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Produção de insumos para o combate ao 
coronavírus elevam a sensação de ‘esperança’

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

esperança

33%

indignação

11%

tristeza

14%

medo

24%

Principais assuntos

FSB Pesquisa
Para acompanhar a evolução das mortes por 

Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB 
Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo, que 
acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da 
Federação a partir do dia em que a média móvel de 
7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e 

divididas por 7) da respectiva região chega pela 
primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as 
curvas de óbitos com base no mesmo período de 
evolução da doença em cada UF.
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Interessa a todos

O surgimento de uma nova cepa de 
SARS-CoV-2 altamente contagiosa no 

Reino Unido levou a três consequências 

imediatas. A primeira é uma forte 
tendência das autoridades europeias a 

impor novos lockdowns. A segunda é a 
propagação em cascata do fechamento 

de fronteiras para oriundos das nações 

afetadas. A terceira é a aceleração ainda 
maior da corrida pela vacina.

Concentremo-nos na última. A esta 

altura, vai ficando claro que não haverá 

saída para controlar a propagação do 
contágio que não seja o imunizante. A 

boa notícia é a rapidez com que ele vai 
sendo desenvolvido nos diversos países. 

Vamos torcer para a distribuição andar 

bem e ser universal. Pois até agora o que 
se viu foi a prioridade para vacinar as 

populações dos países desenvolvidos.

Entre nós, será o caso de pedir às 

autoridades nos diversos níveis que se 
entendam. Aliás é o que se está pedindo 

há quase um ano, desde que a crise 
começou, e até agora sem grandes 

resultados. É ingenuidade imaginar que 

um problema desse tamanho possa não 
ser afetado pela política. Mas também 

seria inteligente os governantes, em 
todas as esferas, notarem que a rapidez 

da solução interessa a todos.
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A Comissão Europeia deu a aprovação
final à vacina contra o coronavírus 
desenvolvida em conjunto pela Pfizer e 
pela BioNTech. Horas antes, a agência de 
regulação de produtos médicos da Europa 
já havia dado a luz verde ao imunizante. 
O plano é começar a campanha de 
vacinação a partir do dia 27 de dezembro
nos 27 países que compõem o bloco.
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Nova variante
Em pânico, mundo fecha portas ao Reino Unido. OMS e pesquisadora de Oxford dizem 
não haver necessidade de grande alarme sobre nova cepa do coronavírus.
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