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Panorama de medidas adotadas no combate ao coronavírus e
vacinação em países da Europa, América do Norte e Oceania
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Introdução
O presente documento é um recorte das principais notícias, em f ormato de press release,
publicadas em período não superior a 30 dias, com o objetivo de subsidiar as autoridades
públicas estaduais e municipais na análise e na tomada de decisões sobre políticas e ações
ref erentes ao combate à Covid-19.
O panorama apresenta os resultados de um levantamento, realizado entre 8 e 13 de janeiro
de 2021, sobre 31 países, sendo 27 do continente europeu, 2 da América do Norte (Estados
Unidos e Canadá) e 2 da Oceania (Nova Zelândia e Austrália).
Procurou-se respeitar características da distribuição geográf ica, proximidade e estruturas
histórico-sociais de cada região. Para isso, propusemos os seguintes blocos:
●
●

●

●
●

Bloco 1 – Países Nórdicos: têm conseguido responder positivamente à pandemia com
medidas de lockdown, testes em massa e imunização, com exceção da Suécia, que
adotou uma estratégia dif erente.
Bloco 2 – Países da Europa Ocidental: tiveram ações de lockdown e políticas mais
restritivas na primeira onda, mas, na segunda onda, estão encontrando novos
desaf ios para o controle da pandemia, estratégias de lockdown e planos de
vacinação.
Bloco 3 – Países da Europa Oriental: países que não ganharam destaque na mídia
internacional durante a primeira onda, mas sendo obrigados a ter maior atuação,
com medidas mais restritivas, para combater a segunda/terceira onda.
Bloco 4 – Países da América do Norte: principal ponto atual de disseminação da
pandemia nos EUA e comparativo com o Canadá, que está na mesma região.
Bloco 5 – Países da Oceania: inf luência da restrição geográf ica das áreas insulares
com medidas de isolamento possíveis de serem administradas em seus territórios.

Foram abordados os seguintes pontos: as medidas adotadas de combate à Covid-19 nos
países, como distanciamento e lockdowns; números de inf ecções e mortes acumuladas;
impactos da segunda onda e das novas variantes do vírus; e programas de imunização de
suas populações.
Para o grupo de países considerados na Europa, as vacinas que já estão sendo utilizadas na
imunização são a AstraZeneca, a Pf izer/BioNtech e a Moderna. No caso da Rússia, a vacina
Sputinik V, produzida no país, é a que está sendo utilizada na imunização de sua população.
Os países da Oceania citados ainda não iniciaram a vacinação.
Até a presente data, no mundo, oito vacinas f oram liberadas para uso emergencial e limitado
em diversos países; duas para uso def initivo; e outras 20 estão na terceira f ase de testes
clínicos. Para a exposição das experiências dos países, primeiro serão apresentados os
europeus, seguidos pelos da América do Norte e da Oceania.
Pudemos identif icar que as ações de lockdowns, conscientização da população e
distanciamento social auxiliam no processo de controle da disseminação da doença. Apesar
de inúmeros países terem iniciado as suas estratégias de vacinação, não houve tempo
disponível, nem a cobertura vacinal suf iciente para que pudessem ser inf eridos aspectos
científ icos sobre a ef icácia ou não da aplicação dessas estratégias. Observamos, portanto,
as iniciativas que estão sendo adotadas nos dif erentes governos.
O material inclui f ontes pesquisadas em outros idiomas, auxiliando na tradução das
inf ormações para as autoridades políticas brasileiras, sem uma padronização comparativa
dos dados entre os países listados.
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Com o objetivo de f azer um mapeamento mundial, não f oram incluídas inf ormações do
Brasil. Para dados atualizados em outras datas, recomendamos consultar a bibliograf ia.
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Bloco 1 – Países Nórdicos
1. Finlândia
Medidas de lockdown e distanciamento
A Finlândia teve a menor média de inf ecções e mortes per capita da Europa nos últimos
meses, conf orme os dados da Universidade Johns Hopkins. O país conseguiu conter surtos
locais ao mesmo tempo em que seguiu algumas das restrições mais soltas do continente. A
movimentação interna não era restrita: quem precisava, podia f requentar a escola e o local
de trabalho pessoalmente, e o uso de máscara não era obrigatório.
De acordo com o prof essor de epidemiologia Pekka Nuorti, da Universidade de Tampere,
f atores culturais, políticos e geográf icos, como baixa densidade populacional, menos viagens
e alta conf iança no governo, f oram úteis. No entanto, f oi o trabalho das agências de saúde
do país que f ez a grande dif erença.
Durante o verão nórdico, a Finlândia desenvolveu um conjunto de práticas “epidemiológicas
testadas e comprovadas”, que incluíam a testagem, o ef icaz rastreamento e a possibilidade
de f azer quarentena. O número diário de testes passou de 2,9 mil em maio para 23 mil em
novembro.
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/paises-nordicos-controlaram-apandemia-de-covid-19-sem-lockdown-entenda-como.
Segundo Mika Salminen, diretor da segurança sanitária no Instituto Finlandês da Saúde e
do Bem-estar, há outro f ator que ajudou a Finlândia a evitar uma nova vaga de Covid-19
no outono: a restrição de viagens internacionais durante o verão. O governo f inlandês
também providenciou apoios econômicos a todos que necessitaram f azer quarentena — um
incentivo para que as pessoas f icassem em casa isoladas, o que ajudou a diminuir a
propagação do vírus.
O prof essor Nuorti também aponta algumas variáveis que podem ter ditado o sucesso
f inlandês ao lidar com o vírus, como a baixa densidade populacional e a elevada conf iança
no governo. A Finlândia continua a não obrigar o uso da máscara, a permitir o regime
presencial no trabalho, as escolas continuam abertas, e dentro do país não há limites de
circulação.
Fonte:
https://observador.pt/2020/12/21/covid-19-a-estrategia-nem-sem pre-vencedora-dostres-paises-nordicos-que-apostaram-em-medidas-pouco-restr itivas-para-controlar-ovirus/.
Diante do aumento de casos de coronavírus, a Finlândia estendeu suas restrições à entrada
de vários países, incluindo a Rússia, até 9 de f evereiro. O Ministério do Interior da Finlândia ,
em 7 de janeiro, af irmou que, como os casos de Covid-19 estão crescendo globalmente, o
condado decidiu ampliar as restrições de entrada para evitar uma maior propagação. Em
dezembro, o governo f inlandês havia estendido até 12 de janeiro suas restrições à entrada
de países com uma incidência de mais de 25 casos de Covid-19 por 100 mil pessoas em 14
dias.
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Fonte:
https://www.republicworld.com/world-news/europe/f inland-extends-entry-ban-tof ebruary-9-amid-rising-cases-of -coronavirus-across-the-globe.html.
A Finlândia f echou suas f ronteiras de 19 de março a 13 de maio para evitar a propagação
do vírus. Desde 19 de setembro, o país permite a entrada, sem a necessidade de f icar em
quarentena, de países onde o número de casos de coronavírus seja de 25 por 100 mil
pessoas nas últimas duas semanas. A partir de 1º de outubro, para países com esse limite
ultrapassado, a entrada pode ser permitida sem quarentena de 14 dias com dois testes
negativos para coronavírus – o primeiro deve ser f eito antes da viagem, e o segundo, após
a chegada ao país. Esta medida af etará apenas os países da União Europeia (UE), o espaço
Schengen e os Estados da lista de países terceiros, elaborada pela UE. Não se aplicará, em
particular, à Rússia e aos Estados Unidos. A f ronteira do país para turistas da Rússia
permanecerá f echada até, pelo menos, 12 de janeiro.
Fonte:
https://tass.com/world/1239071.
Dinamarca, Finlândia e Noruega responderam rapidamente ao menor aumento nas
inf ecções, o que lhes permitiu quase erradicar o vírus durante o verão, no meio do ano, e
enf rentar o outono de uma posição mais f orte, conf orme entrevistas com seis estudiosos.
Além disso, segundo os especialistas, uma orientação clara e a disposição dos residentes
em segui-la também f oram f undamentais. Outros pontos importantes f oram o aumento das
capacidades de teste e de rastreamento de contato e o f ornecimento de licenças médicas
remuneradas para ajudar a manter os surtos localizados.
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/paises-nordicos-controlaram-apandemia-de-covid-19-sem-lockdown-entenda-como.
Números de infectados e de mortes
Até 10 de janeiro, o total de casos registrados somava 38.590 e 586 mortes. O país tem
uma população de 5,5 milhões de pessoas.
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Imunização e vacinas
A Finlândia recebeu até agora cerca de 50 mil doses da vacina Pf izer/BioNtech, com cerca
de 7 mil pessoas vacinadas contra o vírus. O país deve receber de 5 a 7 milhões de doses
da vacina até o próximo verão nórdico. As vacinas começaram a ser aplicadas no dia 27 de
dezembro.
Apesar da inf ormação de que os hospitais dos Distritos em todo o país seriam capazes de
vacinar as pessoas contra o novo coronavírus num ritmo mais rápido, a disponibilidade de
doses até agora impediu que as vacinações f uncionassem a todo vapor. Leena Turpeinen,
diretora de serviços de saúde e abuso de substâncias de Helsinque, declarou no início de
janeiro que a disponibilidade de vacinas f oi "compreensivelmente" limitada, mas uma vez
estabilizadas, a capital poderá vacinar mais rápido ao realocar de modo temporário
f uncionários de, por exemplo, cuidados de saúde escolar e clínicas inf antis e maternidade.
A capital f inlandesa, disse ela, vacinou cerca de 3 mil pessoas até o f inal da primeira semana
de janeiro. A expectativa é de que se inicie a vacinação de residentes idosos em uma escala
mais ampla no f inal de f evereiro.
O Oulu University Hospital, por sua vez, completou a primeira f ase da vacinação na região
de Oulu no dia 5 de janeiro, tendo administrado 1,6 mil doses a f uncionários que trabalham
em laboratórios, terapia intensiva e pacientes com coronavírus. A inf ormação é de Terhi
Nevala, médica administrativa chef e do Oulu University Hospital. “As vacinas agora passarão
para os Municípios e autoridades municipais conjuntas, bem como para os clientes das
instalações de enf ermagem 24 horas.”
Nevala explicou que o ritmo das imunizações dependerá muito do prazo de entrega das
vacinas. A estimativa atual é de que as vacinações de f uncionários e residentes em unidades
de enf ermagem continuem até f evereiro. Há, no entanto, uma incerteza considerável em
f unção da f alta de inf ormações precisas sobre o número e o esquema de doses a serem
distribuídas aos distritos hospitalares. “Essa é a realidade”, disse Nevala. “O plano pode
mudar a cada dia, e a coordenação da situação exige um diálogo constante”, apontou a
médica, destacando que o esf orço de vacinação começou bem. “Não há f alta de prontidão
para tomar a vacina, o que é algo bom.”
A mensagem do Hospital Universitário de Tampere era a mesma: a campanha de vacinação
começou bem, mas poderia ser acelerada se houvesse m ais doses de vacina para
administrar. “A disponibilidade de vacinas não é boa o suf iciente para que possamos realizar
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vacinações generalizadas”, af irmou Juhani Sand, médico chef e administrativo do hospital,
durante entrevista coletiva sobre a situação epidemiológica em Pirkanmaa, no início de
janeiro.
Fonte:
https://www.helsinkitimes.f i/f inland/f inland-news/domestic/18513-hs-availability-of vaccines-slowing-down-vaccination-ef f orts-in-f inland.html.

Nova variante do coronavírus e segunda onda
No dia 7 de janeiro, jornais do país alertaram sobre a ameaça de uma terceira onda de
Covid-19, que promete causar estragos se atingir o país antes que um segmento adequado
da população tenha sido vacinado. Os meios de comunicação também mencionaram a
iminente onda de f rio na Finlândia, com as temperaturas congelantes já levando a inúmeros
acidentes e contratempos envolvendo gelo f ino.
Com as vacinas em andamento na Finlândia, alguns membros da comunidade médica
acreditam que uma mudança nas estações pode retardar a propagação do vírus. No entanto,
os especialistas manif estaram preocupações de que uma terceira onda poderia ser mais
mortal do que nunca.
O atraso no início do processo em alguns países europeus, inf elizmente, determinou que as
vacinações não f ossem suf icientes para impedir a propagação da terceira onda nesses locais.
Embora seja dif ícil prever como a situação estará até o f inal do ano, os prof issionais médicos
sugerem que qualquer atraso nas vacinações poderá levá-los a uma def esa insuf iciente
contra outra onda de inf ecções.
A Finlândia continuará experimentando temperaturas congelantes, com aguaceiro s de neve
esperados na maioria das áreas. As temperaturas no Sul são def inidas para atingir um
mínimo de -11 graus.
Fonte:
https://www.helsinkitimes.f i/f inland/news-in-brief /18523-third-wave-f ears-and-f reezingtemperatures-today-s-news-roundup.html.

2. Noruega
Medidas de lockdown e distanciamento
A Noruega f oi o país nórdico que mais estabeleceu restrições em março. Embora tenha f icado
parado durante a primavera, conseguiu lidar com a crise econômica em f unção da indústria
petrolíf era e de gás natural. A saúde mental dos noruegueses, no entanto, se complicou por
causa das pesadas restrições. Como resultado, a Noruega suavizou as medidas no verão.
No f inal da estação, levou a cabo um inquérito epidemiológico, chegando à conclusão de que
60% dos contágios de Covid-19 ocorriam entre migrantes. Para controlar os surtos, o
governo norueguês gastou 770 mil dólares (cerca de 632 mil euros) numa campanha de
conscientização junto daquelas populações — e observou os casos diminuírem, segundo o
especialista Jonathan Tritter, prof essor de sociologia da Universidade de Aston.
Fonte:
https://observador.pt/2020/12/21/covid-19-a-estrategia-nem-sem pre-vencedora-dostres-paises-nordicos-que-apostaram-em-medidas-pouco-restr itivas-para-controlar-ovirus/.
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As restrições que f orçariam as pessoas na Noruega a permanecer em em casa estão entre
as medidas que o governo está considerando para combater a pandemia de Covid-19. Mas
o Instituto Norueguês de Saúde Pública (FHI) acredita que pode ser uma violação dos
direitos humanos.
Uma proposta que permite a imposição de ordens para f icar em casa f oi enviada ao
parlamento norueguês para consulta pelo Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Ela
autorizaria o governo a proibir as pessoas de passarem tempo em locais públicos para evitar
a transmissão da Covid-19. Em certas áreas do país, os noruegueses poderiam ser f orçados
a permanecer em casa durante determinadas partes do dia, possivelmente à noite, como
ocorreu durante a pandemia na França.
O instituto se opõe f ortemente ao conf inamento das pessoas em suas casas. “Se as pessoas
mantêm um bom nível de higiene pessoal, poucos inf ectados circulam, e a f requência de
contato entre os habitantes é reduzida (porque outras medidas f oram implementadas), não
há muitos benef ícios adicionais em f icar em casa”, af irmou o FHI.
Ordens de estadia em casa também podem ter ef eitos adversos na conf iança dos
noruegueses no governo, levando a um prejuízo dos esf orços de combate ao vírus, alerta o
FHI. Além disso, é questionada a legalidade de tal política, que o FHI acredita que poderia
violar direitos humanos, como liberdade de movimento e respeito pela vida privada.
Fonte:
https://www.thelocal.no/20210111/could-norway-introduce-curf ews-to-battle-the-covid19-pandemic.
A exemplo da Dinamarca e da Finlândia, a Noruega respondeu rapidamente ao menor
aumento nas inf ecções, o que lhe permitiu quase erradicar o vírus durante o verão, no meio
do ano, e enf rentar o outono de uma posição mais f orte . Além disso, segundo os
especialistas, uma orientação clara e a disposição dos residentes em segui-la também f oram
f undamentais. Outros pontos importantes f oram o aumento das capacidades de teste e de
rastreamento de contato e o f ornecimento de licenças médicas remuneradas para ajudar a
manter os surtos localizados.
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/paises-nordicos-controlaram-apandemia-de-covid-19-sem-lockdown-entenda-como.
Números de infectados e de mortes
Até 10 de janeiro, o total de casos registrados no país somava 55.474 e 472 mortes, com
pouco mais de 5 milhões de habitantes.
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Imunização e vacinas
A Noruega iniciou a imunização contra a Covid-19 no dia 27 de dezembro – na qualidade de
país extracomunitário, mas associado à União Europeia – com a vacina desenvolvida pela
f armacêutica alemã BioNTech em parceria com a americana Pf izer. As primeiras doses
chegaram ao país poucos dias antes das f estas de Natal. A Noruega comprou cerca de 10
mil doses e espera receber outras 40 mil nas próximas semanas.
Fonte:
https://noticias.r7.com/internacional/f ora-da-uniao-europeia -noruega -tambem-iniciavacinacao-27122020.
O país garantiu 3,6 milhões de doses adicionais de vacina Covid-19 da Pf izer/BioNTech. No
total, a Noruega tem acordos para receber 7,2 milhões de doses da vacina, sendo que a sua
população gira em torno de 5,3 milhões (incluindo crianças, que não receberão a vacina).
Como a vacinação requer duas doses, os suprimentos até agora garantidos pela Noruega
permitiriam a of erta de 3,6 milhões de vacinas. Isso f oi possível após a UE chegar a um
acordo com a Pf izer/BioNTech sobre o f ornecimento de novas doses.
O mais recente acordo da UE com a Pf izer/BioNTech, anunciado no início de janeiro,
estabelece a compra de mais 300 milhões de doses de vacinas para os países que participam
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do programa de compras da União, que inclui a Noruega. A Comissão Europeia também
aprovou uma segunda vacina, produzida pela empresa Moderna, no início de janeiro,
enquanto uma terceira, a vacina AstraZeneca/Oxf ord University, poderá ser aprovada até
ao f inal do mês.
Fonte:
https://www.thelocal.no/20210108/norway-secures-36-m illion-additional-covid-19vaccine-doses.
Em duas semanas, a Noruega imunizou 20.846 pessoas com a vacina Pf izer/BioNTech. O
país prepara-se para receber as primeiras doses da vacina Moderna, que recebeu luz verde
da UE.
Foram vacinadas 4.974 pessoas no condado de Viken, enquanto 3.064 f oram vacinadas em
Oslo. Os habitantes dessas áreas representam 40% do público vacinado, segundo
inf ormações do Instituto Norueguês de Saúde Pública (Folkehelseinstituttet – FHI). O menor
número de pessoas f oi vacinado em Nordland (857) e Troms og Finnmark (941).
Dados publicados na primeira semana de janeiro, coletados pelo Our World in Data,
indicaram que a Noruega vacinou 0,2% de sua população. Em comparação, a Dinamarca
vacinou 1,43%; a Alemanha 0,5%; e a Suécia 0,4% de sua população.
Fonte:
https://www.thelocal.no/20210111/w hats-the-latest-on-norways-covid-19-vaccinationprogramme.

Nova variante do coronavírus e segunda onda
Em 3 de janeiro, o Instituto Norueguês de Saúde Pública (FHI) relatou três novos casos
da variante do vírus do Reino Unido no país. As pessoas em questão vieram do
Reino Unido para a Noruega em dezembro.
Duas delas são da Noruega Ocidental e uma de Rogaland. As pessoas são acompanhadas
pelo serviço municipal de saúde de acordo com as rotinas vigentes. Os três somam-se aos
16 casos já conhecidos. O FHI afirma que o total de 19 casos desta variante do vírus
já detectado na Noruega não é algo surpreendente e espera que novos casos sejam
encontrados no país.
As primeiras ocorrências com a variante do vírus f oram divulgadas no dia 28 de dezembro
em duas pessoas que vieram do Reino Unido para a Noruega. As equipes de detecção de
infecção nos Municípios farão agora um acompanhamento de acordo com as
rotinas atuais nas pessoas diagnosticadas com a variante do vírus inglês, com
testes extras e observação de contatos próximos para reduzir o risco de possível
disseminação, af irma Line Vold, diretora no Instituto Norueguês de Saúde Pública.
O Instituto Norueguês de Saúde Pública é o laboratório nacional de ref erência para
coronavírus. Ele coleta vírus de todos os laboratórios microbiológicos do país para exames
de seu genoma (o código genético geral). O instituto reforçou o monitoramento de
mudanças nos vírus para detectar a variante inglesa e quaisquer outras novas que
possam ter alterado a infectividade ou outras propriedades. Medidas adicionais
também foram implementadas nas fronteiras para reduzir o risco de introdução
adicional do novo vírus e de outros mais.
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A variante do vírus inglês aparenta ser mais contagiosa do que o coronavírus
comum, mas não parece apresentar maior risco de doenças graves, segundo o que
foi observado até então. Alguns casos dessa variante foram detectados em uma
dúzia de países europeus, mas há razões para acreditar que também podem ser
encontrados em países onde o genoma do vírus não é examinado e, portanto,
nenhuma mutação pode ser detectada. “Quantos mais países começarem com
essas pesquisas, teremos uma visão melhor sobre a prevalência dessa variante ”,
explica Vold.
Atualmente, apenas em algumas partes da Inglaterra é considerado que a variante
pode ter contribuído para o rápido crescimento da epidemia. Como as
investigações ainda estão em andamento, não é possível fazer afirmações
concretas sobre o assunto. Na Dinamarca, o vírus está presente há várias semanas
sem alterar a situação da infecção.
“Há razões para ser cauteloso, mas, ao mesmo tempo, ainda é incerta qual é a
importância que a variante desempenha na propagação da infecção”, declarou Vold.
Conf orme a diretora, as medidas usuais contra a epidemia, como f icar em casa quando
estiver doente, f azer testes, detecção de inf ecção e quarentena, manter distância e reduzir
participantes nas reuniões serão medidas de controle de inf ecção importantes também
contra essa variante. Até o presente momento, nenhuma evidência foi relatada de
que o efeito da vacina tenha sido afetado.
Fonte:
http://outbreaknewstoday.com/norway-reports-3-additional-uk-covid-19-virus-variantcases-total-now-19-37554/;
http://outbreaknewstoday.com/norway-reports-2-covid-1 9virus-variant-cases-in-travelers-f rom-uk-62464/.

3. Dinamarca
Medidas de lockdown e distanciamento
A Dinamarca seguia os exemplos dos seus parceiros nórdicos até o f inal de novembro:
poucas restrições e apostas num tipo de comunicação ef icaz com os cidadãos. Mas o
aumento súbito de contaminações no país revelou a f alha da estratégia. O governo
dinamarquês anunciou, em meados de dezembro, o encerramento de todo o comércio não
essencial e das escolas. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, avisou que a
“situação era muito grave”, dado que havia “transmissão comunitária em todo o país”. “A
saúde está sob pressão.”
Fonte:
https://observador.pt/2020/12/21/covid-19-a-estrategia-nem-sem pre-vencedora-dostres-paises-nordicos-que-apostaram-em-medidas-pouco-restr itivas-para-controlar-ovirus/.
No f inal de dezembro, para conter o aumento de casos e hospitalizações, a Dinamarca
estendeu uma série de medidas restritivas até 17 de janeiro. Incluiu o encerramento de
lojas (exceto f armácias e mercados de alimentos), escolas e universidades, espaços
culturais, bares, caf és e restaurantes (exceto aqueles que of erecem ref eições para levar).
O país também se preocupou com os casos da nova variante do vírus descoberta
recentemente no Reino Unido, que, segundo as autoridades britânicas, é até 74% mais
contagiosa.
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Fonte:
https://www.thelocal.dk/20210105/denmark-to-expand-covid-19-vaccination-program-bydelaying-second-dose.
O governo da Dinamarca anunciou of icialmente no dia 2 de janeiro a extensão do seu
bloqueio rígido até 17 de janeiro de 2021, com medidas restritivas adicionais. A primeiraministra Mette Frederiksen conf irmou que um bloqueio mais severo era necessário para
manter o vírus sob controle. “Deixe-me dizer isso muito claramente, a situação com
inf ecções e hospitalizações é mais grave agora do que era na primavera”, disse Frederiksen.
Com a taxa de contágio em 1,2, Frederiksen destacou que a Dinamarca pode entrar na
chamada “curva vermelha”, quando o serviço de saúde f ica sobrecarregado. Como
resultado, todas as lojas não essenciais serão f echadas , e todos, exceto os trabalhadores
essenciais, devem trabalhar em casa. Restaurantes, bares, cinemas, teatros e óperas
também permanecerão impedidos de f uncionar.
A Dinamarca está atualmente passando por uma segunda onda de Covid-19, com novo pico
diário de inf ecções atingindo 2.783, conf orme dados de 30 de dezembro de 2020.
Fonte:
https://operawire.com/denmark-extends-lockdown-due-to-covid-19/.
Da mesma f orma que a Finlândia e a Noruega, a Dinamarca respondeu rapidamente ao
menor aumento nas inf ecções, o que lhe permitiu quase erradicar o vírus durante o verão,
no meio do ano, e enf rentar o outono de uma posição mais f orte, segundo estudiosos. Além
disso, especialistas def endem que uma orientação clara e a disposição dos residentes em
segui-la também f oram f undamentais. Outro ponto importante f oram o aumento das
capacidades de teste, de rastreamento de contato e o f ornecimento de licenças médicas
remuneradas para ajudar a manter os surtos localizados.
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/paises-nordicos-controlaram-apandemia-de-covid-19-sem-lockdown-entenda-como.
Números de infectados e de mortes
A Dinamarca, com cerca de 5,8 milhões de habitantes, registrou um f orte aumento de casos
de Covid-19 em dezembro, atingindo um novo máximo diário com 4.508 contágios
reportados, se af astando do aparente controle registrado — até 26 de outubro, o país nunca
tinha superado os mil casos. Até 10 de janeiro, a Dinamarca havia acumulado mais de 180
mil casos e 1.570 mortes.
Fonte:
https://observador.pt/2020/12/21/covid-19-a-estrategia-nem-sem pre-vencedora-dostres-paises-nordicos-que-apostaram-em-medidas-pouco-restr itivas-para-controlar-ovirus/.
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Imunização e vacinas
O Ministério da Saúde dinamarquês está trabalhando na introdução de um passaporte para
a vacina Covid-19, com previsão de lançamento ainda no início de 2021. O passaporte será
uma solução de "impressão automática" em sundhed.dk, o portal dinamarquês eHealth
unif icado, e será idêntico ao teste aprovado já disponível em sundhed.dk .
Espera-se que possa haver requisitos de outros países para a apresentação da
documentação da vacina na entrada e o passaporte da vacina Covid-19. Portanto, destinase a ajudar os viajantes dinamarqueses.
De acordo com o Ministério da Saúde do país, o desenvolvimento do passaporte de vacina
Covid-19 continuará conf orme mais inf ormações f orem disponibilizadas, por exemplo, por
quanto tempo as vacinas são abrangentes. As companhias aéreas e o setor de eventos estão
aliviados com o trabalho do Ministério da Saúde para o lançamento, no início de 2021, desse
passaporte para vacinas Covid-19.
Fonte:
https://scandasia.com/denmark-to-introduce-covid-19-vaccine-passport/.
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Autoridades de saúde dinamarquesas af irmaram no dia 4 de janeiro que o país vai espaçar
as duas doses da vacina Covid-19 em até seis semanas, permitindo que mais pessoas
recebam a primeira injeção. As novas recomendações são tanto para a vacina
Pf izer/BioNTech, que o país já começou a administrar, quanto para a vacina desenvolvida
pela Moderna, que está em processo de aprovação na UE. A diretriz segue o anúncio do
Reino Unido de estender o intervalo entre as duas doses das vacinas Pf izer/BioNTech e
AstraZeneca, usadas na Grã-Bretanha, em até 12 semanas.
No país de 5,8 milhões de habitantes, quase 47 mil pessoas, incluindo a rainha Margrethe
II, receberam a primeira dose da vacina desde o início da campanha de imunização em 27
de dezembro. Inicialmente, o país planeja vacinar residentes de lares de idosos, depois os
vulneráveis com mais de 65 anos e prof issionais de saúde da linha de f rente.
Fonte:
https://www.thelocal.dk/20210105/denmark-to-expand-covid-19-vaccination-program-bydelaying-second-dose.

Nova variante do coronavírus e segunda onda
A variante do vírus, encontrada pela primeira vez no Reino Unido, se espalhou
significativamente na Dinamarca nas últimas semanas. A inf ormação é de um relatório
de status publicado em 2 de janeiro pela State Serum Institute (SSI), a agência de doenças
inf ecciosas do país escandinavo.
A alta ocorreu apesar das restrições que impõem a proibição de entrada na Dinamarca para
todos os residentes do Reino Unido, além dos requisitos de teste Covid-19 negativos para
cidadãos dinamarqueses e residentes que viajam do Reino Unido. Um grupo de 86 casos da
variante, que tem o nome técnico Cluster B.1.1.7, f oi encontrado pela SSI, que sequencia
geneticamente um grande número de amostras de testes de Covid-19 positivos para
identif icar a variante do vírus presente.
Como a SSI sequenciou cerca de 11% de todas as amostras positivas naquele
período, o número real de pessoas infectadas com a variante é provavelmente
cerca de nove vezes maior. Os 86 casos compreendem 0,8% de cerca de 10,3 mil
amostras sequenciadas nas últimas seis semanas de 2020, segundo o relatório da SSI. Essa
porcentagem, porém, está aumentando a cada semana, com a variante aparecendo em
2,3% das amostras sequenciadas na última semana de dezembro.
Especialistas no Reino Unido estimam que a nova variante seja de 50% a 74%
mais contagiosa do que outras formas conhecidas, observa o SSI. Entretanto, com
base no conhecimento dos cientistas até agora, a variante não parece causar
doenças mais graves do que outros tipos de coronavírus.
Na última semana de 2020 – começando em 21 de dezembro –, a variante compreendeu
7,1% das amostras sequenciadas em North Jutland; 5,2% na Zelândia; 2,3% na Jutlândia
Central; e 1% ou menos na Grande Copenhague e no sul da Dinamarca. “Parece que há
uma disseminação social real (da variante) na Dinamarca, em vez de casos isolados
relacionados a viagens”, disse Thea Kølsen Fischer, prof essora e pesquisadora de inf ecções
por vírus e epidemias da Universidade de Roskilde, ao jornal Dagbladet Inf ormation,
comentando os dados do SSI relatório.
Ainda que a variante não pareça causar doenças mais sérias do que outros tipos
de coronavírus, uma forma de disseminação mais rápida é uma notícia
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preocupante para o sistema de saúde da Dinamarca, de acordo com outro especialista,
Eskild Petersen, prof essor associado da Faculdade de Saúde da Universidade de Aarhus.
“Embora não seja imediatamente piora para os pacientes, isso é extremamente
preocupante. Com uma taxa de inf ecção 50% maior, teremos muito mais inf ecções com a
nova f orma, mais hospitalizações e mais mortes em um espaço de tempo relativamente
curto”, declarou Petersen ao Inf ormation.
Vários outros países europeus também detectaram o Cluster B.1.1.7, mas f oi observado
principalmente em pessoas que viajaram do Reino Unido, segundo a SSI. Para a agência, é
provável que isso ref lita um f oco no teste e na detecção da variante neste grupo. A
Dinamarca, ao contrário de outros países, tem sido capaz de testar de f orma mais ampla
por meio de suas atividades de sequenciamento, detectando assim algum nível de
transmissão social.
“A disseminação de uma variante de vírus mais infecciosa pode levar a uma curva
epidêmica mais íngreme com um pico mais alto. O novo vírus provavelmente
continuará a se espalhar, e isso significa que devemos fortalecer nossas
estratégias de prevenção da transmissão ou mantê -las por um período mais longo
de tempo para manter a epidemia sob controle”, explicou a chef e de departamento da
SSI e consultora médica sênior Tyra Grove Krause.
“Somos um dos países que mais sequenciam amostras. Podemos, portanto, acompanhar de
perto as evoluções”, disse Krause. “Também estamos trabalhando na produção de um novo
teste de PCR (coronavírus) que possa detectar especif icamente uma das mutações desse
vírus, para que possamos acompanhar o desenvolvimento entre todos os testes posit ivos
em quase tempo real”, acrescentou.
“Além disso, nosso grupo de especialistas em modelagem matemática está trabalhando duro
para calcular como essa variante pode se espalhar em relação às restrições que temos na
sociedade e em relação a quantas pessoas podemos vacinar”, af irmou a consultora da SSI.
Em comentários publicados pela agência, Krause disse ainda que embora o atual bloqueio
nacional reduza a disseminação do vírus, a nova variante acabará “por vencer os outros
vírus que temos em circulação, por ser mais contagiosa”. “Isso pode signif icar que as
inf ecções aumentam rapidamente quando você suspende as restrições.”
Fonte:
https://www.thelocal.dk/20210104/how-widespread-is-more-contagious-var iant-of -covid19-in-denmark.

4. Suécia
Medidas de lockdown e distanciamento
Ao contrário da maior parte dos países do mundo, desde o início da pandemia , o governo
sueco limitou-se a recomendar aos cidadãos que lavassem as mãos com f requência e
guardassem distância em lojas, bares, escolas e restaurantes, que permaneceram abertos
durante a maior parte do ano. O uso de máscaras f oi recomendado apenas dentro de
hospitais.
A estratégia sueca baseou-se em duas premissas: 1) a de que os cidadãos seriam
suf icientemente responsáveis para cuidar de si próprios sem que o Estado precisasse obrigálos a f azer ou deixar de f azer qualquer coisa; e 2) a de que o contato inevitável de parte da
população com o vírus cuidaria de baixar gradativamente os casos de internações e mortes,
na medida em que cresceria também o número de pessoas naturalmente protegidas da
inf ecção – a chamada teoria da "imunidade de rebanho".
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O rei da Suécia, Carl XVI Gustaf , declarou em dezembro que o país havia f racassado em
razão do grande número de mortes. O país f oi na contramão do mundo ao não adotar regras
de conf inamento, não determinar o f echamento da economia em momento algum e nem ao
menos recomendar à população o uso de máscaras como f ormas de combater a
disseminação do coronavírus.
Por causa da imunidade de rebanho, diziam def ensores da estratégia, como o
epidemiologista Anders Tegnell, o número de casos de Covid-19 no país diminuiria a partir
de setembro em relação ao dos vizinhos Finlândia e Noruega, que aderiram ao conf inamento.
Ocorreu o exato oposto: a Suécia registrou mais de 1,7 mil mortes por Covid-19 em
novembro, enquanto a Finlândia e a Noruega, com metade da população da Suécia, tiveram
cerca de 100 mortes pela doença cada uma.
Cidades como a capital Estocolmo já sof rem com déficit de leitos na UTI, mesmo com a
def lagração de um plano emergencial do governo para ampliação do atendimento —
Finlândia e Noruega of ereceram ajuda ao vizinho.
Fonte:
https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/12/17/caso-encerrado-na-suecia-atatica-light-contra-o-coronavirus-f racassou.htm.
A Suécia, que até agora aplicava uma estratégia menos rígida do que outros países contra
a Covid-19, votou no dia 8 de janeiro por ampla maioria uma lei que concede
temporariamente ao governo novos poderes contra a epidemia, incluindo, pela primeira vez,
a capacidade de f echar restaurantes e lojas. Para enf rentar a segunda onda no país nórdico,
atualmente um dos mais af etados da Europa, o Executivo apresentou esse projeto de lei em
dezembro, adiantando sua entrada em vigor para o dia 10 de janeiro – antes prevista só
para março.
O governo ainda não especif icou como e quando prevê aplicar o texto, enquanto o número
de mortes relacionadas à Covid-19 alcança níveis próximos aos do início do ano. A nova lei
permitirá ao Poder Executivo promulgar medidas restritivas em áreas determinadas e impor
multas e sanções caso sejam violadas, o que não ocorreu até agora.
Sendo assim, o governo poderá decidir f echar lojas, centros comerciais e transportes
públicos, ou limitar o número de pessoas permitidas para reuniões em locais públicos
específ icos, em vez de recorrer a medidas gerais. A lei, no entanto, não estabelece que a
população f ique conf inada em casa. Ao contrário de outros lugares da Europa, a Suécia
seguia até agora uma estratégia baseada nas recomendações, sem conf inamento e
praticamente sem medidas coercitivas.
Fonte:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/af p/2021/01/08/suecia-adota-nova-lei-paracombater-a-covid-19.htm.
Em dezembro, o governo tornou obrigatório o uso de máscaras no transporte público e
reduziu o número máximo de pessoas que podem jantar juntas em restaurantes. As escolas
de ensino médio também estarão f echadas até pelo menos 24 de janeiro, inf ormou o
Financial Times.

Fonte:
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https://www.businessinsider.in/politics/world/news/sweden-has-passed-a-new-lawallowing-coronavirus-lockdown-restrictions-af ter-its-death-toll-reached-a-newhigh/articleshow/80215798.cms.
Números de infectados e de mortes
O país acumula 489.471 casos conf irmados e 9.433 mortes, segundo dados de 11 de ja neiro.
A população da Suécia é de 10,23 milhões de pessoas.

Imunização e vacinas
Na primeira metade da primeira semana de janeiro, a Agência Sueca de Produtos Médicos
estimou que 40 mil pessoas receberam sua primeira dose da vacina contra o coronav írus na
Suécia. Números mais abrangentes eram esperados para o dia 8 de janeiro, uma vez que a
Agência de Saúde Pública recebeu permissão para publicar dados sobre vacinações e está
trabalhando para obter as inf ormações ref erentes as 21 regiões da Suécia.
Fonte:
https://www.thelocal.se/20210107/these-are-the-key-num bers-to-know-about-thecoronavirus-situation-in-sweden.
A Suécia vacinou cerca de 80 mil pessoas contra a Covid-19 desde o início do programa em
dezembro, inf ormou a Agência de Saúde Pública. O país recebeu cerca de 160 mil doses da
vacina Pf izer/BioNTech até 10 de janeiro, sendo cerca da metade administrada até essa
data, conf orme dados da agência.
“Nenhuma região relatou problemas com a realização de vacinas”, disse a agência em
comunicado. Diversas áreas, no entanto, têm economizado vacinas para poder administrar
uma segunda dose, conduta essa que a agência não recomenda, pois espera-se que as
novas entregas de vacina ocorram conf orme planejado.
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A Suécia, com uma população de cerca de 10 milhões, priorizou residentes em lares de
idosos, f uncionários que trabalham nessas instalações e suas f amílias na primeira onda de
vacinação, que começou em 27 de dezembro. Prevista para iniciar-se em f evereiro, a
próxima f ase terá cidadãos com mais de 70 anos de idade vacinados, bem como prof issionais
de saúde.
Separadamente, o governo disse que reservaria mais 5,5 bilhões de coroa s (664,24 milhões
de dólares) para testes e rastreamento da Covid-19, além dos 2 bilhões já reservados,
inf ormou a agência de notícias TT. “É f ácil acreditar que não precisamos rastrear e testar
tanto quando começamos com as vacinas”, disse a ministra da Saúde e Assuntos Sociais,
Lena Hallengren. “Mas vai demorar um pouco até que possamos parar de testar a Covid.” A
Suécia realizou cerca de 300 mil testes por semana durante dezembro, de acordo com
Hallengren.
Fonte:
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-sweden-vaccination/swedenvaccinated-80000-against-covid-19-through-jan-10-health-agency-idUSL8N2JN1JH.

Nova variante do coronavírus e segunda onda
Uma segunda onda severa de inf ecções por Covid-19 levou a Suécia a abandonar
gradualmente a abordagem única que adotou em relação à pandemia, quando conf iou em
medidas voluntárias de distanciamento social e se recusou a recomendar o uso de máscaras
f aciais.
A estratégia, que atraiu grande atenção internacional e causou polêmica, coincidiu com uma
taxa de mortalidade na Suécia que f oi várias vezes maior do que a Noruega e a Finlândia,
embora menor do que em outros países europeus que introduziram bloqueios. A Suécia
registrou um total de 9.433 mortes por Covid-19 até 8 de janeiro, em comparação com
menos de 600 na Finlândia e menos de 500 na Noruega, ambos com população em torno
da metade da Suécia. Mais de 2 mil das mortes relatadas na Suécia ocorreram apenas no
último mês.
Fonte:
https://www.businessinsider.in/politics/world/news/sweden -has-passed-a-new-lawallowing-coronavirus-lockdown-restrictions-af ter-its-death-toll-reached-a-newhigh/articleshow/80215798.cms.
Segundo inf ormações de 7 de janeiro, a Suécia está registrando cerca de 60 a 70 mortes
relacionadas ao coronavírus por dia, com uma taxa de notif icação de casos que a coloca
como um dos países mais af etados da Europa. O número de novas ocorrências relatadas
nos últimos 14 dias f oi de 725 casos por 100 mil residentes, embora Karin Tegmark Wisell,
diretora do Departamento de Microbiologia da Agência de Saúde Pública, tenha af irmado
que esses números eram incertos em f unção das taxas mais baixas de testes durante o
período de Natal.
Ela salientou que esse número coloca a Suécia como uma das nações mais duramente
atingidas na Europa. Dados do Centro Europeu de Controle de Doenças mostram que nas
últimas duas semanas de 2020, a taxa de notif icação de casos de 14 dias f oi de 272 na
França; 319 na Alemanha; 335 na Itália; e 590 na Dinamarca. Já o valor para a Suécia no
mesmo período de tempo f oi de 785.
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Wisell apontou que nas duas últimas semanas de 2020, houve uma queda no número de
pessoas testadas na Suécia, enquanto a proporção de testes positivos subiu para 21% do
total de testes realizados. De acordo com ela, a agência estimou que o número médio de
mortes por dia estava em torno de 60-70.
A Suécia já relatou 17 casos da nova cepa de coronavírus , detectada pela primeira vez no
Reino Unido e considerada mais inf ecciosa. Destes, 12 casos têm ligação direta com viagem
do Reino Unido, mas 5 não podem ser associados ao mesmo motivo.
Tegmark Wisell declarou que isso ainda não f oi considerado como "uma propagação geral
na sociedade", mas reconheceu que apenas cerca de 1% dos testes é sequenciado. No
entanto, explicou que "temos f aixas especiais para identif icar grupos onde existem maiores
riscos de que as variações possam existir", como viajantes que retornam.
Para ef eito de comparação, a Dinamarca sequencia cerca de 11% de seus testes, de acordo
com Camilla Widebeck, do programa de rádio público Vetenskapsradion, que abordou a
questão para a Agência de Saúde Pública. Também f oi registrado um caso da variante
detectada pela primeira vez na Áf rica do Sul, que estava diretamente ligada à viagem de
retorno.
Fonte:
https://www.thelocal.se/20210107/these-are-the-key-num bers-to-know-about-thecoronavirus-situation-in-sweden.
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Bloco 2 – Países da Europa Ocidental
1. Reino Unido
Composto por Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales.
Medidas de lockdown e distanciamento
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou no dia 5 de janeiro a volta da
Inglaterra para o lockdown. A medida veio após um crescimento acentuado dos números de
casos de Covid-19 no país.
Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales também já haviam adotado medidas parecidas.
Em seu terceiro período de lockdown em apenas nove meses, o Reino Unido desponta como
um dos países mais af etados pela pandemia na Europa e no mundo.
As novas regras impostas pelo governo estão entre as mais restritivas desde o início da
pandemia, semelhantes às adotadas em março do ano passado. Todas as escolas f icarão
f echadas, assim como todos os estabelecimentos não essenciais. Os ingleses deverão f icar
em casa, exceto para atividades essenciais, como f azer compras ou buscar assistência
médica, ou para atividades f ísicas ao ar livre, limitadas a apenas uma vez ao dia – e desde
que não envolvam contato com mais de uma pessoa de outra casa. O lockdown ainda não
tem data para acabar, embora deva permanecer durante todo o mês de janeiro e
possivelmente até metade de f evereiro.
Fonte:
https://super.abril.com.br/saude/por-que-o-reino-unido-decretou-seu-terceiro-lockdownnacional/.
Ao decretar um novo bloqueio no início deste ano, o governo britânico impôs o ensino online na Inglaterra pelo menos até meados de f evereiro, enquanto as na ções autônomas do
País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte f izeram o mesmo, embora revisem a decisão em
datas dif erentes.
Após pressão de prof essores, o governo do Reino Unido decidiu f echar as escolas diante de
um novo conf inamento — exceto para alunos vulneráveis ou f ilhos de trabalhadores
essenciais.
As universidades também vão of erecer ensino virtual pelo menos até f evereiro, exceto para
carreiras em setores-chave para a crise atual. Já as creches continuam abertas, decisão
que, embora criticada por alguns especialistas em saúde, busca dar aos pais a opção de
trabalhar.
Nos últimos dias, alguns centros alertaram que estão recebendo muitos alunos de grupos
prioritários que temem a disseminação do vírus em sala de aula. Outros denunciam que
recursos insuf icientes, como computadores, geram desigualdades no aprendizado.
Fonte:
https://noticias.r7.com/internacional/paises-europeus-mantem-lockdow n-mas-evitamf echar-escolas-10012021.

Números de infectados e mortes
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O Reino Unido vivia otimismo com o começo da vacinação, mas uma nova variante
do vírus deu início a um grande surto, que levou a novos fechamentos. Nos últimos
dias, houve registro de números recordes de mortes em função da Covid-19.
Segundo dados divulgados no dia 8 de janeiro, 1.325 pessoas morreram em 24 horas pela
doença. Foi o maior número diário registrado desde o início da pandemia no Reino Unido.
O governo declarou que o total de mortes "continuará a aumentar até que a
disseminação seja interrompida" e lançou campanha na Inglaterra estimulando as pessoas
a "agirem como se tivessem" o vírus. Em termos of iciais, o Reino Unido tem o quinto maior
número de mortes do mundo pela Covid-19. O acúmulo de casos já soma mais de 3 milhões
de inf ectados e mais de 81 mil mortes no país que tem uma população total de cerca de 67
milhões.
Fontes:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55602166;
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/reino-unido-registra-recorde-de-mortesdiarias-por-covid-19,399af 324929b56ca559327b64f 1bd72cnavr94eu.htm l.
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Imunização e vacinas
O Reino Unido f oi o primeiro país do Ocidente a aprovar uma vacina para uso geral da sua
população: o imunizante da Pf izer f oi aplicado pela primeira vez em território britânico em
dezembro de 2020. Recentemente, o país concedeu autorização de emergência também
para a vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxf ord. O
Reino Unido já aplicou mais de 944 mil doses, segundo os dados atualiz ados.
É o país com a população mais expressiva na lista dos que lideram a vacinação, com mais
de 66 milhões de pessoas. Mais de um milhão delas — todas do grupo prioritário de pessoas
mais vulneráveis — já receberam a primeira dose da vacina, que começou a ser administrada
no início de dezembro. Algumas pessoas, inclusive, já receberam a segunda e a última dose.
Recentemente, o governo britânico anunciou que vai atrasar a administração da segunda
dose para permitir que mais pessoas recebam a primeira. O intervalo entre as duas doses
vai aumentar de três para 12 semanas.

Fonte:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55550798.
O Reino Unido está à f rente na corrida pela vacinação contra a Covid-19 e, no dia 11 de
janeiro, o governo deve divulgar a estratégia para alcançar a meta de vacinar 13 milhões
de pessoas até 15 de f evereiro. Grande parte do programa f icará a cargo de postos de
vacinação de todo o país e de um exército de voluntários treinados para aplicar as doses.
As boas notícias de que dois milhões de pessoas f oram vacinadas se misturaram aos relatos
de escassez da vacina em alguns hospitais britânicos. Ainda não se sabe o que motivou a
situação, e o governo tem enf rentado críticas à maneira como está priorizando a distribuição
das doses que possui.
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/01/11/o-reino-unido-esta-chegando-aopior-ponto-da-pandemia-dizem-autoridades.
A Inglaterra f oi o primeiro país a começar a vacinação em massa contra o coronavírus. O
governo se comprometeu a of erecer vacinas a 15 milhões de pessoas – maiores de 70 anos,
prof issionais de saúde e aqueles que precisam de proteção até meados de f evereiro, além
de outros milhões no primeiro trimestre. A ação deverá manter o vírus lentamente sob
controle, embora demore várias semanas antes que se possa ter certeza de que a vacina
está f azendo ef eito.
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Segundo reportagem publicada no jornal britânico The Guardian, o número de casos diários
de Covid-19 pode cair, mas esse declínio pode ser simplesmente graças ao impacto das
medidas de bloqueio atuais. Somente quando as internações hospitalares começarem a se
reduzir signif icativamente, haverá certeza de que a vacina está tendo impacto. Só então
poderá haver um abrandamento das medidas de bloqueio. Poucos cientistas, no entanto,
acreditam que isso ocorrerá antes da Páscoa.
Fonte:
https://www.istoedinheiro.com.br/comecou-a-vacinacao-quando-podemos-voltar-a-vidanormal/.

Nova variante do coronavírus e segunda onda
Mesmo com a vacinação em andamento, a situação do país chama a atenção em razão da
sobrecarga nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS), o sistema público e universal
de saúde do Reino Unido. Calcula-se que o número de pacientes internados seja 40% maior
do que quando o país enf rentou o pico da primeira onda de inf ecções no ano passado.
Vários f atores podem explicar o aumento vertiginoso de casos no país . Um deles é o
f enômeno da segunda onda: um retorno das inf ecções após uma queda causada pelas
medidas de contenção que eventualmente são af rouxadas. A Europa como um todo passa
por esse processo, incluindo países como a Alemanha, que havia conseguido mant er seus
números signif icativamente mais baixos do que seus vizinhos europeus. Além disso, o
inverno no hemisf ério Norte e as f estas de f im de ano podem ter contribuído para piorar a
situação.
Mesmo assim, é provável que um ingrediente especialmente britânico tenha tornado essa
receita ainda mais caótica em comparação com outros paíse s: a variação do coronavírus
conhecida como B.1.1.7, identif icada no Reino Unido pela primeira vez em outubro de 2020.
A variante viral conta com uma série de mutações que, segundo evidências atuais,
podem tornar o vírus até 70% mais transmissível, embora não pareça causar
sintomas mais graves. A B.1.1.7 se espalhou rapidamente e chegou a vários países
do mundo – incluindo o Brasil – e, hoje, é responsável pela maior parte dos novos
diagnósticos positivos no Reino Unido.
Especialistas alertam, no entanto, que a variante não deve ser a única responsável pela
complicada situação do país. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem sido muito
criticado pela lentidão para decretar medidas mais restritivas, mesmo com várias previsões
alertando para um aumento de casos no f inal do ano. Apenas 36 horas antes do anúncio do
novo lockdown, Johnson havia pedido para que os pais enviassem seus f ilhos para as escolas
que estivessem abertas, argumentando que eram “ambientes seguros”.
A pressão da oposição política, de autoridades de saúde e de organizações de prof essores e
outros prof issionais aumentou no f inal do ano, quando o País de Gales e a Irlanda do Norte
decretaram seus próprios lockdowns. No dia 4 de janeiro, antes do anúncio de Boris Johnson,
a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, também decretou a medida em seu país –
mesmo com uma situação bem menos preocupante do que a da Inglaterra.
Não é a primeira vez que o governo britânico está no centro das atenções da gestão da
pandemia. O país está no top 10 de mortes per capita no mundo – um dos piores da Europa.
Ao longo de 2020, a posição of icial do governo quanto às medidas de isolamento social f oi
ambígua e, muitas vezes, indecisa. Ainda nos primeiros meses da pandemia, o país
considerou adotar uma estratégia amplamente criticada: isolar os idosos e pessoas do grupo
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de risco e deixar o vírus circular entre os jovens para se criar uma “imunidade de rebanho”.
A ideia f oi abandonada rapidamente – na mesma época em que o próprio Boris Johnson f oi
internado em uma UTI após pegar Covid-19.
Fonte:
https://super.abril.com.br/saude/por-que-o-reino-unido-decretou-seu-terceiro-lockdownnacional/.
O país, que já sof reu mais mortes em decorrência da doença do que qualquer outra nação
europeia e recentemente se tornou o quinto país do planeta a atingir a marca de 3 milhões
de casos, está prestes a ver seus hospitais sobrecarregados. Segundo Chris Whitty, chefe
dos serviços médicos da Inglaterra, havia mais de 30 mil pacientes hospitalizados até 11 de
janeiro. Durante o primeiro pico da pandemia no Reino Unido, em abril, o número era de 18
mil.
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/01/11/o-reino-unido-esta-chegando-aopior-ponto-da-pandemia-dizem-autoridades.

2. Irlanda
Medidas de lockdown e distanciamento
O governo da Irlanda anunciou novo lockdown, o terceiro desde o início da pandemia, no
dia 30 de dezembro de 2020, para tentar conter a disseminação da Covid-19 no país. As
medidas incluíram o f echamento do comércio não essencial e a limitação de viagens. O
retorno das escolas após as f érias de f im de ano será adiado por causa do novo surto. Bares
e restaurantes já haviam sido proibidos de f uncionar.
Fonte:
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/12/30/irlanda-entrar-em-lockdow n-pela-3vez-para-conter-avano-da-covid-19.ghtml.
A República da Irlanda, que enf renta um aumento de casos de coronavírus mesmo c om seu
conf inamento parcial, decidiu no dia 6 de janeiro f echar todas as escolas pelo menos até o
f im do mês, mantendo o ensino virtual. As atuais medidas de saúde pública devem ser
revistas no f inal do mês.
Fonte:
https://www.f olhape.com.br/noticias/para-conter-avanco-da-covid-19-irlanda-f echaescolas-ate-o-f inal-de/167939/.
Imunização e vacinas
O primeiro-ministro irlandês (Taoiseach), Micheál Martin, af irmou que até 135 mil pessoas
serão vacinadas com duas doses da vacina Pf izer/BioNtech até o f inal de f evereiro, na
Irlanda. Segundo ele, cerca de 75 mil pessoas que receberão as duas doses antes de março
estão em lares de idosos e grupos de risco, tanto residentes quanto f uncionários, e 60 mil
são prof issionais de saúde da linha de f rente dos hospitais.
Fonte:
https://www.e-dublin.com.br/irlanda-deve-vacinar-ate-135-m il-pessoas-ate-o-f im-def evereiro/.
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A vacina BioNTech/Pf izer já chegou à Irlanda e será a primeira a ser administrada à
população como f orma de combater a Covid-19. As primeiras doses começam a ser aplicadas
em quatro hospitais de urgência em 29 de dezembro, um dia antes do esperado.
Segundo o jornal Irish Times, o plano inicial era enviar diretamente para asilos, mas o
Comitê Consultivo de Imunização Nacional declarou que pref eria que a primeira parcela
f osse dada em hospitais após alguns casos de alergia serem relatados no Reino Unido e nos
Estados Unidos.
O plano é vacinar 20 mil pessoas por semana a partir do início de janeiro, aumentando para
40 mil ao longo do mês, à medida que o f ornecimento comece a f uncionar. Só a
Pf izer/BioNTech terá 200 milhões de doses iniciais da vacina Covid-19 distribuídas na UE até
setembro.
Fonte:
irlanda/.

https://www.e-dublin.com.br/como-sera-a-vacinacao-contra-a-covid-19-n a-

Números de infectados e de mortes
Com uma população de quase 5 milhões de habitantes, registrou 2.344 mortes e mais de
147 mil casos desde o início da pandemia, segundo números do dia 11 de janeiro.
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
A Irlanda tem a maior taxa de inf ecção por Covid-19 do mundo, depois que mais de 45,7
mil casos f oram registrados na primeira semana de janeiro. A doença se espalhou mais
rápido na Irlanda do que em qualquer outro país nos sete dias até 10 de janeiro, com 1.323
casos diários registrados por milhão de pessoas, de acordo com dados compilados pela Johns
Hopkins University nos Estados Unidos e pela organização sem f ins lucrativos Our World in
Data.
A taxa de inf ecção f oi cerca de 50% maior do que a do Reino Unido, onde ocorreram 881
casos diários por milhão de pessoas. O número de inf ecção não f oi apenas o mais alto do
mundo, mas um dos mais expressivos observados em qualquer lugar durante a pandemia.
Perdeu apenas para o registrado na Bélgica em outubro – onde a média móvel de sete dias
atingiu 1.536 casos por milhão de pessoas.
Fonte:
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/ireland-had-world-s-highest-covid19-inf ection-rate-last-week-1.4455609.
As comemorações de Ano-Novo na Irlanda deverão ser reduzidas drasticamente depois que
uma terceira onda de contaminações começar a crescer no país.
Após bater recorde no número de novos casos da Covid-19 no país, a Irlanda decidiu voltar
ao lockdown completo a partir do dia 31 de dezembro. Desde o início da última semana do
ano, a República havia voltado ao Nível 5, o mais restritivo, mas com algumas f lexibilizações,
como lojas permanecendo abertas e a possibilidade de viajar pelo condado.
O plano atual é seguir com o Nível 5 original, onde apenas comércio essencial pode abrir,
além de as pessoas serem restringidas a permanecerem até 5 km de suas casas.
Segundo o jornal Irish Times, as restrições devem ocorrer também por conta do número de
hospitalizações, que é o maior desde maio.
Fonte:
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https://www.e-dublin.com.br/covid-19-apos-recorde-de-contaminacoes-irlanda-entra-emf ull-lockdown-a-meia-noite/.
O país já havia identificado a variante da Covid-19, detectada primeiramente no
Reino Unido, em meados de dezembro. A mutação é considerada mais contagiosa
e, por isso, a República e outros países do mundo baniram os voos vindos da Grã Bretanha como forma de evitar a disseminação dess a nova versão do vírus. A
identif icação da SARS-CoV-2 f oi f eita por meio do sequenciamento do genoma completo no
National Virus Ref erence Laboratory, da UCD (University College Dublin).
Fonte:
https://www.e-dublin.com.br/nova-variante-da-covid-19-e-conf irmada-na-irlanda/.

3. Áustria
Medidas de lockdown e distanciamento
Em 26 de dezembro, o governo da Áustria começou a implementação de um terceiro
conf inamento generalizado, que vai até o dia 24 de janeiro, para tentar f rear a segunda
onda da pandemia do coronavírus. A partir de 15 de janeiro, apenas os moradores que
tiverem a comprovação de um teste negativo para a Covid-19 poderão recuperar parte da
vida social antes da suspensão total das medidas de restrição.
Número de infectados e de mortes
Casos: 382.258
Mortes: 6.747
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
A Áustria, que passou relativamente bem pela primeira onda da doença na Europa, observou
a situação se agravar em outubro e, por isso, resolveu estender as medidas de lockdown
desde então. O distanciamento social permanecerá após quase três meses em sua terceira
paralisação e, apesar de o número de inf ecções de Covid-19 permanecer alto, o governo da
Áustria pretende reabrir todas as lojas e restaurantes em 24 de janeiro.
Imunização e vacina
A Áustria iniciou o programa de vacinação em 27 de dezembro, com grupos populacionais
vulneráveis sendo os primeiros a receber a imunização. Trabalhadores da linha de f rente de
combate à doença também são prioridade.
Em 4 de dezembro, a Áustria deu início à testagem em massa de voluntários para detectar
e rastrear casos de Covid-19 na população. Em meio ao crescente descontentamento com
a lenta implantação da vacina no país, o chanceler Sebastian Kurz e o ministro da Saúde
Rudolf Anschober anunciaram melhorias na campanha de vacinação.
Em contraste com outros membros da UE, como a Alemanha, a Áustria está buscando uma
estratégia de teste de coronavírus muito mais severa e persistente – para grande
consternação de um número crescente de críticos. A segunda rodada de testes em massa
em Viena começou em 8 de janeiro.
Fonte:
ANALYSIS: Has Austria picked the right strategy to f ight the Covid-19 pandemic? - The
Local.

4. Suíça
Medidas de lockdown e distanciamento
No dia 6 de janeiro, o governo suíço declarou que as medidas nacionais impostas em 18 de
dezembro – f echamento de bares, restaurantes, instalações esportivas e culturais –
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provavelmente serão estendidas até o f inal de f evereiro. A decisão f inal sobre a prorrogação
e possíveis medidas adicionais será tomada em 13 de janeiro. A Suíça f echou restaurantes
e bares a partir de 22 de dezembro, enquanto as áreas de esqui permaneceram abertas. As
lojas também f oram mantidas em f uncionamento, mas os centros de esporte e lazer, bem
como bibliotecas, museus e outras instituições culturais, f echaram.
Número de infectados e de mortes
Inf ectados: 484.506
Mortes: 7.695

Nova variante do coronavírus e segunda onda
Canadá, Espanha, França, Suíça e Suécia tornaram-se, no dia 26 de dezembro, os
mais recentes países a confirmarem casos da variante mais contagiosa do
coronavírus, recentemente identificada no Reino Unido.
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Em março, durante a primeira onda de inf ecções, a Suíça não f oi tão af etada pelas mortes
de Covid-19 e não impôs um bloqueio tão rígido quanto alguns outros Estados europeus.
O país amenizou essas medidas, e muitos elogiaram a f orma como os suíços lidaram com a
crise, com ênf ase na responsabilidade individual. Mas as relações entre os grupos linguísticos
da Suíça se desgastaram, e as respostas do governo f oram questionadas desde que uma
nova onda atingiu nos últimos três meses.
A segunda onda atingiu inicialmente o Oeste de língua f rancesa e o Sul de língua italiana
com mais f orça. Com o governo entregando as rédeas às autoridades regionais, esses
cantões impuseram medidas para controlar o vírus. A carga do vírus, então, passou para a
maioria de língua alemã e demais cantões que não tiveram pressa em agir, apesar dos
repetidos apelos do governo.
Fonte:
Switzerland imposes new Covid-19 curf ew to stem rising cases (f rance24.com).

Imunização e vacinas
As autoridades suíças encomendaram 13 milhões de doses da vacina Covid -19 de três
f abricantes: Pf izer (3 milhões de doses), Moderna (4,5 milhões) e AstraZeneca (5,3
milhões).
Até o momento, apenas a vacina Pf izer f oi aprovada para uso na Suíça, sendo 230 mil doses
distribuídas aos cantões. No entanto, a vacina Moderna, que é f abricada no cantão de Valais,
deve receber a autorização de comercialização nos próximos dias, segundo a
SonntagsZeitung. Quando ocorrer a aprovação, 200 mil doses serão entregues em toda a
Suíça, segundo Nora Kronig, vice-diretora do Escritório Federal de Saúde Pública (FOPH).
O governo também adotou uma estratégia de teste estendida, juntamente com um conceito
de rastreamento de contato, à medida que se movia par a f acilitar as normas de
distanciamento social.

5. Bélgica
Medidas de lockdown e distanciamento
No dia 8 de janeiro, o governo belga determinou que as medidas de lockdown e de
distanciamento iniciadas em novembro de 2020 continuariam. As medidas determinam que
todas as lojas não essenciais poderão reabrir, mas as pessoas são obrigadas a f azer compras
sozinhas e só podem permanecer no local por 30 minutos. Museus e piscinas também podem
reabrir desde que sigam as normas de saúde. No entanto, bares, restaurantes e outros
negócios no setor de hospitalidade permanecerão f echados. O mesmo se aplica a
cabeleireiros, esteticistas e outros serviços de cuidados pessoais. A atual proibição de
reuniões e toque de recolher – da meia-noite às 5h (hora local) na Flandres, e das 22h às
6h na Valônia e região da capital Bruxelas – continua em vigor.
Número de infectados e de mortes
Inf ectados: 665.223
Mortes: 20.122
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
Logo no início da segunda onda, em meados de outubro, a Bélgica posicionou-se como o
país europeu mais af etado, com uma incidência acumulada de 1.390,9 casos em média por
100 mil habitantes em 14 dias. Atualmente, já se f ala em uma terceira onda, que seria
resultado das f estas de f im de ano.
Na Bélgica, apenas quatro inf ecções com a nova variante com f orte circulação no Reino
Unido f oram encontradas, disse o virologista e porta-voz interf ederal da Covid-19, Steven
Van Gucht, durante uma entrevista coletiva. De acordo com ele, esses casos já f oram
encontrados em novembro, e o número deles não aumentou desde então.
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Por essa razão, não há nenhuma indicação de que a variante do Reino Unido esteja
circulando fortemente na Bélgica. Um cenário de bloqueio semelhante ao do Reino
Unido deve ser evitado tanto quanto possível. No entanto, se essa variante
começar a ser transmitida pela comunidade, o governo diz estar pronto para
intervir o mais vigorosa e rapidamente possível para prevenir o pior.
Fonte:
Belgium prepares 'plan C' to f ight UK coronavirus variant (brusselstimes.com ).
Imunização e vacinas
O ministro f ederal da Saúde, Frank Vandenbroucke, e vários especialistas anunciaram no
comitê parlamentar a nova estratégia de vacinação acelerada contra o coronavírus na
Bélgica. O plano determina que, a partir do f inal de janeiro, f uncionários de hospital e outros
prof issionais de saúde serão imunizados. A partir de março, recebem a vacina os maiores
de 65 anos e os pacientes de alto risco, começando pelos mais velhos e indo até os mais
novos. Em abril, as pessoas que trabalham em uma “prof issão essencial” serão vacinadas –
ainda não está of icialmente decidido quais seriam essas prof issões, mas f oram mencionados
bombeiros, policiais e serviços de proteção civil, bem como prof essores. A partir de junho,
o restante da população adulta receberá a vacina. Se tudo ocorrer conf orme o planejamento
atual, a campanha de vacinação deverá ser concluída até o f inal do verão europeu. Caso a
ação realmente termine em setembro, pelo menos 70% da população deverá ser vacinada
– limite considerado mínimo para imunidade de rebanho.
Testes
Em 20 de dezembro de 2020, a Bélgica realizou mais de 6 milhões de testes de coronavírus.
Desde 1º de outubro, o país testou pelo menos 33 mil pessoas todos os dias.

6. Portugal
Medidas de lockdown e distanciamento
O governo português anunciou no dia 9 de janeiro que pretende endurecer as restrições à
movimentação de pessoas por causa da nova onda de casos do coronavírus. O lockdown
será votado em 13 de janeiro e entrará em vigor no dia seguinte. As medidas vão incluir o
f echamento de todos os serviços não essenciais, mas as escolas permanecerão abertas.
Números de infectados e de mortes
O país tem registrado quase 10 mil casos diários nos últimos dias, somando 467 mil
diagnósticos e 7,5 mil mortes.
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Imunização e vacinas
Está prevista a chegada de 8 mil doses da vacina da Moderna, que vão se somar a 11 mil
até f inal de janeiro. É mais um apoio para concretizar o plano nacional de vacinação, que
depende exclusivamente da vacina da Pf izer. A campanha iniciou-se no dia 27 de dezembro,
e 70 mil pessoas já f oram vacinadas, abrangendo os prof issionais de saúde e os lares de
idosos.
Fontes:
https://www.agazeta.com.br/mundo/casos-de-covid-19-disparam-e-portugal-propoenovo-lockdown-0121.
https://www.dn.pt/sociedade/portugal-ja-adm inistrou-70-mil-vacinas-contra-a-covid-1913208689.html.
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7. Espanha
Medidas de lockdown e distanciamento
O efeito das confraternizações de Natal já pode ser sentido em muitas partes d a
Espanha. A situação continua a piorar em função da nova onda e dos casos da
variante do vírus que foram identificados. O ministro da Saúde alerta que as
próximas semanas de janeiro serão difíceis, e que o país está aberto a medidas
locais mais rígidas, descartando, porém, um bloqueio nacional completo.
Grande parte da Espanha af rouxou as restrições quanto a viagens e toques de recolher para
a celebração do Natal, do Ano-Novo e da Festa da Epif ania, em 6 de janeiro. Mas algumas
comunidades como Madrid, Catalunha, Murcia, Extremadura e Valência já anunciaram
restrições mais rígidas, embora seus ef eitos ainda não sejam sentidos imediatamente.
Números de infectados e de mortes
Após semanas de aumentos sustentados nas inf ecções, as hospitalizações voltaram aos
níveis registrados nos meses passados. Mais de 11% de todos os leitos hospitalares d a
Espanha e 23% das unidades de terapia intensiva disponíveis atualmente estão sendo
usados por pacientes Covid-19.
O país registra 2.050.360 casos de coronavírus conf irmados e 51.874 mortes.
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Imunização e vacinas
A campanha de vacinação iniciou-se no dia 27 de dezembro em dif erentes comunidades
autônomas, sendo administradas pela Pf izer 277.976 doses das 743.925 de que dispõe.
Prevê-se também que o país receba mais 350 mil doses da Pf izer e outras 600 mil doses da
vacina da Moderna nesta nova onda da pandemia, principalm ente com o aumento no número
de casos após os f eriados f estivos de f im de ano.
Fontes:
https://english.elpais.com/society/2021-01-06/new-strain-of -coronavirus-has-beencirculating-in-spain-f or-two-weeks-experts-conclude.html.
https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-s-new-covid-19-cases-soar-to-near-recordlevels/2103691.
https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20210111/491519397624/vacuna -pf izerespana-temporal-f ilomena-tercera-ola-coronavirus-covid-19-act-pau.htm.

8. França
Medidas de lockdown e distanciamento
O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, inf ormou que o país quer evitar o
conf inamento total e o f echamento das empresas. As medidas atualmente adotadas são
consideradas ef icientes, envolvendo o lockdown parcial, com toque de recolher das 20h às
6h. Já os restaurantes, bares, boates e locais públicos, como cinemas e teatros,
permanecem f echados. Há preocupação dos especialistas em relação à segunda onda. Eles
inf ormam que será necessário um conf inamento nacional até meados de janeiro para conter
a nova variante do vírus.
Números de infectados e de mortes
O país registra 2.513.077 casos de coronavírus conf irmados e 67.750 mortes.
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Imunização e vacinas
O governo enf rentou críticas após divulgar que apenas 500 pessoas f oram vacinadas. Como
parte de um plano para acelerar as imunizações, todos com mais de 75 anos poderão receber
a vacina contra o coronavírus a partir de 18 de janeiro. O primeiro-ministro f rancês admitiu
que o país f icou para trás em relação a outros países na implementação de seu programa
de vacinação, que def inia as primeiras doses restritas a residentes de lares de idosos a partir
de um termo de consentimento assinado e uma consulta médica antes de serem
administradas. Atualmente bombeiros, prestadores de cuidados domésticos e toda a equipe
médica com mais de 50 anos também f oram incluídos na agenda.
Fontes:
https://www.bbc.com/news/world-europe-55547518.
https://www.connexionf rance.com/French-news/France-Covid-19-No-plans-f or-thirdlockdown-at-this-stage-despite-spread-of -UK-var iant.
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9. Itália
Medidas de lockdown e distanciamento
O governo italiano anunciou que a maioria das restrições ao coronavírus impostas
no país durante o feriado de Natal seriam estendidas até 15 de janeiro por causa
da nova onda e da variante que vem assolando a Europa. Os bares e restaurantes
estão f echados, assim como todos os negócios – exceto lojas de alimentos, f armácias,
agências de notícias, lavanderias e cabeleireiros. As restrições também envolvem o toque
de recolher, que é das 22h às 5h.
Números de infectados e de mortes
O país registra 2.276.491 casos de coronavírus conf irmados e 78.755 mortes.
Imunização e vacinas
Cerca de 119 mil pessoas f oram vacinadas em toda a Itália desde 27 de dezembro,
representando apenas 25% da quantidade total de doses distribuídas. A vacinação começou
com as equipes médicas e com os grupos mais vulneráveis. O governo italiano pretende
vacinar mais 6 milhões de pessoas até o f inal de março; 14 milhões até o f inal de abril; e o
restante até o f inal de agosto.
Fontes:
https://www.voanews.com/europe/italy-once-again-covid-hotspot.
htps://edition.cnn.com/2021/01/05/europe/european-coronavir us-lockdowns-2021intl/index.html.
https://www.neweurope.eu/article/italy-extends-lockdown-restrictions-as-f rance-rampsup-vaccine-rollout/.
https://www.worldometers.inf o/coronavirus/country/italy/.

10.

Alemanha

Medidas de lockdown, distanciamento e segunda onda no país
A Alemanha anunciou estratégias de conf inamento nacional em 16 de dezembro, que
durarão até o f im de janeiro. Dentre as medidas, estão a imposição de novas restriçõe s para
o movimento interno no país e de reuniões com o objetivo de conter o avanço da pandemia
de Covid-19. Os eventos de Ano-Novo f oram proibidos. Foi determinado também o
f echamento de escolas e de creches pelo menos até dia 31 de janeiro, além de cabeleireiros,
de academias e do comércio não essencial. Supermercados e f armácias permanecem
abertos. Restaurantes continuam só podendo of erecer comida e bebida para viagem.
Empresas seguem orientadas a dispensar ou conceder f érias aos f uncionários, dando
prioridade ao trabalho remoto.
Os lockdowns rígidos nos países europeus durante março e abril deram um alívio temporário.
Com o distanciamento f ísico imposto pelos conf inamentos, as cadeias de inf ecção f oram
quebradas, e o número de casos caiu. Com isso, países reabriram suas economias, e muitos
europeus f oram aproveitar as f érias de verão.
Essas f érias contribuíram diretamente para o aumento de inf ecções, diz Hajo Zeeb, prof essor
de epidemiologia da Universidade de Bremen, na Alemanha. "Era possível ver clar amente a
relação entre o retorno de alemães de determinados países e o aumento das inf ecções nas
regiões da Alemanha para as quais haviam voltado", af irma. Além disso, o vírus ainda estava
circulando no país, com uma disseminação acentuada por causa da abertura dos serviços.
A combinação levou a um aumento de casos — e à segunda onda.
Como resposta, a Alemanha decidiu adotar em novembro um lockdown "light", não tão
severo quanto aquele de março e abril. Enquanto isso, vizinhos europeus , como a França e
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a Bélgica, também em situação crítica, adotavam conf inamentos mais rígidos.
Restaurantes, bares e centros de lazer f echaram na Alemanha, e algumas regiões do país
impuseram seu próprio conf inamento. Escolas, lojas e igrejas permaneceram abertas,
enquanto restaurantes podiam vender comida para levar.
No país, o debate sobre abertura ou f echamento dos serviços também girou em torno da
economia. Proprietários de restaurantes declaravam que teriam que f echar seus negócios
se houvesse um segundo lockdown, por exemplo, embora a Alemanha tenha investido em
ajuda f inanceira para a população.
Quando anunciou o lockdown "light", no f im de outubro, a primeira-ministra da Alemanha,
Angela Merkel, já dizia que a situação era grave e que o sistema de rastreamento de contatos
não conseguia descobrir a origem das inf ecções em 75% dos casos. Mesmo com o aumento
das ocorrências, o país apenas estendeu o lockdown parcial.
O grande trunf o da Alemanha durante a primeira onda de inf ecções f oi um elogiado
programa de rastreamento de contatos. Isso signif ica ter um sistema que identif ica as
pessoas que entraram em contato com aquelas que receberam um teste positivo para
coronavírus. Desta f orma, elas também devem se isolar, com o objetivo de não contaminar
outras pessoas e assim romper cadeias de inf ecção.
A Alemanha aproveitou a inf raestrutura existente em seus 375 escritórios de saúde pública
locais para construir um sistema de rastreamento robusto. Funcionários públicos f oram
remanejados para atuar nesta taref a, e o país também recrutou estudantes de medicina e
bombeiros para trabalhar por e-mail e telef one. A meta era ter ao menos cinco rastreadores
para cada 20 mil habitantes. Um aplicativo de rastreamento de contatos para celular f oi
lançado em junho. O investimento nessa iniciativa, aliada à testagem em massa, colocou a
Alemanha em uma boa posição para enf rentar a crise e impedir novos grupos de inf ecção.
Mas, na segunda onda, autoridades de saúde f oram incapazes de localizar as pessoas
possivelmente inf ectadas, em f unção do grande número de casos no país. Segundo o
Instituto Robert Koch, a última média semanal de ocorrências f oi de 176 por 100 mil
habitantes. O número impossibilita o rastreamento de contatos, já que o siste ma só f unciona
quando há, em média, 50 casos por 100 mil habitantes em um período de sete dias, de
acordo com o governo alemão.
Segundo o prof essor Zeeb, a disseminação saiu tanto de controle que as inf ecções estão
ocorrendo de f orma espalhada na população, e não em bolhas identif icáveis. Ele diz que
hoje é possível identif icar a origem de apenas 20% das inf ecções, enquanto o início de 80%
delas permanece desconhecido.
A f aixa etária também teve papel importante na percepção do bom desempenho da
Alemanha no início da pandemia. Naquela época, diz Zeeb, a re ação ef icaz do país à
pandemia teve a ajuda do perf il dos contaminados.
"No começo, f oi a população mais jovem que f oi contaminada. Muitos voltaram de f érias em
estações de esqui na Itália e na Áustria, e depois f oram a reuniões e f estas de Carnaval",
af irma ele. A Itália f oi o país da Europa que mais sof reu com a pandemia no início. "Isso
levou a um número relativamente baixo de mortes em relação ao resto do mundo", e
permitiu que o país tivesse mais tempo para preparar seu sistema de saúde.
O prof essor explica que desta vez, depois das f érias de verão, a distribuição etária começou
de maneira semelhante, mas já mudou. "Está chegando à população mais velha e, com isso,
vêm mais mortes."
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A of erta de leitos de UTI para essa grande porção de pessoas inf ectadas pelo vírus no país
também pode estar na corda bamba. No início da pandemia na Europa, a quantidade de
leitos na Alemanha deu ao país um respiro em comparação com outros países onde hospitais
estavam chegando a sua capacidade máxima.
"Fizemos muito trabalho preparatório, investimos recursos na construção de UTIs. Alguns
hospitais estão realmente estressados até o limite, mas, no geral, o sistema está se
segurando", af irma Zeeb. "O problema maior que temos é de f alta de pessoal para trabalhar
nessas UTIs."
Fonte:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55316784.

Para distritos com uma incidência de sete dias de mais de 200 novas inf ecções por 100 mil
residentes, o raio de movimento deve ser restrito a 15 km ao redor da área em que você
mora, a menos que haja um motivo válido para continuar a viagem. As exceç ões podem
incluir deslocamentos de trabalho ou consultas médicas. "Compras, viagens e passeios de
um dia explicitamente não constituem um motivo válido", af irma o governo e os Estados.
Fonte:
https://www.thelocal.de/20210111/15km-rule-which-areas-of -germany-are-af f ected-bynew-movement-restrictions.
Números de infectados e de mortes
O país com 83 milhões de habitantes soma, até 10 de janeiro, quase 2 milhões de casos
conf irmados e 40.936 mortes.
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Nova variante do coronavírus
A segunda onda do coronavírus vem sendo assustadoramente mais mortal do que a
primeira. Antes exaltada como exemplo na pandemia, a Alemanha não tem conseguido
conter o avanço da doença e o aumento das inf ecções, mesmo com a imposição de um
lockdown, e lida com recordes diários de casos e óbitos.
Em dezembro, o país chegou a registrar em torno de 500 mortes por dia e, algumas vezes,
mais de 30 mil inf ecções diárias. Com os novos recordes nos números de mortes e de casos,
os dados de dezembro podem indicar que o país ainda não teria atingido o auge da segunda
onda da doença.
Fonte:
Mortes por covid-19 disparam em dezembro na Alemanha | Notícias sobre política, economia
e sociedade da Alemanha | DW | 20.12.2020.
Imunização e vacinas
As primeiras doses da vacina contra o coronavírus da Pf izer/BioNTech chegaram aos 16
Estados da Alemanha. Dezenas de milhares de doses iniciais f oram def inidas para serem
entregues pela BioNTech a 27 locais em todo o país. O Instituto Robert Koch anunciou no
dia 5 de janeiro ter registrado a aplicação de cerca de 238 mil vacinas, mas ressaltou que,
por causa de atrasos nas transmissões de dados, o número real é provavelmente maior .
Armazenadas em pequenos f rascos entregues em duas caixas térmicas especiais , as doses
da vacina precisam ser mantidas a uma temperatura de 70 graus Celsius negativos (94
graus Fahrenheit negativos).
A maioria da primeira leva de doses está sendo aplicada em idosos moradores de asilos.
Eles muitas vezes não têm mobilidade, tornando necessárias as idas de equipes de vacinação
móveis até os asilos. Esse trâmite leva mais tempo do que uma imunização em massa
realizada em centros de vacinação. Também estão previstas consultas médicas curtas antes
das injeções, o que contribui para a morosidade no processo. O governo alemão tem como
meta imediata a vacinação de todos os moradores de casas de repouso até o f im deste mês.
O Ministério da Saúde alemão aponta que a responsabilidade pela aplicação dos imunizantes
na população é dos Estados f ederais alemães.

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N • CEP 70.830-010 • Brasília - DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

A BioNTech desenvolveu uma das primeiras vacinas contra o coronavírus com a empresa
Pf izer, dos Estados Unidos. A União Europeia garantiu mais de 300 milhões de doses de
vacina das duas empresas.
Enquanto a Alemanha f inaliza seus preparativos, países como Estados Unidos e Reino Unido
já iniciaram programas de vacinação. A União Europeia queria disponibilizar a vacina a todos
os Estados membros ao mesmo tempo, como sinal de unidade.
"Os europeus, incluindo a Alemanha, optaram para que a agência europeia desse luz verde
para que toda a UE pudesse usá-la", disse Michaela Küf f ner, editora política chef e da
Deutsche Welle. "Isso desacelerou o processo. Teria sido mais rápido se os Estados
individuais tivessem acelerado o processo, mas não o f izeram porque também queriam
enviar o sinal de 'união europeia'."
A vacina será disponibilizada para residentes alemães com mais de 80 anos, bem com o
cuidadores e f uncionários de hospital em risco particular. Espera-se que entre 11 a 12
milhões de doses da vacina estejam disponíveis até março. Isso seria o suf iciente para
vacinar 5,5 a 6 milhões de pessoas, já que a vacina precisa ser administrada dua s vezes.
Espera-se disponibilizar as vacinas para todos os residentes até o verão europeu, embora
outros preparativos exijam aprovação para a conclusão desse plano. Quase dois terços dos
alemães demonstraram vontade de se vacinar contra a doença, de acordo com uma pesquisa
do YouGov.
Fonte:
https://www.dw.com/en/germany-distributes-covid-19-vaccine-to-states-ahead-of rollout/a-56061628.
No dia 8 de janeiro, todos os Estados alemães estavam recebendo uma nova remessa da
vacina Covid-19 da BioNTech, totalizando quase 668 mil doses. O embarque f oi f eito direto
do f abricante para os 27 centros de entrega dos Estados. O mais populoso, North RhineWestphalia, receberá a maior parcela, com 141.375 doses. Bremen receberá a menor
participação, com 4.875.
Fonte:
https://www.thelocal.de/20210108/latest-germany-logs-new-record-of -covid-19-deathsin-one-day.
A primeira remessa da vacina Moderna contra o coronavírus chegará à Alema nha em 11 de
janeiro, anunciou o ministro da Saúde, Jens Spahn. A Moderna entregará 2 milhões de doses
até o f inal de março e quase 50 milhões durante o curso de 2021.
Spahn disse que as autoridades de saúde alemãs usarão as vacinas Moderna e
BioNTech/Pf izer nos próximos dias. Os cidadãos, no entanto, não poderão escolher qual
marca específ ica de vacina Covid-19 desejam receber.
A Alemanha começou a administrar a vacina BioNTech/Pf izer em 26 de dezembro, logo após
sua aprovação pela UE. Mas o governo de coalizão da chanceler Angela Merkel enf renta
duras críticas pelo ritmo lento da vacinação.
Até 10 de janeiro, quase 533 mil doses f oram administradas na Alemanha – em comparação
com mais de 9 milhões na China, 8 milhões nos EUA, 2 milhões no Reino Unido e 1,8 milhões
de vacinas em Israel. A Alemanha tem a quinta maior contagem de inf ecções por Covid-19
na Europa Ocidental, atrás do Reino Unido, França, Itália e Espanha.
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Fontes:
https://www.aa.com.tr/en/europe/1st-batch-of -moderna-vaccines-arrives-ingermany/2105796.
Vacina contra covid-19: Alemanha é criticada por f alhas na aquisição (uol.com.br).

Nova variante do coronavírus
Como grande parte do resto do mundo, a Alemanha está no meio de uma segunda onda da
pandemia, que começou em outubro. O f eriado de Natal não diminuiu a propagação, que
chegou a 14.455 novos casos em um único dia, segundo relatos do Instituto Robert Koch,
autoridade de saúde do país. A Alemanha está há 11 dias em um bloqueio estrito que durará
pelo menos até 10 de janeiro.
Fonte:
https://www.dw.com/en/germany-distributes-covid-19-vaccine-to-states-ahead-of rollout/a-56061628.
Segundo inf ormações do dia 13 de janeiro, uma variante do coronavírus identif icada na
Áf rica do Sul f oi detectada na Alemanha pela primeira vez, declarou o Ministério de Assuntos
Sociais do Estado de Baden-Württemberg. A inf ecção f oi diagnosticada em um indivíduo que
viajou para a Alemanha com a f amília após uma longa estada na Áf rica do Sul. Todos os
integrantes teriam testado negativo para o coronavírus cinco dias após a chegada.
No entanto, uma semana depois, vários membros da f amília começaram a apresentar
sintomas leves. Seis pessoas de três f amílias estão agora conf irmadas como inf ectadas com
coronavírus, sendo uma da variante sul-af ricana. Amostras de outros integrantes da f amília
agora estão sendo testadas para determinar se a variante sul-af ricana está presente, disse
o Ministério.
A variante do Reino Unido já f oi detectada na Alemanha. A chanceler Angela Merkel advertiu
que a variante do Reino Unido poderia "assumir a liderança sobre o vír us antigo" em um
período de tempo muito curto, acrescentando que há o perigo de um crescimento
exponencial de casos.
Os fabricantes afirmaram que as vacinas atualmente disponíveis devem ser
eficazes contra a nova variante. Frank Montgomery, presidente da Associação Médica
Mundial, disse a DW que a presença da nova variante na Alemanha torna a implementação
rápida de uma vacina ainda mais crítica. “Na Alemanha, temos um alto índice de antivaxers
completos, cerca de 15% da população que não tomará nenhuma vacina”, apontou ele, ao
mesmo tempo que descartou pedidos para a vacinação obrigatória.
“A aplicação de uma vacinação obrigatória será muito dif ícil”, disse ele, acrescentando que
assim que mais pessoas f orem vacinadas, e os ef eitos f orem mais bem conhecidos, a
discussão sobre a necessidade de vacinação Covid-19 pode avançar. “Nos próximos 12
meses, precisamos vacinar todos que estão dispostos a esta população e então podemos
discutir todas essas questões dif íceis”, comentou ele.
Fonte:
https://www.dw.com/en/south-af rican-covid-variant-f ound-in-germany/a-56205752.

11.

Grécia

Medidas de lockdown e distanciamento
Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N • CEP 70.830-010 • Brasília - DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

A Grécia estendeu um bloqueio de dois meses por pelo menos uma semana, previsto até 18
de janeiro, por causa da evolução do vírus e casos da nova variante. Inicialmente, o país
deveria abrir lojas em 11 de janeiro, mas o governo decidiu impor restrições mais duras
antes da abertura de jardins de inf ância, creches e escolas primárias. Os salões de beleza e
as lojas de varejo permanecerão f echados, e as retiradas presenciais nas lojas estão
suspensas.
Além disso, as autoridades de Aviação Civil da Grécia anunciaram uma nova quarentena
(obrigatória) até 21 de janeiro para qualquer passageiro que chegue do exterior, incluindo
de países membros da União Europeia.
Números de infectados e de mortes
Depois de manter uma baixa taxa de inf ecção no início do ano, o país registrou um grande
aumento de casos no outono europeu, registrando a taxa de mais de 85% de mortos após
1º de novembro. O país registra atualmente 144.738 casos conf irmados de coronavírus,
incluindo 5.263 mortes.

Imunização e vacinas
O governo iniciou a vacinação no f inal de dezembro e pretende aceler á-la para mais de 8
mil pessoas por dia, em comparação com a quantidade atual, que é de 5 mil. Até agora,
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quase 35 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina Pf izer, de acordo com estatísticas
do governo. O primeiro-ministro e altos f uncionários do governo já f oram vacinados, e a
prioridade está sendo dada a prof issionais de saúde em hospitais públicos e privados,
seguidos por residentes e cuidadores de lares, pessoas com mais de 80 anos e grupos de
risco.
Fontes:
https://www.aa.com.tr/en/europe/greece-extends-coronavirus-lockdown/2103761
https://www.ekathimerini.com/261008/article/ekathimerini/ news/pm-says-greece-willramp-up-speed-of -covid-19-vaccinations.
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Bloco 3 – Países da Europa Oriental
1. República Tcheca
Medidas de lockdown e distanciamento
Depois das f érias de Natal, a República Tcheca voltou ao lockdown. É o terceiro desde o
começo da pandemia. A medida obriga o f echamento da maior parte do comércio, menos
de um mês depois da reabertura das lojas. Só a venda de produtos de primeira necessidade
f ica permitida, como é o caso de supermercados, drogarias e f armácias. Também são
impostas restrições de saída e um toque de recolher noturno nacional. Encontros sociais em
público com mais de duas pessoas são proibidos, havendo exceção para as f estividades de
Ano-Novo. As medidas devem vigorar até pelo menos 10 de janeiro. Os esportes de inverno
também são af etados: os telef éricos de estações de esqui devem parar de f uncionar.
Casamentos e f unerais podem ocorrer com a presença de, no máximo, 15 pessoas.
Fonte:
Tchecos e israelenses passam por terceiro lockdown | Poder360.
Número de infectados e de mortes
Casos: 835.454
Mortes: 13.272
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
Para conter o avanço da segunda onda do coronavírus, a República Tcheca instaurou novo
lockdown, que começou a ser implementado em 20 de novembro.
Fonte:
Cada vez mais países europeus retomam lockdown contra nova onda de covid-19 | Notícias
internacionais e análises | DW | 01.11.2020
Imunização e vacinas
A República Tcheca começou a distribuir a vacina contra o novo coronavírus no dia 27 de
dezembro – data prevista para o início da vacinação na União Europeia. O primeiro-ministr o
Andrej Babis f oi o primeiro a receber a vacina da Pf izer/BioNTech no Hospital Militar Central,
em Praga. A aplicação no premiê ocorreu pouco antes de outros hospitais na capital e na
segunda maior cidade do país, Brno, começarem a distribuir as 9.750 doses que o país
recebeu até o momento.
Fonte:
República Tcheca inicia distribuição de vacina contra Covid-19 (cnnbrasil.com.br).

2. Eslováquia
Medidas de lockdown e distanciamento
A Eslováquia limitou o movimento de pessoas para ir ao trabalho, f azer compras e passeios
pela natureza em seu distrito. Mas, novos casos permaneceram altos, com cerca de 10 mil
detectados no início de janeiro por meio de PCR e teste de antígeno.
Número de infectados e de mortes
Casos: 209.069
Mortes: 3.007
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
Para conter a segunda onda, o governo da Eslováquia inf ormou em 1º de novembro que
quase metade da população do país f oi testada para o coronavírus ao longo do dia 31 de
outubro, início de uma operação que visa a testar quase todos os 5,5 milhões de habitantes
de seu território, exceto as crianças. As autoridades eslovacas esperam que a iniciativa, a
primeira em um país de tamanho comparável, ajude a reverter um rápido aumento dos
casos de Covid-19, sem precisar impor um lockdown nacional. O exame f oi gratuito e
voluntário, mas as autoridades eslovacas anunciaram que vão impor quarentena à queles
que não participarem dos testes, incluindo uma proibição de se locomover ao local de
trabalho.
Imunização e vacinas
A Eslováquia começou a vacinar sua população contra o coronavírus no dia 26 de dezembro,
com o país aderindo a um impulso coordenado pela União Europeia contra a pandemia
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global. Vladimir Krcmery, membro da comissão contra pandemia no governo, f oi a primeira
pessoa no país inoculada pela vacina produzida pela Pf izer e BionTech.
Fontes:
Eslováquia testa metade de sua população em um dia | Notícias internacionais e análises |
DW | 01.11.2020.
No work without COVID test in central Slovakia as hospitals overf low worst-hit region |
Reuters.
Eslováquia é o segundo país da UE a iniciar vacinação contra Covid-19 - Jornal O Globo.

3. Bulgária
Medidas de lockdown e distanciamento
A Bulgária apertou as medidas domésticas em 27 de novembro por causa do aumento das
taxas de inf ecção da segunda onda. O estado nacional de emergência epidêmica f oi
prorrogado até 31 de janeiro de 2021. Grandes lojas de varejo e negócios não essenciais
devem f echar. As exceções incluem supermercados, f armácias, óticas, pet shops,
prestadores de serviços f inanceiros e prestadores de serviços públicos. Varejistas menores
e negócios essenciais podem operar, mas devem cumprir requisitos estritos de higiene e
distanciamento social. Instalações de lazer, espaços culturais e locais de entretenimento
devem f echar até 21 de dezembro – os cinemas são uma exceção e podem operar com 30%
da capacidade. As reuniões privadas não podem exceder 15 participantes. A participação
f ísica nas aulas em todas as instituições de ensino está suspensa desde 27 de novembro.
Conf erências públicas e privadas, seminários e exposições estão suspensos. As instalações
públicas, comerciais e administrativas são limitadas a uma capacidade máxima de uma
pessoa por três metros quadrados (32 pés quadrados). As máscaras f aciais permanecem
obrigatórias em todos os espaços públicos f echados, incluindo nos transportes públicos. Os
aeroportos do país permanecem abertos, mas operam em horários reduzidos.
Fonte:
Bulgaria: Bulgaria maintaining COVID-19-related
(garda.com).

measures as of Dec. 3 /update 22

Número de infectados e de mortes
Casos: 209.131
Mortes: 8.232

Nova variante do coronavírus e segunda onda
A Bulgária suspendeu os voos de e para o Reino Unido. Mas, ao contrário das medidas de
curto prazo em outros países, a proibição vai até 31 de janeiro.
Imunização e vacinas
A campanha de vacinação da Bulgária começou em 27 de dezembro entre o grupo prioritário,
incluindo trabalhadores médicos. No dia 28, quase 5 mil pessoas f oram vacinadas. O
Ministério da Saúde da Bulgária af irmou que espera receber ainda em dezembro 6 mil doses
da vacina Covid-19 desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Moderna. A
Bulgária também espera receber 60.450 doses adicionais da vacina Covid-19 da
BioNTech/Pf izer em janeiro, depois de receber 9.750 doses no mês anterior. As primeiras
doses da vacina Moderna devem chegar à Bulgária em 13 de janeiro, inf ormou a agência de
notícias de negócios local Investor.bg. Em julho, a Bulgária espera receber 1 milhão de
doses da vacina BioNTech-Pf izer e 500 mil doses da vacina Moderna.
Fonte:
Bulgaria expects to get 6,000 Moderna COVID-19 vaccines in Jan (seenews.com).
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4. Turquia
Medidas de lockdown e distanciamento
Desde novembro, a Turquia impôs bloqueios completos nos f inais de semana e toques de
recolher nos dias da semana para conter inf ecções. Mais tarde f oi ampliado para um toque
de recolher noturno durante a semana e um bloqueio de 56 horas, de sexta a segunda-f eira.
As escolas f oram f echadas novamente, enquanto idosos e crianças f oram submetidos a um
toque de recolher completo, exceto por algumas horas durante o dia. Um bloqueio total
estava em vigor de 31 de dezembro até 4 de janeiro, como parte das medidas adotadas nas
datas comemorativas e casos da nova variante.
Números de infectados e de mortes
O país registra 2.336.476 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 22.981 mortes.
Imunização e vacinas
Em dezembro de 2020, o ministro anunciou que o país compraria até 30 milhões de doses
da vacina desenvolvida pela BioNTech, e que 4,5 milhões de doses da vacina poderiam ser
entregues até o f inal de março de 2021. Também planejaram receber um total de 50 milhões
de doses da vacina chinesa Sinovac.
No dia 7 de janeiro, o ministro da Saúde do país anunciou um acordo para a distribuição de
50 milhões de doses da vacina, que f oi f inalizado na reunião do Comitê de Ciência. O país
já recebeu 3 milhões de doses da vacina, que é considerada suf icientemente segura e ef icaz,
de acordo com os resultados de pesquisas e de estudos realizados por cientistas turcos. A
testagem já f oi iniciada, e a aprovação do uso será concedida assim que os testes
necessários f orem concluídos.
Até agora, mais de 10 mil voluntários já receberam 17,7 mil doses da vacina, e os resultados
ainda estão sendo observados. A vacina será administrada em duas doses, sendo a segunda
aplicada 28 dias após a primeira. Inicialmente, serão vacinados os prof issionais da saúde e
as pessoas do grupo de risco.
Fontes:
https://www.dailysabah.com/turkey/a-positive-2021-awaits-turkey-in-f ight-against-covid19-with-decline-in-cases/news .
https://www.aa.com.tr/en/health/turkey-f inalizes-deal-f or-50m-doses-of -covid-19vaccine/2102590.
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-seeks-access-to-more-doses-of -biontechvaccine-161470.

5. Polônia
Medidas de lockdown e distanciamento
O governo polonês anunciou um bloqueio nacional de 28 de dezembro a 17 de janeiro em
um esf orço para conter a pandemia. Os shoppings devem ser f echados, exceto lojas de
produtos essenciais e f armácias. Os hotéis, que já estão proibidos de receber turistas, não
poderão mais receber hóspedes em viagens de negócios, e as estações de esqui do país
também serão obrigadas a f echar. O ministro da Saúde, Adam Niedzielski, inf ormou que as
medidas são necessárias para combater uma terceira onda de coronavírus.
Números de infectados e de mortes
O país registra 1.390.385 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 31.264 mortes.
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Imunização e vacinas
O governo detalhou o plano de vacinação em dezembro e começou a distribuir as vacinas
contra o vírus no f im do mês. Prometeu que o tratamento será gratuito, e espera que,
embora a vacinação continue voluntária, atinja até 80% da população. Os primeiros a
recebê-la são os denominados “grupo zero”, que são os prof issionais de saúde. No dia 25
de janeiro, devem receber pessoas com mais de 60 anos, prof essores e residentes de asilos.
A Polônia já anunciou a vacinação de mais de 114 mil pessoas desde que a campanha f oi
lançada, em 27 de dezembro. Além disso, inf ormou que 250 mil vacinas estão em
preparação para a segunda semana de janeiro, e que está satisf eita com os progressos
obtidos. O governo tem um acordo com três grupos f armacêuticos (Pf izer/BioNTech, Johnson
& Johnson e AstraZeneca) para entregar 45 milhões de doses da vacina após a aprovação
das regulações europeias.
Para auxiliar na promoção da vacina, o governo está preparando uma campanha e
apresentará um projeto nos próximos dias. A campanha contará com a participação de
f amosos e será veiculada na TV, rádio e internet.
Fontes:
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https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/422646/estonia-authorities-tighten-certaincoronavirus-related-restrictions-ef f ective-dec-28-f lights-with-uk-suspended-through-atleast-jan-1-update-13.
https://news.err.ee/1227820/second-batch-of -covid-19-vaccines-arrive-in-estonia.

6. Estônia
Medidas de lockdown e distanciamento
As autoridades da Estônia aumentaram as restrições em certas jurisdições em f unção da
expansão do vírus. De 28 de dezembro a, pelo menos, 17 de janeiro, medidas mais rígidas
estarão em vigor nos condados de Ida-Viru e Harju, que inclui a capital do país, Tallinn. Com
as novas restrições, todos os serviços de alimentação, entretenimento e cultura devem ser
f echados, enquanto os restaurantes podem f icar abertos somente para serviços de entrega.
Todas as reuniões e eventos públicos internos estão suspensos, somente permitidos para
até 10 pessoas ao ar livre. Os eventos públicos ao ar livre devem terminar até as 22h. Os
eventos esportivos ou outras programações internas estão proibidos.
Já em nível nacional, uma série de restrições permanecem em vigor em toda a Estônia,
incluindo o uso de máscaras, encontros ao livre e com limite de pessoas.
Números de infectados e de mortes
O país registra 33.805 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 287 mortes.
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Imunização e vacinas
O primeiro lote de 9.750 doses da vacina chegou ao país no dia 26 de dezembro, e mais de
2.535 pessoas em 48 instituições de saúde receberam a dose. O governo tem sido criticado
pelo ritmo de implantação da vacinação. O ministro dos Assuntos Sociais Tanel Kiik (Centro)
declarou que o objetivo era disponibilizar as primeiras doses para médicos, enf ermeiras e
hospitais o mais rápido possível, e planeja a expansão para os departamentos de
enf ermagem dos hospitais e lares de idosos. Nessas instituições, receberão a vacina mais
prof issionais de saúde, f uncionários de estabelecimentos de saúde e de lares de idosos,
pessoas com mais de 70 anos de idade e com doenças subjacentes.
A segunda remessa de 9.750 doses da vacina Pf izer/BioNTech chegou ao Conselho de Saúde
do país no início de janeiro. A Estônia encomendou mais de 600 mil doses da vacina
Pf izer/BioNTech e está negociando a aquisição de suprimentos adicionais. Até agora, assinou
cinco pré-acordos de compra como parte do acordo de aquisição conjunta da UE para a
obtenção de vacinas com os desenvolvedores da Pf izer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca,
Janssen Pharmaceutica NV e CureVac.
Fontes:
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/422646/estonia-authorities-tighten-certaincoronavirus-related-restrictions-ef f ective-dec-28-f lights-with-uk-suspended-through-atleast-jan-1-update-13.
https://news.err.ee/1227820/second-batch-of -covid-19-vaccines-arrive-in-estonia.

7. Lituânia
Medidas de lockdown e distanciamento
Um dos mais af etados na Europa, o país anunciou em dezembro o aumento no número das
restrições de quarentena. Em relação aos pequenos veículos, onde o distanciamento é quase
impossível, mais de duas pessoas não podem viajar no mesmo carro, a menos que sejam
da mesma casa. A exceção ao limite de duas pessoas é permitida no caso de motorista que
presta serviços de transporte. Como parte de outras restrições, as viagens não essenciais
entre Municípios f oram proibidas até 3 de janeiro para evitar aglomeração ou encontro entre
parentes durante os f eriados f estivos. Para impor a proibição, a polícia m ontou postos de
controle em toda a Lituânia.
Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N • CEP 70.830-010 • Brasília - DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

O governo também proibiu aulas de direção durante o período de lockdown, que entrou em
vigor em 16 de dezembro e durará até 31 de janeiro. Apesar de todas as restrições, a
situação da disseminação do vírus no país continua grave e f ora de controle. A Lituânia f oi
rotulada pelo New York Times como "o pior país af etado por coronavírus do mundo", levando
em consideração o aumento na taxa de inf ecção do vírus.
Números de infectados e de mortes
O país registra 159.672 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 2.197 mortes.

Imunização e vacinas
No f im de dezembro, o governo lituano decidiu comprar quase 1,4 milhão de doses da vacina
Covid-19 desenvolvida pela empresa f armacêutica alemã CureVac. Além disso, decidiu obter
vacinas de seis desenvolvedores: Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV,
Sanof i/GSK, BioNTech/Pf izer e CureVac. O plano atual era comprar cerca de 7,8 milhões de
doses no total. O país já recebeu dois lotes da vacina BioNTech/Pf izer, num total de 20.475
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doses. O primeiro f oi distribuído entre cinco hospitais, e o plano é usar o segundo para
injeções de ref orço para os médicos que receberam a primeira dose da vacina. Após iss o,
virão f uncionários e residentes de instituições assistenciais, que deverão ser vacinados em
janeiro e f evereiro.
Fontes:
https://www.themayor.eu/en/a/view/lithuania-tightens-lockdown-restrictions-6688.
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-lithuania-idUKKBN28N0O1?editionredirect=uk.
https://www.delf i.lt/en/politics/lithuania-to-buy-near ly-14-mln-doses-of -coronavirusvaccine-f rom-curevac.d?id=86122803.

8. Hungria
Medidas de lockdown e distanciamento
No dia 8 de janeiro, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, af irmou que, enquanto
não houver vacinas suf icientes, serão respeitadas as atuais restrições. O país estendeu as
medidas de bloqueio parcial para conter a disseminação do vírus até 1º de f evereiro. As
restrições incluem toque de recolher entre 20h e 5h, proibição de reuniões e o f echamento
de hotéis e restaurantes, exceto para ref eições de viagem. Já as escolas primárias e os
jardins de inf ância permanecerão abertos, enquanto as escolas secundárias e as
universidades continuarão com o ensino à distância e on-line. Todas as medidas de bloqueio
f oram introduzidas em f unção do estado de emergência declarado em novembro, quando os
níveis de inf ecção e mortalidade pelo vírus aumentaram no país.
Números de infectados e de mortes
O país registra 343.656 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 10.725 mortes.
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Imunização e vacinas
O primeiro-ministro relatou que o país recebeu 80 mil doses da vacina da Pf izer, que já
imunizaram mais de 42 mil prof issionais de saúde. Os quatro maiores lares de idosos da
Hungria também estão contemplados, e a imprensa do governo af irma que os
procedimentos estão de acordo com o plano de vacinação. No dia 12 de janeiro, o país
receberá uma nova remessa da Pf izer/BioNTech para imunizar mais 39 mil pessoas, além
de mais 3,6 mil doses da vacina da Moderna. As novas remessas serão usadas para a
vacinação da equipe de saúde e f uncionários de lares de idosos.
Até agora, 71 mil pessoas f oram vacinadas, e os próximos grupos a receberem a vacina
serão os policiais envolvidos na resposta à pandemia. O país participou da testagem da
vacina Sputnik-V e f oi um dos primeiros a receber os lotes. Além disso, a Hungria segue em
negociações com a China e Israel para obter mais vacinas.
Fontes:
https://www.rf erl.org/a/hungary-extension-coronavirus-lockdown-measuresorban/31038607.htm l.
http://abouthungary.hu/news-in-br ief /coronavirus-vaccinations-under-way-in-hungarysf our-largest-elderly-care-homes/.

9. Croácia
Medidas de lockdown e distanciamento
A Croácia conf irmou no dia 8 de janeiro que estenderá as restrições impostas até 31 de
janeiro para conter o surto do vírus. O país havia f echado bares, caf és, restaurantes,
academias, instalações desportivas, salas de jogos, f eiras e casas de apostas no f inal de
novembro. Também houve restrições ao horário de trabalho e conf raternizações
estabelecidas, permitindo até 25 pessoas em eventos públicos e não mais de 10 pessoas em
cerimônias privadas. O ministro do Interior do país anunciou a extensão do prazo até um
novo aviso, devendo todas as instalações de alimentação e academias estarem f echadas, e
ter uma limitação no número de passageiros nos transportes públicos. Já os supermercados,
lojas, cabeleireiros e shoppings permanecem abertos.
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Números de infectados e de mortes
O país registra 220.223 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 4.403 mortes.

Imunização e vacinas
O país recebeu as primeiras 9.750 doses da vacina Pf izer /BioNTech no dia 26 de dezembro.
Os primeiros grupos imunizados f oram os considerados de risco em todo o território da
República da Croácia. A vacina f oi distribuída aos institutos do país, que vacinaram os
residentes de asilos, as equipes de saúde e os prof issionais de medicina de emergência. No
dia 4 janeiro, o ministro da Saúde disse que 17.550 doses adicionais de vacinas f oram
entregues, e que mais 12.285 pessoas f oram imunizadas desde que a Croácia começou a
administrar as doses contra a inf ecção. Há preocupação também pela maior quantidade de
realização de exames por causa dos eventos f estivos de f inal de ano.
Fontes:
https://www.croatiaweek.com/croatia-extends-lockdown-restrictions-until-jan-31/.
https://www.croatiaweek.com/f irst-doses-of -coronavirus-vaccine-arrive-in-croatia/.
https://www.croatiaweek.com/croatia-receives-another-17550-doses-of -covid-vaccine/.
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10.

Eslovênia

Medidas de lockdown e distanciamento
O país permitiu a reabertura de uma série de atividades adicionais consideradas essenciais.
As lojas e os serviços não essenciais permanecem f echados. Museus e galerias f oram
novamente encerrados, e as atividades esportivas f oram restritas. Outras atividades f oram
adicionadas à lista de exceções, como os serviços de limpeza, salões de beleza e obras de
construção.
Números de infectados e de mortes
O país registra 112.371 casos conf irmados de coronavírus, incluindo 3.022 mortes.

Imunização e vacinas
A Eslovênia recebeu as primeiras 9.750 doses da vacina Pf izer/BioNTech e começou a
imunização no f im de dezembro. Os primeiros vacinados estão sendo os idosos em asilos
que não f oram inf ectados com o novo coronavírus e que concordaram em receber as doses.
Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N • CEP 70.830-010 • Brasília - DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

Os f uncionários dos lares e as equipes médicas também estão sendo imunizados. Na
segunda semana de janeiro, o país deve receber o primeiro carregamento de 1,2 mil f rascos
da vacina desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Moderna. Até o f im de
f evereiro, o país receberá 26 mil doses da vacina Moderna, com possibilidade de aumento
de até 80 milhões de doses.
Fontes:
https://the-slovenia.com/news/coronavirus-slovenia/h.
https://english.sta.si/2848862/covid-19-vaccination-under-way-across-slovenia .
https://www.total-slovenia-news.com/lif estyle/7520-around-72-000-register-f or-covid-19vaccine-in-slovenia-f irst-doses-coming-26-december .

11.

Rússia

Medidas de lockdown e distanciamento
O presidente Vladimir Putin, em seu discurso de Ano-Novo, exortou os russos a se unirem
para a batalha do país contra a pandemia do coronavírus. Aparecendo em f rente ao Kremlin
para um discurso a ser transmitido pouco antes da meia-noite em cada um dos 11 f usos
horários da Rússia, Putin reconheceu que uma segunda onda de inf ecções continua atingindo
o país.
"Inf elizmente, a epidemia ainda não f oi completamente interrompida. A luta contra ela não
para por um minuto", disse ele. O presidente acrescentou que muitos médicos estariam “de
plantão nesta noite de f esta” e apelou a todos os outros “a não recuar perante as
dif iculdades, para preservar a nossa unidade”.
O antigo líder russo disse em seu discurso de 17º ano que estava convencido de que os
russos juntos poderiam "superar tudo" e "restaurar uma vida normal". Ao contrário de
muitos países europeus, a Rússia evitou impor novamente o tipo de bloqueio nacional estrito
que introduziu na primavera, na esperança de apoiar uma economia em dif iculdades.
Enquanto algumas grandes cidades reduziram os f uncionários em escritórios e obrigaram os
bares e restaurantes a f echar mais cedo, a maioria das regiões limitou as restrições para
reduzir as reuniões em massa e exigir o uso de máscara em locais públicos.
Mas muitos russos desprezam as diretrizes de distanciamento social, e as f atalidades da
Covid-19 aumentaram nas últimas semanas. As autoridades também conf irmaram que o
número de mortes causadas pelo vírus em todo o país é três vezes maior do que o relatado
anteriormente.
Mas com a aprovação do partido Rússia Unida de Putin diminuindo antes das principais
eleições parlamentares do ano que vem, a Rússia espera evitar o f echamento de sua
economia.
Em vez disso, ela apostou em um programa de vacinação em massa usando sua injeção
caseira do Sputnik V para reagir ao surto. Porém, com os russos prof undamente céticos em
relação a receber a dose, o lançamento tem sido lento. Em Moscou, apenas 50 mil pessoas
f oram vacinadas até agora, já que várias pesquisas recentes mostraram que apenas 38%
dos russos planejam tomar a vacina.
Fonte:
https://www.themoscowtimes.com/2020/12/31/ putin-urges-unity-in-2021-as-secondwave-batters-russia-a72532.
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Números de infectados e de mortes
A Rússia acumula 3.366.715 casos conf irmados e 60.963 mortes, segundo dados de 11 de
janeiro. A população do país é de 144,5 milhões de pessoas.
No dia 28 de dezembro, a Rússia anunciou a revisão de dados sobre Covid-19 no país,
divulgando um número de mortes três vezes maior. Foram 186 mil mortes por coronavírus,
mais que o triplo das 55 mil registradas até então. Os dados são do órgão de estatísticas
Rosstat, de acordo com a agência France Presse. Esses números tornam a Rússia o terceiro
país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos (mais de 330 mil mortos) e Brasil (mais de 190 mil), segundo a AFP. Hoje, sem a
nova atualização, o país aparece em oitavo lugar em número de mortes, conf orme contagem
f eita pela universidade norte-americana Johns Hopkins.
Fonte:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/29/russia-revisa-dados-de-covid-e-divulganumero-de-mortes-tres-vezes-maior.ghtml.
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
A chef e da vigilância sanitária da Rússia, Anna Popova, af irmou no dia 10 de janeiro que a
situação do coronavírus no país ainda não se estabilizou. De acordo com ela, a morbidade
do Covid-19 diminuiu 12% nos primeiros 10 dias de 2021. "Se compararmos os primeiros
10 dias de 2021 e os últimos 10 dias de 2020, a contagem diária de casos de coronavírus
conf irmados recentemente caiu quase 12%", disse.
No entanto, em suas palavras, as taxas de incidência ainda são altas entre os f uncionários
do setor de transporte e comércio. As crianças são menos vulneráveis à inf ecção.
Fonte:
https://tass.com/russia/1243215.
A Rússia detectou os primeiros casos da variante mais contagiosa do novo
coronavírus, detectada pela primeira vez no Reino Unido, no dia 10 de janeiro. A
cepa, chamada B.1.1.7, foi confirmada entre quatro cidadãos russos que testaram
positivo para Covid-19 ao retornar do Reino Unido.
A af irmação veio da chef e da vigilância sanitária da Rússia, Anna Popova, a repórteres na
noite de 10 de janeiro. Depois de identif icado no f inal de dezembro, o B.1.1.7 se tornou
prevalente em Londres e em outras partes do Sudeste da Inglaterra. A Rússia se juntou à
lista crescente de países que, preocupados sobre a variante altamente inf ecciosa,
suspenderam voos do Reino Unido em meio ao aumento de inf ecções por Covid-19. Com
mais de 3,3 milhões de casos conf irmados de Covid-19, a Rússia tem a quarta maior
contagem de ocorrências diagnosticadas de inf ecções no mundo, seguido pelo Reino Unido,
conf orme contagem em tempo real mantida pela Universidade Johns Hopkins.
Fonte:
https://www.radio.com/talk980am/articles/coronavirus-live-updates-uk-variant-detectedin-russia-f or-f irst-time.
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Bloco 4 – Países da América do Norte
1. EUA
Medidas de lockdown e distanciamento
Em todos os Estados Unidos, as autoridades estão aplicando medidas de restrição relativas
ao distanciamento social. As estratégias variam de acordo com o Estado, Município e até
cidade. As restrições estão aumentando em muitas áreas, à medida que os casos sobem em
todo o país. No auge dos bloqueios, entre o f inal de março e o início de abril, mais de 310
milhões de americanos estavam sob diretivas que variam de "abrigo no local" a "f icar em
casa". Autoridades de saúde alertam que f lexibilizar as restrições cedo demais p oderia
causar novos surtos, mas muitos Estados seguiram em f rente.
Alguns governadores estão f echando setores que tinham reaberto após os bloqueios de
primavera. Outros, preocupados com uma economia em crise, estão permitindo que os
negócios permaneçam amplamente abertos, mas estabelecendo limites de capacidade mais
rígidos ou obrigando o uso de máscaras em público.
A colcha de retalhos de abordagens nos EUA ref lete a f alta de uma política f ederal coerente
para conter a pandemia, que não mostra sinais de desaceleração. Os especialistas, inclusive,
alertam que pode aumentar no inverno.

Legenda:
Restrições abrangentes sobre negócios e viagens
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Algumas restrições
Aplicou muitas restrições ou nunca aplicou restrições importantes
Anunciou planos para aplicar restrições
Fontes:
A Guide to State Coronavirus Reopenings and Lockdowns - WSJ.
See Coronavirus Restrictions and Mask Mandates f or All 50 States - The New York Times
(nytimes.com).
Número de infectados e de mortes
Casos: 22.673.714
Mortes: 376.476

O país continua a registrar recordes diários no número de mortos pela doença, com um total
de mais de 21 milhões de inf ectados e mais de 370 mil óbitos.
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
A segunda onda da Covid-19 provocou a adoção de novas medidas de combate ao vírus.
Dentre elas, as escolas de segundo grau e f aculdades devem interromper o ensino
presencial, enquanto os restaurantes estão proibidos de of erecer ref eições em espaços
f echados, em Michigan, a partir de 18 de novembro. Em Washington, onde as restrições aos
restaurantes já estão em vigor, academias, cinemas, teatros e museus f echarão.
Sobre a nova variante, apenas três Estados – Colorado, Califórnia e Flórida – têm
casos identificados da cepa que se propaga pelo Reino Unido há meses. Mas
autoridades de saúde dos EUA dizem que ainda não sabem quão longe a variante
já pode ter percorrido o país, ou o que isso pode significar para o futuro.
A descoberta da nova variante nos EUA ocorre num momento em que a campanha
para vacinar a maioria dos americanos tem sido prejudicada por uma coordenação
ineficaz e falta de apoio federal para Estados e sistemas de saúde. Embora mais de
4,28 milhões de americanos tenham sido vacinados até a noite de 2 de janeiro, de
acordo com dados monitorados pela Bloomberg, o número é muito menor do que
os 20 milhões de doses que autoridades de saúde dos EUA previra m para o final
de 2020.
Fontes:
Coronavírus: as novas medidas dos EUA contra 2ª onda de covid-19 após país superar 11
milhões de casos - BBC News Brasil.
Variante de coronavírus nos EUA aumenta urgência de vacinação – Money Times.
Imunização e vacinas
Quando a enf ermeira Sandra Lindsay virou notícia como a primeir a pessoa nos Estados
Unidos a receber a vacina contra a Covid-19, em 14 de dezembro, o plano do governo
f ederal era imunizar 20 milhões de pessoas até o f im de 2020. As vacinas aprovadas f oram
as da Pf izer e da BioNTech.
Quase um mês depois, 21,4 milhões de doses f oram enviadas a hospitais e departamentos
de saúde ao redor do país, mas somente 5,9 milhões pessoas já f oram vacinadas, segundo
dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência de pesquisa em saúde
pública ligada ao Departamento de Saúde.
Os maiores problemas enf rentados pelos EUA são os atrasos e as questões de logística, que
f azem com que milhões de doses corram o risco de expirar antes de serem distribuídas.
Apesar de o volume disponível até agora ser limitado, especialistas af irmam que o entrave
principal não é a escassez, e sim as dif iculdades de distribuição.
O governo f ederal diz que a responsabilidade de distribuir a vacina é de cada Estado . As
autoridades estaduais e locais, no entanto, reclamam que precisam de mais apoio e não têm
estrutura, mão de obra ou recursos f inanceiros para desempenhar a taref a, especialmente
quando já estão sobrecarregadas com casos e hospitalizações por Covid-19.
Fontes:
A corrida nos EUA para evitar que milhões de vacinas acabem no lixo enquanto mortes por
covid-19 batem recorde - BBC News Brasil.
Vacinação em massa começa nos EUA, que passam a marca de 300 mil mortos
(correiobraziliense.com.br).
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2. Canadá
Medidas de lockdown e distanciamento
Enquanto as províncias canadenses lutam para conter o aumento das inf ecções por Covid19, a f alta de licença médica remunerada adequada para os trabalhadores da linha de f rente
está alimentando a transmissão, dizem os médicos e def ensores.
Embora os líderes políticos e f uncionários da saúde aconselhem os doentes a f icar em casa,
muitas pessoas não têm dinheiro para isso. Cerca de 58% dos trabalhadores no Canadá não
têm licença médica remunerada suf iciente, de acordo com a Rede de Trabalho e Saúde
Decente, e essa porcentagem aumenta à medida que os salários caem.
O governo f ederal do Canadá lançou um programa no outono passado que f ornece dinheir o
para as pessoas que tiveram que f altar ao trabalho por causa da Covid-19. Os críticos
af irmam, porém, que isso não of erece a mesma segurança que a licença médica.
Cerca de 60% dos trabalhadores de cuidados prolongados, representados pelo sindicato
SEIU Healthcare, trabalham em tempo parcial. Mesmo que eles recebam licenças médicas
pagas, a média é de três dias por ano, disse o presidente Sharleen Stewart. “Acredite em
mim, eles não querem trabalhar doentes. Eles não têm escolha: eles têm que colocar comida
na mesa”, disse Stewart.
À medida que aumenta o número de surtos e mortes de Covid-19 em lares de longa
permanência, a pressão para trabalhar enquanto se está doente preocupa médicos, como
Samir Sinha, diretor de Geriatria do Hospital Mount Sinai e da University Health Network em
Toronto. “É um sistema que cada vez mais não existe para os trabalhadores e está deixando
os residentes doentes”, af irmou ele.
O problema existe em setores não relacionados à saúde também. Na região de Peel, a Oeste
de Toronto, que abriga os centros industriais em torno do maior aeroporto do país, muitos
f uncionários da linha de f rente lidam com uma escolha dif ícil: obedecer às diretrizes de
isolamento ou alimentar suas f amílias, disse Lawrence Loh, of icial médico de saúde da
região.
“Peel Public Health def initivamente viu certos surtos que f oram semeados por trabalhadores
que precisavam romper o isolamento precocemente ou podem ter trabalhado com sintomas
leves”, disse Loh.
Em novembro, a região de Peel declarou que começaria a cobrar dos empregadores até 5
mil dólares por dia por não tomarem as “ações necessárias” para impedir a disseminação
do Covid-19 no local de trabalho.
Os governos provinciais apontam para o Benef ício de Doença por Recuperação do Canadá
quando questionados por que eles não garantem licença médica paga.
Fonte:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada-sickleave/as-canadabattles-rising-covid-19-cases-lack-of -sick-leave-f uels-transmission-idUSKBN29H1AW?il=0.
O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou no dia 12 de janeiro que as restrições de
viagens em vigor na f ronteira terrestre Canadá-EUA estão sendo estendidas por mais um
mês.
Trudeau conf irmou que os atuais bloqueios de f ronteira permanecerão em vigor até 21 de
f evereiro de 2021. Segundo ele, essa decisão f oi tomada para manter os cidadãos de ambos
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os lados da f ronteira seguros, pois os casos de Covid-19 continuam a aumentar no Canadá
e nos Estados Unidos.
O acordo atual sobre o f echamento da f ronteira terrestre EUA-Canadá para viagens não
essenciais f oi imposto pela primeira vez em março de 2020, para limitar a propagação do
vírus. As restrições f oram renovadas todos os meses desde então, com a extensão atual das
restrições de f ronteira def inida para expirar em 21 de janeiro.
Sob as restrições, os turistas e as visitas transf ronteiriças permanecem proibidos, embora o
comércio e os negócios estejam isentos. Também é permitida a vinda dos EUA (e outros
países) ao Canadá de determinados membros de uma f amília desde que comprovado motivo
contundente e de acordo com as condições, que inclui quarentena obrigatória na chegada.
Fonte:
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-u-s-land-border-closure-extended-tof eb-21-1.5263467.

Números de infectados e de mortes
O Canadá acumula 668.1935 casos conf irmados e 17.086 mortes, segundo dados de 11 de
janeiro. A população do país é de 37,59 milhões de pessoas.
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Imunização e vacinas
Mais de 20 mil doses de vacinas Covid-19 f oram administradas em 5 de janeiro no país. Os
programas de vacinação territorial e provincial estão aumentando: as 13.046 doses
injetadas nos braços dos ontarianos em 6 de janeiro representam 18,3% de todas as doses
distribuídas desde o início do programa da província, em 14 de dezembro, conf orme dados
coletados pelo Covid-19 Grupo de Trabalho de Dados Abertos do Canadá.
A necessidade é urgente: em 6 de janeiro, o Canadá relatou outros 7.929 casos de Covid19, bem como 194 novas hospitalizações e 172 mortes. Necrotérios temporários em
reboques ref rigerados estão agora estacionados no Hospital Regional de Windsor e no
London Health Sciences Centre, em Ontário. Hospitais de campanha f oram abertos em
Ottawa e Burlington, Ontário, enquanto outro está sendo construído em Butterdome, no
campus da Universidade de Alberta, em Edmonton.
Com poucos sinais de que a segunda onda está diminuindo, uma das questões que mais
causam preocupação é a rapidez com que as vacinas começarão a melhorar a situação no
Canadá.
Já em janeiro ou f evereiro, dizem os especialistas, dependendo da rapidez dos programas
de vacinação e de seu enf oque. “Se estivermos vacinando primeiro as pessoas mais velhas,
veremos uma redução de mortes e hospitalizações essencialmente dentro de um mês após
o lançamento [generalizado] da vacina.” A declaração f oi dada pela dra. Lynora Saxinger,
médica de doenças inf ecciosas em Edmonton e prof essora as sociada da Universidade de
Alberta, à revista Maclean’s em dezembro após terem sido revelados planos para vacinar 3
milhões de canadenses até o f inal de março de 2021.
A f aixa etária acima de 70 anos está no primeiro grupo de prioridades para receber a vacina
em f unção do ef eito desproporcional que a Covid-19 tem sobre os idosos. Um percentual de
54% de todas as admissões hospitalares e 38% das admissões em UTI por causa da Covid19 f oram de pacientes com 70 anos ou mais, de acordo com dados da Agência de Saúde
Pública do Canadá. Da mesma f orma, 89% de todas as mortes por Covid-19 ocorreram na
mesma f aixa etária.
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A dra. Robyn Lee, epidemiologista de doenças inf ecciosas da Universidade de Toronto,
af irmou que um indicador-chave do ef eito do programa de vacinas será o número de casos
em unidades de cuidados de longo prazo (LTC). “Espero que vejamos uma diminuição”, disse
ela. “Espero que vejamos isso muito rapidamente.” Em 5 de janeiro, o governo de Ontário
acelerou seus planos de imunização, anunciando que vacinaria todos os residentes de LTC,
trabalhadores e cuidadores essenciais em pontos de acesso Covid-19 até 21 de janeiro.
Como alguma proteção é f ornecida já na primeira dose, os ef eitos iniciais logo puderam ser
vistos nos dados do Covid-19.
O que está menos claro é como o plano de vacinação impactará o número geral de casos no
país, adverte Kevin Wilson, epidemiologista de Halif ax. Embora a maioria das hospitalizações
e mortes por Covid-19 envolva idosos, a grande parte das ocorrências em geral são dos
grupos de idades mais jovens. “O ef eito no número de casos dependerá de a vacina prevenir
a inf ecção ou apenas tornar as inf ecções menos perigosas”, af irmou ele, já que não está
claro até o momento se as vacinas Pf izer ou Modern impedem que aqueles que f oram
vacinados ainda espalhem o coronavírus para outros.
A dra. Lynora Saxinger explicou que o ef eito de f ocar nos idosos no início do programa de
vacinação benef iciará todo o Canadá. Ela espera que as f unções sociais melhorem "porque
muitas das restrições são realmente projetadas para reduzir a transmissão na comunidade
e proteger os cuidados de saúde e dimunuir a transmissão para proteger os idosos”.
Fonte:
https://www.macleans.ca/news/covid-19-vaccines-curbing-pandem ic-vaxx-populi/.

Fonte:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55550798.

Nova variante do coronavírus e segunda onda
Segundo inf ormações de 12 de janeiro, o Canadá está adicionando uma média de 8.118
casos por dia em sua contagem cumulativa. Embora a média de sete dias tenha caído em
relação aos registros recentes de mais de 9 mil casos por dia, a diminuição é mais uma
questão de matemática do que uma melhoria da situação da Covid-19. Isso porque os
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grandes despejos de dados da doença, que ocorreram após o Ano-Novo, agora estão
excluídos dessa média de sete dias, f azendo com que o número volte ao normal. E esse
novo nível está bem acima da situação antes do Natal. A média diária é 25% mais alta do
que em 24 de dezembro, quando o Canadá estava adicionando uma média de 5.619 casos
por dia.
A situação em Alberta melhorou desde meados de dezembro, quando a província noticiava
regularmente mais de 1,5 mil novos casos por dia, e seus prof issionais de saúde f alavam de
situações terríveis em hospitais lotados. No início de janeiro, a província relatou uma média
de 936 casos por dia, o que signif ica que sua participação no total nac ional (12%) é
proporcional a sua população. A situação ainda é séria, com a província relatando a terceira
pior taxa per capita de casos Covid-19, atrás de Ontário e Quebec.
Fora das quatro grandes províncias de Quebec, Ontário, Alberta e British Colum bia, a
segunda onda está se mostrando obstinadamente relutante em diminuir. Nos primeiros dias
de janeiro, uma média de 508 casos por dia f oram relatados nas seis províncias menores,
em comparação com 438 por dia na semana antes do Natal. Nessas seis províncias, a grande
maioria dos casos ocorre em Saskatchewan e Manitoba, que têm uma média de 307 e 172
casos por dia, respectivamente.
Durante grande parte da primeira onda da pandemia, Quebec e Ontário lideraram o país em
suas taxas per capita de casos Covid-19. Durante os primeiros meses da segunda onda, as
piores províncias estavam no Ocidente. A partir de 11 de dezembro, Quebec e Ontário
retomaram suas posições de liderança. A taxa de casos novos de Quebec é de 299,2 por
milhão de habitantes, em uma média móvel de 14 dias, e a taxa de Ontário é de 227,8.
Alberta caiu para o terceiro lugar com 223,7.
Na maior parte da segunda onda da pandemia, um padrão semanal pode ser visto nos dados
de hospitalização. Os números aumentaram durante a semana, depois estabilizaram ou
caíram ligeiramente nos f ins de semana, pois muitas jurisdições não relataram dados. Após
um hiato de f érias, esse padrão está de volta, com outros 158 pacientes do Covid-19
relatados terem sido admitidos em hospitais em 11 de janeiro.
No f inal de novembro e início de dezembro, à medida que as mortes aumentaram no Oeste,
a parcela de Ontário e Quebec de todas as mortes no país caiu para cerca de 55%, mesmo
enquanto o número de mortes nessas duas províncias aumentava. Agora, como o Ocidente
f oi capaz de reduzir seu número de mortes no Covid-19, a participação de Ontário e Quebec
no número nacional de mortes está aumentando semana a semana, representando 66% de
todas as mortes.
Fonte:
Maclean’s Magazine: https://www.macleans.ca/.
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Bloco 5 – Países da Oceania
1. Nova Zelândia
Medidas de lockdown e distanciamento
Exemplo mundial de combate à pandemia do novo coronavírus, a Nova Zelândia tem 2.092
casos de Covid-19. Em duas semanas, de 27 de novembro a 10 de dezembro, f oram
registradas 45 novas ocorrências em todo o país. O total de mortes pela Covid-19 desde a
chegada da pandemia à Nova Zelândia corresponde a uma espantosa taxa de cinco óbitos
para cada milhão de habitantes.
“A gente teve um lockdown de dois meses na primeira vez. O governo f oi bem claro nas
inf ormações, nas orientações, nas atualizações. Um espelho para outros países ”, comentou
o estudante brasileiro Caio Papa, que estava em Auckland em março (início da pandemia)
para estudar inglês.
O estudante pondera que a Nova Zelândia é uma ilha, o que tornaria mais f ácil o controle
da Covid-19. Mas observa que o povo, estimulado, seguiu muito bem as recomendações.
“Depois de dois meses a situação estava bem controlada, e a vida começou a voltar ao
‘normal’ lá para o mês de maio.” Diante da segunda onda, em agosto, novo lockdown, muito
controle e novamente vida normal. Quem entra no país deve f icar isolado, de quarentena.
A situação é de crise, muitos perderam empregos. “Mas, no início da pandemia, o governo
deu subsídio para todo mundo, inclusive para mim, estudante. Uma ajuda que cobre o
salário do emprego interrompido pela pandemia. O país está um pouco em recessão, claro.
Mas a vida aqui está bem mais tranquila do que em relação ao Brasil.” Tanto que,
atualmente, Caio está mais preocupado com a f amília no Brasil do que o contrário.
Fonte:
Covid-19: Nova Zelândia e Austrália barraram a pandemia (redebrasilatual.com.br)
Número de infectados e de mortes
Casos: 2.222
Mortes: 25
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
A Nova Zelândia fortalecerá ainda mais as medidas de f ronteira para combater a
disseminação global de variantes mais transmissíveis da Covid-19. Dia 9 de janeiro,
o Ministério da Saúde revelou que houve 31 novos casos importados de Covid -19 – todos
em isolamento controlado. Também disse que houve 19 casos até agora associados à nova
cepa do vírus, de rápida propagação, que se espalhou pelo Reino Unido.
A partir de 18 de janeiro, quase todas as pessoas que entrarem na Nova Zelândia precisarão
ser testadas para o vírus nas primeiras 24 horas após a chega da, explicou o ministro da
Resposta à Covid, Chris Hipkins, em um comunicado no dia 12 de janeiro em Wellington.
As autoridades de saúde também estão estabelecendo requisitos para que quase todos os
viajantes para a Nova Zelândia tenham um teste Covid-19 negativo 72 horas após sua
partida.
"A Nova Zelândia já possui algumas das medidas de proteção de f ronteira mais rígidas do
mundo", disse Hipkins. "As emendas de hoje f ortalecem ainda mais essa posição em linha
com a estratégia geral de eliminação do governo."
A Nova Zelândia relatou 60 casos entre as novas chegadas nos primeiros 10 dias de janeiro,
após 106 casos em dezembro. Todos f oram pegos durante a estadia obrigatória de 14 dias
em hotéis isolados que todos os repatriados enf rentam. Pessoas inf ectadas devem ser
colocadas em quarentena até que os testes retornem negativos e eles não apresentem mais
sintomas.
Fonte:
New Zealand f urther tightens border measures to combat coronavirus, Australia/NZ News &
Top Stories - The Straits Times.
Imunização e vacinas
Em dezembro, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que o país
havia garantido duas vacinas adicionais de Covid-19. Isso signif ica que o país esperava ter
tantas doses da vacina que poderia of erecê-la gratuitamente às nações vizinhas.
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O governo assinou acordos com a Universidade de Oxf ord/AstraZeneca e Novava x para
trazer mais 18,3 milhões de doses. Ambas as vacinas requerem duas doses, o que signif ica
que mais de 9 milhões de pessoas poderiam ser vacinadas.
Contudo, o governo vem sendo pressionado a acelerar a implementação da vacinação Covid 19, dado o risco aumentado da nova variante que está devastando o Reino Unido e a Áf rica
do Sul. A demora na aquisição das vacinas tem sido questionada.
O Partido Nacional quer que os trabalhadores da linha de f rente, como os que atuam em
instalações de isolamento e quarentena gerenciadas (MIQ), recebam a vacina o mais rápido
possível.
A líder do partido, Judith Collins, quer que o governo considere disposições de vacinas de
uso de emergência para trabalhadores de f ronteira. De acordo com ela, a Nova Zelândia
f icou para trás em relação ao resto do mundo com seu pr ograma de vacinas.
Fontes:
Government being lobbied to accelerate the Covid vaccine rollout 'bef ore it's too late' - NZ
Herald
Jacinda Ardern: New Zealand to give f ree COVID-19 vaccine to neighbors - Business Insider

2. Austrália
Medidas de lockdown e distanciamento
A Austrália teve um dos mais longos lockdowns ainda em março, com períodos dif erentes
de duração em cada Estado. No início, atingiu a marca “zero caso” rápido. Mas depois as
pessoas começaram a sair, e f icou comprovada uma f alha na segurança da quarentena, que
levou a um contágio comunitário. Isso acabou causando uma segunda onda. Em julho, o
país atingiu quase 800 casos por dia, o que já er a considerado alarmante. Foi estabelecido,
então, um novo lockdown, ainda mais severo. As pessoas só eram autorizadas a sair para
ir à f armácia, ao supermercado, uma pessoa por casa, por dia e num raio de cinco
quilômetros. Foram quase cinco meses assim.
Em novembro, o país voltou a “f uncionar”, com cuidados e uso obrigatório de másca ra. Na
Austrália, os estudantes internacionais receberam uma única parcela de auxílio de cerca de
mil dólares locais. Muitos retornaram aos seus países de origem. A volta do lockdown tem
sido f eita com cuidado para evitar uma terceira onda.
Os locais internos são restritos a uma pessoa a cada quatro metros quadrados, e os locais
externos são restritos a uma pessoa a cada dois metros quadrados. A partir das 18h do dia
11 de janeiro, até 20 pessoas serão permitidas em residências e espaços públicos , e até 100
convidados em casamentos e f unerais.
Fonte:
Australia’s state by state Covid restrictions and coronavirus lockdown rules explained |
Australia news | The Guardian
Número de infectados e de mortes
Casos: 28.634
Mortes: 909
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Nova variante do coronavírus e segunda onda
O lockdown de três dias decretado pela Grande Brisbane para impedir a
disseminação da variante Covid-19 do Reino Unido foi suspenso em função de um
total de três dias sem nenhum registro de novos casos da variante, com algumas
restrições para permanecer em vigor até meados de janeiro. O Território do Norte e
o ACT revogaram suas declarações de hotspot para a Grande Brisbane, e Victoria reabriu
sua f ronteira com a região. Entretanto, o distanciamento social permanecerá pelos próximos
meses, mesmo com as vacinações. Assim que o bloqueio terminar, qualquer pessoa que
tenha visitado a Grande Brisbane desde 2 de janeiro será obr igada a usar máscaras em
locais f echados como shopping centers e supermercados, academias e locais de culto e
bibliotecas.
Fonte:
Coronavirus news: Brisbane lockdown ends af ter third day of zero new cases, NT and ACT
revoke hotspot declaration - ABC News
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Coronavirus Australia live news: COVID-19 social distancing will remain f or 'the next few
months' even with vaccinations, Paul Kelly warns - ABC News
Imunização e vacinas
O lançamento da vacina Covid-19 da Austrália começará em meados de f evereiro. A
vacinação será iniciada com os trabalhadores que lidam com chegadas internacionais ou
instalações de quarentena, prof issionais de saúde da linha de f rente e aqueles que vivem
sob cuidados de idosos ou com def iciência.
O primeiro-ministro Scott Morrison disse que o governo "com otimismo" pretende vacinar
80 mil australianos por semana, e 4 milhões até o f inal de março.
A Austrália comprou previamente vacinas da Pf izer/BioNTech, Oxf ord/AstraZeneca e
Novavax, mas esta última não estará disponível até o f inal do ano.
As primeiras doses da vacina f oram inicialmente planejadas para março, mas o lançamento
f oi antecipado, enquanto se aguarda a aprovação da Therapeutic Goods Admin.
Fonte:
Can Australians get an approved coronavirus vaccination bef ore March? It will be up to the
drug companies - ABC News
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Anexo sobre vacinas
A seguir, são apresentadas inf ormações sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas
e/ou já estão em uso pelos países analisados.
O panorama principal das pesquisas leva em consideração as vacinas aprovadas p ela União
Europeia, e que tiveram contratos de suprimento f echados com o bloco, sendo elas :
AstraZeneca, Sanof i, Janssen, Pf izer/Biontech, CureVac e Moderna. Outras duas vacinas
estão em f ase de negociação, a Valneva e a Novavax.

Fase de teste
O desenvolvimento de uma vacina segue altos padrões de qualidade e protocolos de
procedimentos em todas as suas f ases. Todo o processo inclui a pesquisa inicial, os testes
em animais e em seres humanos e, por f im, a avaliação f inal dos resultados pelas agências
reguladoras.
A f ase de teste em humanos é dividida nas seguintes etapas:
1. para testar a segurança da vacina e a resposta do sistema imunológico, são testados
poucos voluntários, entre 20 e 80, geralmente adultos saudáveis .
2. a segunda f ase compreende a escolha de centenas de voluntários, de f orma aleatória,
incluindo pertencentes ao grupo de risco, para testar a ef icácia da vacina.
3. na terceira f ase, milhares de voluntários são testados. Ela avalia a ef icácia da vacina
em condições naturais de presença da doença.
4. por f im, se obtiver sucesso (ef icácia de mais de 50% de acordo com a OMS), a vacina
é submetida às autoridades regulatórias e dá-se início à produção em larga escala,
controle de qualidade e acompanhamento para detectar possíveis ef eitos adversos.
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Imagem: vacinas líderes, f ase de teste em que se encontram e status de aprovação pelos
países.
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Imagem: vacinas já aprovadas para uso pelos países.

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N • CEP 70.830-010 • Brasília - DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

Imagem: teste de ef icácia das principais vacinas no mundo.
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Imagem: países que já iniciaram o processo de vacinação.
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Conclusão
Podemos concluir que é possível identif icar uma resposta positiva no combate à Covid-19 a
partir da combinação de três ações: implementação de medidas de lockdown e restrição de
circulação de pessoas, testagem em massa da população e cronograma de imunização em
andamento. São observados de modo recorrente entre os países analisados a importância
de medidas de higienização, o uso de máscaras e os deslocamentos apenas necessários.
A descoberta de duas novas variantes do vírus, uma identificada pela primeira vez
no Reino Unido e outra na África do Sul, tem feito os países intensificarem medidas
de isolamento e distanciamento, tanto pela maior transmissibilidade das variantes,
quanto por não se ter certeza em relação a possíveis impactos do aumento de
contágio pelas variantes e à resposta da vacina nas pessoas que começaram a ser
imunizadas.
Ainda não é possível identif icar a relação entre o início da imunização e o controle do vírus
nos países. Mesmo aqueles com a vacinação em andamento têm investido em medidas de
restrição de circulação e lockdowns semelhantes às implementadas no início da pandemia.
Entre os 31 países analisados, todos os europeus e os da América do Norte já estão
vacinando as suas populações. Os países da Oceania ainda estão em processo de def inição
do programa de vacinação e na espera dos lotes de vacina.
No mundo, oito vacinas f oram liberadas para uso emergencial e limitado em diversos países,
duas para uso def initivo e outras 20 estão na terceira f ase de testes clínicos 2. Na Europa, as
vacinas que já estão sendo utilizadas são a AstraZeneca, a Pf izer/Biontech e a Moderna; e
na Rússia, a vacina Sputinik V.
Foram identif icadas algumas tendências a partir do panorama, uma vez que pouco se pode
af irmar em relação ao que ef etivamente dá certo e os impactos das vacinas no controle da
pandemia.
Sendo assim, o panorama serve para apresentar possíveis caminhos e identif icar impactos
positivos nas ações tomadas pelos dif erentes países no combate à Covid-19. Com base nessa
análise da experiência de cada país e nos resultados alcançados até então, é possível
identif icar ações a serem implementadas, mas, mais importante, é possível distinguir
procedimentos a não serem seguidos, como poucos testes na população; f alta de preparação
dos sistemas de saúde; af rouxamento das medidas de isolamento; f alta de conscientização
dos jovens, que têm se transf ormado nos principais vetores de propagação do vírus ; e,
especialmente, a f alta de um plano de vacina
O principal caminho a ser recomendado, que tem sido observado de f orma análoga em
dif erentes países, é a manutenção das medidas de distanciamento social, a conscientização
da população, principalmente dos jovens, e o início das ações de vacinação em massa, com
f oco na diminuição da letalidade do vírus nas camadas mais vulneráveis. Para isso, é
necessário o início de uma estratégia massiva de vacinação, garantindo um tempo mínimo
possível para que se mostre sua ef icácia na aplicação das primeiras doses.
Os gestores públicos precisam reconhecer que ainda existe uma janela temporal, entre 30
e 60 dias, na qual as ações de restrição à mobilidade e os lockdowns são adequados, pois
correspondem à única alternativa com ef icácia comprovada para se minimizar a prolif eração

2 As vacinas em andamento e aprovadas foram apresentadas no anexo deste documento.
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do vírus e o índice de letalidade, que poderá sobrecarregar os sistemas públicos de saúde.
Ou seja, mesmo com as perspectivas positivas de um processo de vacinação, a realidade
dos Municípios brasileiros em um período de 90 dias é a não verif icação dos ef eitos e pr áticas
da imunização em seus territórios. Sendo assim, é preciso tomar as medidas de restrição e
isolamento da população para que as estratégias de vacinação: 1) possam ter início e 2)
possam começar a mostrar a ef icácia dos resultados esperados.
Nos próximos 90 dias, não haverá condições técnicas concretas para obtenção dos benef ícios
da vacina, pois as doses serão aplicadas nos grupos prioritários. Portanto, os poderes
públicos municipais precisam contar com os outros instrumentos que se mostraram ef etiv os
na redução da propagação do vírus e na diminuição do número de mortes.
A Estônia é um exemplo, pois tomou a coragem de adotar um lockdown severo, novamente
f echando estabelecimentos e gerando resultados positivos no controle da disseminação.
Apesar de ter iniciado em dezembro, o impacto da imunização não f oi suf iciente para atingir
uma grande parte da população.
A Alemanha mostra um caso de resiliência e responsabilidade na implementação das suas
políticas de saúde, começando com um monitoramento muito próximo de casos e ampliando
a outras alternativas de conscientização, somadas à implementação de uma estratégia
intensa de vacinação. É preciso aprender com a f lexibilidade que a Alemanha está tendo de
pesquisar novas f ormas de combate, mesmo estando suj eita a aumentos expressivos na
taxa de contaminados. Outros exemplos podem ser tomados de vários países no mundo,
como a Nova Zelândia e os países nórdicos – com exceção da Suécia –, no resultado da
contenção da pandemia por meio de medidas de restrição de deslocamento. Vale ressaltar
que f icaram evidentes pedaços de grande explosão do aumento de casos da pandemia,
muitas vezes associados ao af rouxamento das medidas de isolamento social e da
conscientização da população.
A vacinação surge como um novo horizonte positivo para a contenção da pandemia no médio
e longo prazo. Ela causa, no entanto, uma f alsa sensação de segurança que tender á a
desmobilizar as populações locais quanto às medidas de restrição, sem que tenha havido
tempo suf iciente para a implantação das estratégias de imunização coletiva.
No caso da Irlanda, é possível perceber um alerta de rápida propagação do vírus na
população, mesmo com uma estratégia de imunização iniciada, mas sem tempo suf iciente
para que a vacina pudesse ref rear o impacto da propagação da pandemia. Isso deve ser
considerado no Brasil, que não iniciou o processo de vacinação e que deve ret omar políticas
de isolamento social.
Para quaisquer análises mais aprof undadas e atuais sobre qualquer um dos dados
apresentados, é necessária a consulta às f ontes.
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