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Prazo de validade de testes 
de Covid-19 é estendido
 | ESTOCADOS PELO GOVERNO, PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS EM ABRIL

 � AGÊNCIA BRASIL

O Secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério 
da Saúde (MS), Arnaldo 

Medeiros, disse nesta quarta-
-feira (9), em Brasília, que a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou a 
extensão do prazo de validade 
dos testes para a Covid-19, do 
tipo RT-PCR, que estão esto-
cados pelo governo. Os testes 
foram adquiridos em abril pelo 
ministério em uma parceria 
com a Organização Paname-
ricana de Saúde (Opas), em 
caráter emergencial.

Durante audiência nesta 
quarta, na Comissão da Câma-
ra dos Deputados, que acom-
panha as ações do governo 
federal no enfrentamento à 
pandemia, Medeiros disse que 
cerca de seis milhões de testes 
vencem até março de 2021.

Os números atualizados 
dos testes com data de venci-
mento, em caixa, em dezembro 
somam 2.814.500; em janeiro, 
3.979.300, fevereiro, 22.900, 
e em março, 70.800. Com a 
decisão da Anvisa, os produtos 
receberam uma ampliação da 
validade de quatro meses.

“Você tem para cada venci-
mento uma extensão de quatro 
meses. Assim, os testes que 
vencem em dezembro passam 
a ter prazo de validade até abril, 
os que vencem em janeiro, até 
maio, e assim por diante, com 
a extensão dos testes que ven-
ceriam em março, ficando para 
julho”, disse Medeiros.

 � COTONETE

O RT-PCR é considerado 
um dos mais eficazes para 
diagnosticar a Covid-19. A 
coleta é feita por meio de um 
swab (uma espécie de coto-

nete aplicado na região nasal 
do paciente e armazenada em 
um tubo). Posteriormente, o 
material é processado para a 
extração genética. Após essa 
extração, na última etapa, rea-
gentes apontam se o paciente 
testou positivo ou não.

O secretário afirmou, tam-
bém, que a Anvisa recebeu no 
dia 27 de novembro um estudo 
- encaminhado pelo laboratório 
que fabrica os testes - solicitan-
do a ampliação do prazo de va-
lidade dos testes de Covid-19 
e que, no dia 3 de dezembro, 
aprovou o novo prazo. 

A resolução, autorizando a 
extensão do prazo de validade, 
foi publicada no Diário Oficial 
da União foi publicada na última 
segunda (7).

Durante a audiência, a dire-
tora da Anvisa, Cristiane Jour-
dan, disse que a aprovação se 
deu em caráter excepcional, 
com base em avaliação téc-
nica.

“Gostaria de destacar as 
principais premissas que nos 
levaram a decidir de forma 
excepcional sobre a demanda 
apresentada pelo Ministério da 
Saúde. Todas essas premissas 
e a análise criteriosa dos técni-
cos nos levaram a um parecer 
favorável à prorrogação dos 
prazos para a validade dos 
kits diagnósticos adquiridos”, 
afirmou Jourdan.

Ela destacou que, entre os 
fatores levados em considera-
ção, estão o cenário mundial 
com o aumento dos casos de 
novos infectados, a possibi-
lidade, diante desse quadro, 
de escassez e eventual desa-
bastecimento dos testes para 
compra e a necessidade de se 
aumentar os testes de Covid-19 
no país.

Cristiane disse, ainda, que 
também foi levado em consi-
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deração o fato de o laboratório 
produtor dos testes ter certifi-
cação de boas práticas emitida 
pela Anvisa.

 � DILATAÇÃO DE PRAZO

Segundo a diretora, a Anvi-
sa também condicionou a dila-
tação do prazo de validade dos 
testes a uma série de medidas 
que devem ser observadas pelo 
ministério.

Entre as ações estão a rea-
lização de análises mensais 
para avaliar a sensibilidade 
dos equipamentos, o envio de 

amostras mensais dos lotes 
para a Anvisa e a obrigatorieda-
de de elaboração de um plano 
de gerenciamento de riscos.

“Gostaria de destacar as 
principais premissas que nos 
levaram a decidir de forma 
excepcional sobre a demanda 
apresentada pelo Ministério da 
Saúde. Todas essas premissas, 
em conjunto com análise crite-
riosa dos técnicos da agência, 
nos conduziram a um parecer 
favorável à extensão dos lotes 
dos kits diagnósticos adquiridos 
pelo Ministério da Saúde”, disse 
Cristiane.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário DIEGO GILSON DUARTE SOUZA (CTPS 007287903/sé-
rie 40 MG) que, considerando que no mês de dezembro/2020, mediante denúncia anónima, a empregadora 
identi�cou que o colaborador (i) alterou o seu endereço residencial, realizando as atividades laborais fora da 
cidade de Uberlândia, sem comunicação prévia e/ou autorização da empregadora, descumprindo o aditivo 
contratual de home o�ce devidamente assinado;  (ii) mantém vínculo empregatício com empresa do mesmo 
segmento, no horário ao qual está escalado para trabalhar na empregadora, estando em desacordo com a 
cláusula de exclusividade, prevista em contrato de trabalho. Considerando ainda que, a empregadora (i) realizou 
contato telefônico com o colaborador no dia 03/12/2020, onde o mesmo informou endereço de residência 
atualizado na cidade de Uberlândia, porém, não foi encontrado no local, (ii) tais fatos se tornaram objeto de 
investigação interna por parte da Callink, onde foram con�guradas faltas graves do empregado contra a 
empregadora gerando a quebra de �dúcia por parte da empregadora, tendo em vista que tais condutas foram 
totalmente contra valores, princípios, políticas e atitudes robustamente pregados pela Callink, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 09/12/2020, por ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de 
indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT.  Fica o funcionário comunicado que deverá 
apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da Callink, para as devidas anotações e 
baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e 
materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, 
cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o funcionário comunicado que o 
acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 17/12/2020 às 14:00hrs no seguinte endereço: Rua 
Niterói, nº 1771.  
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