Rússia e Estados Unidos correm com a
produção da vacina contra a COVID-19

O ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, anunciou nesta segunda-feira (31)
que a entrega do primeiro lote da vacina contra a Covid-19 "Sputnik V", aprovada
pelo país este mês, está prevista para setembro.

Os testes de fase 3 da vacina contra o novo coronavírus, com 40 mil voluntários,
têm previsão de começar nesta semana, segundo o cronograma publicado on-line.
Nesta etapa, a eficácia e a segurança de uma imunização são testadas em larga
escala (normalmente com milhares de voluntários).

No início de agosto, o governo russo informou que a vacinação em massa no país
tinha previsão de começar em outubro.

Mikhail Murashko disse que a produção da vacina caminha paralelamente ao
monitoramento, pós-registro, da eficácia da imunização.

“Quanto à vacinação contra o coronavírus, neste momento, simultaneamente, o
aumento da produção e a observação pós-registro estão em andamento. Em
primeiro lugar, claro, as vacinas serão fornecidas para profissionais de saúde e
professores, e isso [vacinação] será absolutamente voluntária", declarou.

Enquanto isso, os Estados Unidos ultrapassaram nesta segunda-feira (31) os 6
milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo contagem da
universidade Johns Hopkins. O número alarmante de mortes e o avanço da doença
poderiam acelerar a produção de uma vacina, sem passar pelos últimos estágios
de testes.

Os EUA são o país mais atingido no mundo pela pandemia em valores absolutos,
com mais de 183.000 mortos. Por volta de 20% das infecções pelo coronavírus no
mundo foram registadas no país. O número de novos casos de Covid-19 baixou nas
últimas semanas, mas a doença está longe de ser controlada. Além disso, a média
global americana esconde as enormes diferenças regionais.

“Será uma decisão fundada na ciência, na medicina, em dados. Não será uma
decisão política”, precisou O chefe da Agência americana de medicamentos (FDA),
Stephen Hahn em uma entrevista publicada no domingo (31) no jornal britânico
The Financial Times
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