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COVID-19

Diferentemente do Boletim 66, o Número de Reprodução Efetivo (Rt) no período analisado não apresentou uma elevação 
acentuada, permanecendo em torno de 1 durante todo o período. O Rt ficou acima de 1 nos dias 8, 11 a 14 e no dia 16. Com 
isso, o Rt também ainda não captou de forma clara a chegada da nova onda.


























































Fonte: JF Salvando Todos

Embora a nova onda de covid-19 já possa ser observada nas estatísticas oficiais em algumas regiões do país, em Minas Gerais 
os registros de novos casos confirmados e de novos óbitos continuam estáveis em um nível bastante baixo. Nas semanas 
epidemiológicas 45 (6 a 12 de novembro) e 46 (13 a 19 de novembro) foram registradas médias móveis do número de novos 
casos confirmados variando de 64,6 a 138,7 e para novos óbitos a média móvel variou de 0,3 a 2 casos de óbitos por covid-19. 
As semanas 45 e 46 registraram 1 mil 480 novos casos confirmados, enquanto que as semanas 44 e 43 registraram 1 mil 887 
novos casos confirmados. Portanto, de acordo com os registros oficiais, houve uma redução de, aproximadamente, 21% no 
número de novos casos confirmados.

























































Casos confirmados e óbitos ainda estáveis
Minas Gerais

Fonte: JF Salvando Todos

Caro leitor, bem-vindo à Sexagésima Sétima Edição do Boletim 
Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! A chegada ao Brasil 
da sublinhagem BQ.1 da subvariante BA.5 da variante Ômicron do 
novo coronavírus continua deixando pesquisadores e autoridades de 
saúde em alerta. O monitoramento diário da evolução da pandemia e 
o nosso trabalho continuam extremamente importantes. Porém, 
nossas análises acabam sendo prejudicadas sempre que há atrasos 
na divulgação de forma pública dos dados da pandemia. A falta de 
testagem também dificulta bastante o trabalho de monitoramento da 
pandemia e nos faz enxergarmos uma realidade distorcida. Além 
disso, a não divulgação de dados de internação nos deixa muito 
preocupados. Nesta edição, apresentamos análises apenas para o 
estado de Minas Gerais que havia divulgado dados atualizados no 
momento de nosso fechamento. Precisamos voltar a testar e a 
avançar com a vacinação das doses de reforço preferencialmente 
com as vacinas de segunda geração, além da vacinação de crianças 
e adolescentes. Recomendamos, também, o uso das máscaras de boa 
qualidade e bem ajustadas ao rosto nos ambientes fechados e com 
aglomeração de pessoas, o distanciamento social e as medidas de 
higienização. Para maiores informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.
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Fontes

Desde o dia 25 de novembro de 2022, volta a ser obrigatório o uso de 
máscaras faciais a toda a população em aeroportos, portos e aeronaves sem 
distinção de idade, sexo e gestante. A resolução é da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) por conta do aumento expressivo de novos casos 
de covid-19 no país. Segundo os dados coletados pela Anvisa, houve um 
aumento de 42% de casos confirmados entre a semana epidemiológica 45 (6 
a 12 de novembro) e a 46 (13 a 19 de novembro).



De acordo com a resolução da Anvisa, as máscaras devem ser utilizadas 
ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que 
permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias. Estão 
proibidas as máscaras de acrílico ou de plástico e as que são dotadas de 
válvulas de expiração, assim como o uso de bandanas e lenços como proteção 
facial. As máscaras podem ser retiradas para hidratação e alimentação 
durante o serviço de bordo, que está em vigor desde maio de 2022.


Segundo a decisão da Agência, não é obrigatório o uso de máscaras para pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção 
facial, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade.



O uso obrigatório de máscaras foi ressaltado pela Anvisa como medida protetiva que visa minimizar os riscos de transmissão do vírus Sars-
Cov-2, o novo coronavírus. Está em circulação no país a BQ.1 e a BA.5.3.1, sublinhagens da Ômicron, conforme Nota Técnica do Ministério da 
Saúde de 12 de novembro de 2022. Redação com apoio de notícia oficial no site da Anvisa.


Fonte: Imagem de Freepick

Uso de máscara volta a ser obrigatório em aeroportos e portos, conforme Anvisa

Todos os direitos reservados


