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Notícias internacionais

Alemanha registra maior número de
mortes por Covid em 9 meses, e
França vê aumento dos casos
Link: https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2021/11/29/variante-omicron-ja-e-
registrada-em-cinco-continentes.ghtml
Data da notícia: 01.12.2021
Fonte: O Globo

Diante de uma onda da Covid-19 que precede a
variante Ômicron, a Alemanha registrou nesta
quarta-feira o maior número de mortes diárias
causadas pela doença desde o meio de fevereiro,
com os hospitais alertando para a possibilidade
de superlotação. Na vizinha França, o número de
novos diagnósticos bateu 47 mil, o maior desde
abril.
O Instituto Robert Koch, o instituto de saúde
pública alemão, relatou 67.186 novos casos da
doença na quarta, um aumento de 302 com
relação há uma semana. Confirmou também 446
novas mortes, o maior número diário desde 18 de
fevereiro, quando o país começava a deixar para
trás seu momento mais letal da pandemia, no
início desde ano.
Para conter a nova onda, o governo federal, junto
com as autoridades regionais, concordou na
terça-feira em agir para conter o surto, incluindo
acelerar a campanha de vacinação e de rastreio
de contato, especialmente entre os não
inoculados.

Presença da ômicron antes na
Europa levanta suspeita sobre
origem da variante
Link:
https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2021/12/
4967100-presenca-da-omicron-antes-na-europa-levanta-
suspeita-sobre-origem-da-variante.html
Data da notícia: 01.12.2021
Fonte: Correio Brazilience

O anúncio do Instituto Nacional de Saúde Pública
e Meio Ambiente da Holanda (RIVM) lançou
dúvidas sobre quando e onde surgiu a ômicron, a
nova cepa do Sars-CoV-2, causador da covid-19.
De acordo com a entidade, a variante foi
identificada no país, pela primeira vez, em 19 de
novembro, por meio de amostras testadas pelo
Serviço de Saúde de Amsterdã. "Em um teste
especial PCR, elas exibiram uma anormalidade na
proteína spike. Isso levantou a preocupação de
que a ômicron pudesse estar envolvida", afirmou
o RIVM.
Outra amostra revelou mesma característica, em
23 de novembro. Seis dias depois, veio a
confirmação de que se tratava da ômicron. "Não
está claro se essas pessoas tinham visitado a
África do Sul", ressaltou o instituto holandês. Até
ontem, acreditava-se que os primeiros casos da
ômicron na Europa envolviam os 14 passageiros
que testaram positivo e desembarcaram em
Amsterdã, procedentes da África do Sul, em 26 de
novembro.
Os dois contágios ocorreram antes de as
autoridades sul-africanas alertarem a Organização
Mundial da Saúde (OMS), em 24 de novembro —
seis dias depois de Angelique Coetzee, presidente
da Associação Médica da África do Sul, identificar
a cepa.
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SP confirma terceiro caso da
variante ômicron no Brasil
Link: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/12/01/sp-confirma-terceiro-caso-da-
variante-omicron-no-brasil.ghtml
Data da notícia: 01.12.2021
Fonte: G1 São Paulo

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo
confirmou nesta quarta-feira (1°) o terceiro caso
da variante Ômicron no Brasil.
Trata-se do passageiro da Etiópia que
desembarcou no Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, na Grande SP, no último
sábado (27), quando testou positivo para Covid-
19. A amostra foi sequenciada geneticamente
pelo Instituto Adolfo Lutz.
Ainda segundo a pasta, o homem de 29 anos foi
testado no aeroporto ao desembarcar no país e
não apresentava sintomas. Ele é vacinado com as
duas doses do imunizante da Pfizer e passa bem.
A gestão estadual também afirma que ele está
em isolamento domiciliar desde o último sábado
e é acompanhado pela vigilância do município de
Guarulhos, local onde reside.
Nesta terça (31), o Instituto Adolfo Lutz já havia
confirmado os dois primeiros casos de contaminação
de Covid pela variante: um casal de missionários
brasileiros, que moram na África do Sul e vieram para
São Paulo visitar familiares que residem na Zona
Leste da capital paulista.
Eles não moram no Brasil e, por conta disso, não
tinham registro no VaciVida de vacinação deles
contra a Covid no estado de São Paulo.
Eles estão em isolamento, passam bem, apresentam
sintomas leves e são monitorados pela Prefeitura de
São Paulo.

Ontem, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da
OMS, defendeu uma reação "racional e
proporcional" à ômicron. A entidade instou as
pessoas com mais de 60 anos e os "vulneráveis"
não vacinados a adiarem viagens aéreas para
regiões com transmissão comunitária da nova
variante.
Ao Correio, Coetzee disse não se surpreender
com a notícia de que a cepa circulava pela Europa
antes do que se imaginava. "O vírus pode ser
rastreado ainda no começo dos sintomas. A
Holanda não fechou as fronteiras antes que
revisássemos as amostras e atestássemos a
presença da nova cepa", comentou. "Assim que
soubemos da ômicron, começamos a refazer os
testes de PCR em pacientes nos quais não
tínhamos a certeza do vetor da infecção.“
Ao ser questionada sobre a hipótese de a

ômicron ter surgido na Europa, e não na África,
Coetzee respondeu que "tudo é possível".
"Esperamos que outras nações revisem seus
dados. Por várias vezes tenho declarado que a
nova cepa provavelmente está em vários outros
países, pois os sintomas leves podem ser
facilmente ignorados", disse.
Reitor da Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade de Witwatersrand, em
Johannesburgo, Shabir Madhi considera
improvável que a ômicron tenha origem no
continente europeu. "A cepa está muito mais
disseminada no sul da África, e a delta ainda se
mostra dominante na Holanda", explicou.
Ele lembrou à reportagem que a marca registrada
da pandemia da covid-19 tem sido o fato de as
variantes virem à tona depois de se espalharem
por um tempo. Segundo Madhi, no contexto da
África do Sul e do Brasil, um lockdown total
contra a ômicron surtiria pouco efeito. "Essa
medida talvez fosse exigida sob iminente colapso
dos hospitais. Ela desacelera a propagação do
vírus, em vez de livrar dele."
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Atendimentos em UPAs estaduais
(RJ) sobem 429%, e capital fica sem
vacina
Link:
https://extra.globo.com/noticias/rio/atendimentos-em-
upas-estaduais-sobem-429-capital-fica-sem-vacina-
25300361.html
Data da notícia: 01.12.2021
Fonte: Extra

A unidade de Copacabana compõe a rede
estadual de UPAs, na qual foi registrado um
aumento de 429% de casos de síndrome gripal
nos últimos sete dias, de acordo com a
Secretaria estadual de Saúde (SES). No período
de 16 a 21 de novembro, a demanda de
atendimentos diários teve uma média de 189
registros. Na semana seguinte, o indicador subiu
para mil atendimentos por dia, a maioria de
adultos. Já a prefeitura do Rio informou que, na
última semana, foram notificados 16 mil casos
de gripe na rede municipal. Rocinha, Vila
Kennedy, Barra da Tijuca, Complexo do Alemão,
Ilha do Governador e Tijuca são os bairros com
mais registros.
A campanha de imunização do município foi
suspensa ontem por falta de doses. De acordo
com a Secretaria municipal de Saúde (SMS), a
situação deve ser regularizada até amanhã, com
a chegada de novos frascos que foram doados à
SES pelo governo do Espírito Santo. Nesse meio-
tempo, alguns não vacinados foram aos postos
tentar a sorte.
O cenário das UPAs demonstra a súbita pressão
que o surto de Influenza provocou na rede de
saúde do Rio.

Depois de Pernambuco, Paraíba
registra primeiros casos de 'surto'
de coceira
Link: https://saude.ig.com.br/2021-11-30/paraiba-surto-
coceiras.html
Data da notícia: 30.11.2021
Fonte: iG Saúde

O surto de um tipo ainda em estudo de lesão de
pele que tem como principal sintoma a coceira
chegou à Paraíba. A Secretaria de Estado da
Saúde investiga 11 casos semelhantes aos
encontrados em Pernambuco, onde o problema
começou há cerca de um mês.
Segundo a SES-PB, cinco suspeitas estão
localizadas em João Pessoa, dois em Cajazeiras, e
um nas cidades de Alagoa Nova, Caldas brandão,
Campina Grande e Maturéia. Todos foram
registrados entre os dias 25 e 29 de novembro.
Em Pernambuco, o número de casos já passou
de 230. Especialistas das secretarias de saúde
também investigam uma possível causa do
problema. Além da coceira na pele, os pacientes
também relatam dores de cabeça. febre, coriza,
diarreia, fadiga, irritação ocular, mal estar,
náusea e vômito.
Em uma pesquisa publicada na semana passada,
o Núcleo de Estudos em Farmacoterapia da
Universidade Federal de Alagoas (Ufal)
relacionou a escabiose (sarna humana) ao uso
indiscriminado de ivermectina. Esse estudo pode
auxiliar na investigação dos casos recentes.
As autoridades dos dois estados ainda não
informaram se há alguma relaçaõ confirmada
entre as notificações, nem mesmo um prazo para
a conclusão dos estudos sobre a origem do
surto.
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Variante Delta continua
predominante em Pernambuco,
afirma estudo
Link:  https://www.folhape.com.br/noticias/variante-
delta-continua-predominante-em-pernambuco-afirma-
estudo/207741/
Data da notícia: 30.11.2021
Fonte: Folha de Pernambuco

O mais recente sequenciamento genético feito
pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz
PE) em amostras de pacientes positivos para a
Covid-19 aponta que a linhagem Delta e suas
sublinhagens continuam sendo a variante
predominante em Pernambuco. O estudo
divulgou ainda que a nova variante Ômicron não
foi detectada no Estado até o momento.
Dos 42 genomas com qualidade para análise, 41
(97,6%) eram de pessoas infectadas com a
variante Delta. Apenas um (2,4%) foi
identificado como da linhagem da variante
Gamma.
As amostras, coletadas entre outubro e início de
novembro, são de pacientes residentes nos
municípios de Abreu e Lima (1), Afogados da
Ingazeira (1), Camaragibe (1), Carpina (1),
Caruaru (2), Jaboatão dos Guararapes (7),
Jataúba (1), Nazaré da Mata (1), Olinda (2),
Recife (21), Serra Talhada (3) e Vicência (1).
O secretário reforça, ainda, o papel da
população no combate à pandemia. "Os
cuidados para evitar a circulação de novas cepas
devem continuar. O uso correto de máscara, a
higienização das mãos, o distanciamento social
e, principalmente, a vacinação, com o esquema
de duas doses e a dose de reforço, são
essenciais para o enfrentamento à Covid-19",
enfatizou.

Em Pernambuco, órgãos estaduais
exigem passaporte vacinal a partir
de segunda
Link:  https://www.folhape.com.br/noticias/orgaos-
estaduais-exigem-passaporte-vacinal-a-partir-do-dia-6-
de/207804/
Data da notícia: 01.12.2021
Fonte: G1 Pernambuco

Locais vinculados ao Governo do Estado de
Pernambuco só poderão ser frequentados com
apresentação do comprovante de vacinação
completa (duas doses ou dose única) contra a
Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (6). A
medida visa a reforçar o incentivo à imunização
de todos os pernambucanos contra o
coronavírus.
A restrição de acesso para não imunizados havia
sido anunciada em coletiva realizada na última
quinta-feira (25), mas com data de vigência a
partir dessa última segunda-feira (29). Porém
agora essa medida valerá somente a partir de de
6 dezembro e, segundo anunciou o Governo de
Pernambuco, todos os detalhes da orientação
serão publicados no Diário Oficial do Estado
desta quarta-feira (1°).

Notícias  locais
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Sociedade Brasileira de
Dermatologia investiga surto de
lesão misteriosa na pele em
Pernambuco
Link:  https://www.folhape.com.br/noticias/sociedade-
brasileira-de-dermatologia-investiga-surto-de-
lesao/207481/
Data da notícia: 29.11.2021
Fonte: Folha de Pernambuco

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)
divulgou nota na qual informa que está
monitorando a situação em Pernambuco, depois
que um surto de um tipo de lesão misteriosa na
pele que causa coceira passou a preocupar
autoridades de saúde.
O estado já registrou mais de 200 casos — 134
no Recife, 62 em Camaragibe e 6 em Paulista.
Uma equipe de especialistas das secretariais
estadual e municipal (do Recife) de saúde estão
investigando em conjunto a possível causa do
problema. Desde o início do surto, diversas
possíveis causas vêm sendo apontadas.
Uma pesquisa do Núcleo de Estudos em

Farmacoterapia da Universidade Federal de
Alagoas (Ufal), divulgada na sexta-feira (26) pelo
site g1, relaciona a escabiose (sarna humana) ao
uso indiscriminado de ivermectina. Segundo os
pesquisadores, esse estudo pode ajudar na
investigação do surto registrado em
Pernambuco.

Em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco, o
infectologista Demetrius Montenegro, que faz
parte do grupo que investiga as causas das
lesões, descartou a possibilidade de que elas
estejam associadas à Covid-19 ou vacinação e
minimizou as chances de o problema ter relação
com arboviroses (como Dengue).
O especialista disse ainda que amostras de água
da região onde se concentram os casos estão
sendo analisadas e que foi iniciada uma
pesquisa de ácaro na pele de pessoas que
apresentaram a lesão. Uma das doenças
causadas por ácaro é a sarna.
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