 
17,29), para as segundas doses, a média móvel de 7 dias era de 
311,43 no dia 07 de maio (no dia 24 de abril era de 160,86), para as 
terceiras doses a média móvel de 7 dias era de 549,14 no dia 7 de 
maio (no dia 24 de abril era de 303,57) e para as quartas doses a 
média móvel de 7 dias era de 2 mil 835,14 no dia 7 de maio (no dia 24 
de abril era de 872,71). Na 17ª semana epidemiológica foram 
aplicadas 56 primeiras doses, 425 segundas doses, 957 terceiras 
doses e menos 491 quartas doses, totalizando 947 doses (redução de 
90,1% no total de doses em relação à semana anterior). Na 18ª 
semana epidemiológica foram aplicadas 379 primeiras doses, 2 mil 
180 segundas doses, 3 mil 844 terceiras doses e 19 mil 846 quartas 
doses, totalizando 26 mil 249 doses no município Juiz de Fora 
(aumento de 2671,81% no total de doses em relação à semana 
anterior).










Nenhum leito de UTI Covid ocupado


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

, em 9 de maio, o 
município tinha 2 pessoas hospitalizadas por covid-19 (eram 2 em 26 
de abril), nenhum leito de UTI para adultos dedicados à covid-19 
ocupados (em 26 de abril era nenhum) e a taxa de ocupação geral 
das UTIs era de 77,1%, enquanto tinha sido de 74,01% no dia 12 de 
abril.


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://experience.arcgis.com/
experience/255d43f95ef1446e959a20e568f2a04e/

No dia 24 de abril, o município Juiz de Fora tinha 66 mil 345 casos 
confirmados e registrava 2 mil 254 vidas perdidas de acordo com a 
Prefeitura. Estes números passaram para 66 mil 470 casos 
confirmados e 2 mil 256 vidas perdidas no dia 7 de maio, 
representando aumentos de 0,19% e 0,9%, respectivamente, no 
período de 14 dias (esses aumentos tinham sido de 0,57% e 0,4% 
nos 14 dias anteriores). Na 17ª semana epidemiológica, de 24 de 
abril a 30 de abril, o município registrou 69 novos casos e 1 vida 
perdida, redução de 54,0% no número de casos e aumento de 1 
óbito em relação a 16ª semana epidemiológica de 2022 (17 de abril 
até 23 de abril). Na 18ª semana epidemiológica, de 01 de maio a 07 
de maio, o município registrou 56 novos casos e 1 vida perdida, 
redução de 18,84% no número de casos e estabilidade no número 
de registro de óbitos em relação a 17ª semana epidemiológica.


Nível de transmissão é BAIXO pela primeira vez em 2022


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. A partir desta classificação, o nível de transmissão 
da covid-19 no município Juiz de Fora no período da 17ª semana 
epidemiológica pode ser classificado como MODERADO, uma vez 
que foram registrados 11,95 casos por 100 mil habitantes (era 
MODERADO na 16ª semana epidemiológica quando haviam sido 
registrados 25,97 casos por 100 mil habitantes). No período da 18ª 
semana epidemiológica passou a ser classificado como BAIXO, 
uma vez que foram registrados 9,70 casos por 100 mil habitantes.


Queda nas médias móveis de casos confirmados e casos 
suspeitos


No município Juiz de Fora quando analisada a média móvel de 7 
dias nos últimos 14 dias para o número de casos novos, 
verificamos que ela regrediu de 21,43 casos em 24 de abril para 8 
casos em 7 de maio (redução de 62,67%; no período dos 14 dias 
anteriores tinha ocorrido uma redução de 67,37%). A média móvel 
de 7 dias para o número de casos suspeitos regrediu de 58,86 por 
dia no dia 24 de abril para 51,43 por dia no dia 7 de maio (redução 
de 12,62%; no período dos 14 dias anteriores tinha ocorrido uma 
redução de 64,44%). A média móvel de 7 dias para o número de 
óbitos evoluiu de 0 óbitos por dia, no dia 24 de abril, para 0,14 
óbitos por dia no dia 7 de maio (aumento de 0,14 óbitos por dia; 
no período dos 14 dias anteriores tinha ocorrido uma redução de 
1,43 óbitos por dia).











Taxa de letalidade continua em queda


A taxa de letalidade é calculada a partir da divisão do número de 
vidas perdidas desde o início da pandemia pelo número de casos 
registrados no mesmo período. No dia 7 de maio, a taxa de 
letalidade da covid-19 era de 3,39% no município Juiz de Fora 
(essa taxa era de 3,40% em 23 de abril, 3,40% em 30 de abril). 
No Brasil, a taxa de letalidade foi de 2,17% em 7 de maio (essa 
taxa era de 2,18% em 23 de abril, 2,18% em 30 de abril).
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J U I Z  D E  F O R A
Número de casos continua em queda

Número de novos casos confirmados e óbitos segue baixo e 
constante


Após o mês de abril registrar os menores número de novos casos 
confirmados e óbitos na região, o começo de maio apresenta 
números semelhantes. Durante as semanas epidemiológicas 17 (24 
a 30 de abril) e 18 (1 a 7 de maio), foram registrados um dos 
menores valores para óbitos da pandemia, em 2022, com um total 
de 154 mortes. Como comparação, em apenas uma semana do 
mês fevereiro de 2022, a região chegou a apresentar 480 óbitos. 
Também foram registrados constantemente números acima dos 
200 óbitos semanais de janeiro até abril, e é apenas a segunda vez 
no ano que são registrados menos de 200 óbitos em semanas 
consecutivas. O número de casos confirmados se manteve parecido 
com aquele observado em abril. Na primeira semana de maio, a 
região apresentou o segundo menor número de casos confirmados 
no ano: 11 mil e 139 casos.


Neste mês de maio, a região pode atingir uma impressionante 
marca ao alcançar cerca de 80% da população com ao menos uma 
dose da vacina. Atualmente, 79,2% da população já está vacinada.












Até o dia 8 de maio de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 3 milhões 293 mil 668 de casos confirmados e 63 mil 
337 de vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram 
registrados 23 mil 144 novos casos e 154 novos óbitos.


Centro-Oeste





Fonte: JF Salvando Todos

Primeira semana de maio registra o menor número de novos 
casos confirmados do ano


Abril foi o mês de 2022 a registrar os menores números de casos 
confirmados e óbitos. A primeira semana de maio manteve esse 
ritmo e apresentou o menor número de novos casos confirmados. 
Durante a semana epidemiológica 18 (1 a 7 de maio), foi 
apresentado um total de 9.065 casos. Uma semana antes, na 17a 
(24 a 30 de abril), foi registrado o menor número de óbitos em uma 
semana epidemiológica em 2022, com 111 mortes, a primeira 
abaixo de 120 durante toda a pandemia.











Até o dia 8 de maio de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 251 mil 937 de casos confirmados e 128 
mil 770 de vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram 
registrados 20 mil 563 novos casos e 226 novos óbitos.

Nordeste

Fonte: JF Salvando Todos

Casos confirmados e óbitos permanecem constantes


Após o mês de abril registrar os menores número de novos casos 
confirmados e óbitos na região, o começo de maio apresenta números 
semelhantes. Durante as semanas epidemiológicas 17 (24 a 30 de 
abril) e 18 (1 a 7 de maio), foram registrados um dos menores valores 
para óbitos da pandemia, em 2022, com um total de 96 mortes. Como 
comparação, em apenas uma semana do mês fevereiro, a região 
chegou a apresentar 356 óbitos. Também foram registrados 
constantemente números acima dos 100 óbitos semanais de janeiro 
até abril, e é a primeira vez no ano que são registrados menos de 100 
óbitos em semanas consecutivas. O número de casos confirmados na 
região se manteve parecido com aquele observado em abril. Durante 
a semana epidemiológica 18, a região apresentou o menor número de 
casos confirmados no ano, com 4 mil e 403 casos.












Apesar dos números positivos, a região é a pior ranqueada no 
número de vacinados no país. Em maio, a região alcançou a marca de 
20% da população com 3 doses tomadas, a última a atingir essa 
marca entre as regiões brasileiras. Até o dia 8 de maio de 2022, a 
região apresentava um total acumulado de 2 milhões 499 mil 273 de 
casos confirmados e 50 mil e 118 de vidas perdidas. Nas últimas duas 
semanas, foram registrados 8 mil e 940 novos casos e 96 novos 
óbitos.

Norte





Fonte: JF Salvando Todos

Números de óbitos e casos confirmados apresenta ligeiro aumento


Apesar de um começo de ano com números assustadores, março 
apresentou queda e em abril esses números seguiram caindo. A 
primeira semana de maio não seguiu nesse mesmo ritmo e 
apresentou ligeiro aumento. Durante a semana epidemiológica 18 (1 
a 7 de abril), foi registrado um total de 47 mil e 560 casos, um 
aumento de 17% em relação à semana 17 (24 a 30 de abril). O 
número de óbitos também apresentou um pequeno aumento, 
registrando 534 novos óbitos na semana epidemiológica 17.


No último Boletim Informativo, noticiamos que o Rt (Número de 
Reprodução Efetivo) havia completado um mês abaixo do valor 1. 
Neste Boletim, ressaltamos que com o aumento das últimas semanas, 
essa marca foi quebrada.












Até o dia 8 de abril de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 11 milhões 983 mil 586 de casos confirmados e 317 mil 
655 de vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 
88 mil e 235 novos casos e 841 novos óbitos.

Sudeste

Fonte: JF Salvando Todos

R E G I Õ E S  D O  B R A S I L

Neste começo de maio, a região atingiu a impressionante marca de alcançar cerca de 85% da população com pelo menos a primeira dose da 
vacina. Até o dia 8 de maio de 2022, a região apresentava um total acumulado de 6 milhões 536 mil 072 de casos confirmados e 104 mil 259 de 
vidas perdidas. Nas últimas duas, foram registrados 71 mil 994 novos casos e 187 novos óbitos.

Ligeiro aumento no número de casos confirmados e menor número 
de novos óbitos registrado


A queda nos valores apresentada, em abril, não foi observada nesse 
começo de maio. A região registrou um aumento nos números de 
casos confirmados e queda nos óbitos. Durante as semanas 
epidemiológicas 17 (17 a 23 de abril) e 18 (1 a 7 de maio), a região 
voltou a apresentar um aumento nos valores para casos confirmados, 
com um total de cerca de 35 mil casos em cada uma delas. Como 
comparação, a semana epidemiológica 16 (17 a 23 de abril) tinha 
apresentado cerca de 7 mil casos a menos, com 27 mil. Apesar do 
aumento no número de casos confirmados, a região apresentou 
queda nos menores valores para óbitos, e registrou a semana 18 (1 a 
7 de maio) como aquela com os menores números do ano, com 86 
novas mortes

Sul

Fonte: JF Salvando Todos
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Ficha Técnica
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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)

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)

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

O medicamento molnupiravir, primeiro comprimido para 
tratamento da covid-19, foi aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) no dia 4 de maio 
de 2022. O Boletim Informativo, edição 38, noticiou que a 
empresa Merck Sharp & Dohme (MSD, como é conhecida no 
Brasil) havia solicitado autorização para uso em diversos 
países dentre eles o Brasil. Atualmente, o medicamento está 
disponível em 30 países e, no Brasil, a Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz) vai produzir os comprimidos a serem 
entregues aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Segundo a Anvisa, o molnupiravir é indicado para tratamento de pacientes diagnosticados com covid-19 maiores de 18 anos e que não 
necessitam de oxigênio suplementar. O medicamento precisa de prescrição médica e não deve ser utilizado por mulheres grávidas. 
Especialistas e médicos dizem que o comprimido contra a covid-19 pode funcionar como os remédios comuns para gripe que se compram 
nas farmácias. O paciente, ao sentir os sintomas, poderá fazer o teste, sendo positivo, ele imediatamente pode tomar o comprimido 
atenuando a gravidade dos sintomas. O comprimido ainda não está disponível nas farmácias.



A Fiocruz e a farmacêutica norte-americana MSD assinaram acordo de cooperação tecnológica que será regido pela Lei de Inovação 
Brasileira (Lei 10.973/2004), que inclui a transferência de 100% de tecnologia. A Fiocruz será responsável pela armazenagem, embalagem, 
testagem, liberação, e fornecimento do medicamento de uso oral para o SUS. Além do medicamento da MSD, também está na Anvisa a 
solicitação de uso emergencial do medicamento chamado Paxlovid do laboratório farmacêutico Pfizer. Segundo a farmacêutica, a pílula 
anticovid, medicamento tipo antiviral e de uso oral, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes.

Medicamento de uso oral para

 covid-19 aprovado pela Anvisa



