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Notícias internacionais

Variante ômicron faz infecções
subirem no mundo
Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mund
o/2022/01/pandemia-sem-freios-variante-omicron-faz-
infeccoes-subirem-no-mundo.html
Data da notícia: 05.01.2022
Fonte: Diário de Pernambuco

Em 24 horas, o mundo registrou 2,3 milhões de
infecções pelo Sars-CoV-2, o coronavírus
causador da Covid-19. Quase metade dos casos
da doença reportados entre segunda-feira
(03/01) e ontem (04/01) foram registrados nos
Estados Unidos — um recorde global. O
presidente norte-americano, Joe Biden,
participou de uma reunião com o infectologista
Anthony Fauci, principal conselheiro da Casa
Branca na resposta à pandemia. Depois, em
declaração à imprensa, o democrata enfatizou a
importância da vacinação, da dose extra do
imunizante e do uso de máscaras. Os Centros de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC)
estimam que a cepa ômicron, descoberta em
novembro de 2021 na África do Sul, seja
responsável por 95,4% de todos os casos ativos
de infecção nos EUA. Na Europa, a variante se
dissemina por transmissão comunitária em
vários países. França e Reino Unido também
apresentaram os números mais altos de
contágio desde o começo da pandemia.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
reconheceu que a maioria dos casos provocados
pela ômicron envolvem sintomas leves. No
entanto, advertiu que o aumento de infecções
em todo o mundo pode ampliar o risco de
surgimento de cepas mais perigosas.

Estados Unidos têm de 1 milhão de
pacientes com Covid-19 em 24 horas

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/
2022/01/estados-unidos-tem-de-1-milhao-de-pacientes-
com-covid-19-em-24-horas.html
Data da notícia: 05.01.2022
Fonte: Diário de Pernambuco

Entre segunda-feira e ontem, 1.082.549 norte-
americanos testaram positivo para a Covid-19, de
acordo com um balanço da Universidade Johns
Hopkins. A agência de notícias France-Presse
afirmou que o número deve ser visto com cautela,
pois as contagens de segunda-feira costumam ser
mais altas por conta de atrasos de notificações no
fim de semana.
No entanto, o total de infectados pode ser ainda
maior — isso porque muitas pessoas adquirem os
testes caseiros e não reportam os dados às
autoridades sanitárias. No mesmo período, 1.688
pessoas morreram.
A cifra de novos casos equivale ao dobro do
registrado na segunda-feira anterior (27 de
dezembro), o que indica tendência de alta. Em
todo o país, 56.189.547 infecções foram
registradas — um em cada seis norte-americanos
testou positivo em algum momento. Cerca de 98
mil estão hospitalizados com a doença.
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Estado de São Paulo registrou 110
casos de coinfecção de Influenza e
Covid.
Link: https://vejasp.abril.com.br/saude/estado-de-sao-
paulo-registrou-110-casos-de-codeteccao-de-influenza-e-
covid/
Data da notícia: 05.01.2022
Fonte: Veja São Paulo

O estado de São Paulo registrou 110 casos de
codetecção do vírus Influenza e do vírus da
Covid-19 considerando todo o ano de 2021,
informou a Secretaria de Estado da Saúde. Isso
significa que os pacientes contraíram as duas
doenças ao mesmo tempo.
Os dados foram extraídos do sistema Sivep-Gripe
e referem-se a casos hospitalizados que tiveram
critério de encerramento laboratorial e
positividade para Influenza e SARS-CoV-2 por
meio de teste rápido de antígeno,
imunofluorescência ou RT-PCR.
A secretaria ressalta que, conforme definição do
Ministério da Saúde, somente os casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) são
de notificação compulsória, ou seja, apenas
casos com necessidade de hospitalização.
“As medidas já conhecidas pela população
seguem cruciais para combater a pandemia do
coronavírus: uso de máscara, que segue
obrigatório em SP; higienização das mãos (com
água e sabão ou álcool em gel), istanciamento
social; e a vacinação contra a Covid-19 e
Influenza”, divulgou a pasta em nota .

Notícias nacionaisNova variante encontrada na
França está sendo monitorada 'de
perto', diz OMS.

Link:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2022/01/05/nova-variante-encontrada-na-
franca-esta-sendo-monitorada-de-perto-diz-oms.htm
Data da notícia: 05.01.2022
Fonte: UOL

O gerente de Incidentes da Organização Mundial
de Saúde (OMS), Abdi Mahamud, afirmou que a
nova variante do coronavírus encontrada na
França está sendo monitorada "de perto" pela
entidade. "Esse vírus teve altas chances de
infectar desde novembro, quando foi
identificado", disse o gerente em uma coletiva
de imprensa em Genebra (Suíça).
Dessa forma, segundo Mahamud, até agora, a
cepa ainda não representou uma grande
ameaça. Quanto à Ômicron, Mahamud destacou
que a variante continua se espalhando
rapidamente, sendo que a maioria dos países
está vendo um alto número de casos e poucas
mortes. De acordo com ele, a vacinação
continua sendo essencial principalmente para as
populações vulneráves.
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Tocantins tem 71 municípios
monitorados para risco de epidemia
de dengue.
Link:
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2022/01/04/t
ocantins-tem-71-municipios-monitorados-para-risco-de-
epidemia-de-dengue.ghtml
Data da notícia: 04.01.2022
Fonte: G1.COM

O Tocantins (TO) tem 71 municípios monitorados
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) devido
ao risco de epidemia de dengue. Isso porque os
dados do Levantamento de Índices do Aedes
aegypti (LIRAa/LIA) apontam para um alto índice
de infestação predial do mosquito no estado.
De acordo com a SES, dos 108 municípios que
encaminharam os dados para o levantamento, 52
estão em situação de alerta para dengue e outros
19 são considerados com risco para a doença.
Isso significa que 65,74% dos municípios
tocantinenses estão vulneráveis às epidemias de
chikungunya, dengue e zika - todas transmitidas
pelo mesmo mosquito.
Entre janeiro e 29 de dezembro de 2021 tinham
sido confirmados 5.385 casos de dengue no
Tocantins. No mesmo período do ano anterior
ocorreram 1.691 registros, um aumento de 218%.
Em 2021 também foram confirmadas quatro
mortes por dengue no estado, em
Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Rio dos Bois.
Outros cinco óbitos estão sendo investigados.
“Nós solicitamos as secretarias municipais de
saúde de intensifiquem as ações de controle
vetorial, vigilância ao paciente e atualização dos
dados. É necessário atenção e combate rápido
contra o mosquito, vetor de tantas
enfermidades”, alertou a gerente de arboviroses
da SES, Christiane Bueno Hundertmarck.

Notícias  locais

Epidemia de H3N2: número de
mortes em Pernambuco sobe para
30; casos passam de 5,2 mil.
Link:  https://www.folhape.com.br/noticias/epidemia-de-
h3n2-numero-de-mortes-em-pernambuco-sobe-para-30-
casos/211300/
Data da notícia: 05.01 .2022
Fonte: Folha de Pernambuco

O número de mortes em Pernambuco em
decorrência da influenza A H3N2 subiu para 30,
segundo informou balanço da Secretaria Estadual
de Saúde (SES-PE) desta terça-feira (4). Os dados
são de registros feitos até segunda-feira (3). O total
de notificações aumentou para 5.253 casos
confirmados.
Nesta nova rodada de análises feita pelo
Laboratório Central de Saúde Pública de
Pernambuco (Lacen-PE) foram obtidas 2.787
amostras laboratoriais positivas, sendo 19 novos
óbitos.
Dos 30 óbitos, 13 foram pessoas do gênero
masculino e 17 do gênero feminino. Todos foram
confirmados para a influenza A H3N2.
As idades dos pacientes variam entre 1 e 92 anos.
Os pacientes apresentavam comorbidades e
possuíam fatores de risco para complicação por
influenza como diabetes, doença cardiovascular,
doença renal crônica, cardiovasculopatias,
hipertensão arterial e sobrepeso.
Dos 5.253 casos, 5.226 são de influenza A
H3N2 e 27 influenza A não subtipada. Do total de
registros, até o momento, 371 (7,1%)
apresentaram Síndrome Respiratória Aguda Grave
(Srag).
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